Cписок книг
надісланих, переданих в дар,
нашій Бібліотеці читачами і авторами у 2020 році.
Талан і талант(вистава-концерт) та інше.
Сторінки історії українського театру.
Автор: Тетяна Кінзерська
Видавництво : Український пріоритет
Рік видання : 2020.
Кількість сторінок : 232.
До книжки увійшла п'єса "Талан і талант",
присвячена одній із найяскравіших актрис
українського класичного театру Єфросинії
Пилипівні Зарницькій. Також увійшли статті
"Український театр корифеїв, як практична
школа",
"Театральна
студія
"Українська
робітня" під керівництвом Анатолія Черкова",
відгуки на вистави 1990-х рр.
У книжці використані матеріали з фондів Музею
театрального, музичного та кіномистецтва
України, з архівів театрознавця Є. Хлібцевич,
краєзнавця м. Первомайська Миколаївської
області Т. Хмари та письменника Г. Гусейнова.
Книжка розрахована на викладачів і студентів
навчальних закладів гуманітарного спрямування
та на залюблений у мистецтво театру широкий
читацький загал.

Русинська Шевченкіана.
Автор: Іван Ситар.
Видавництво: Мукачево, «Карпатська
вежа»,
Рік видання: 2019.
Сторінок: 270.
В книзі вміщено переклади деяких найбільш
любимих автором творів Тараса Шевченка.
Книга зустрінута схвально Русинами Закарпаття
та за рубежами нашої країни. Її автор Іван Ситар
- русинський письменник з Підкарпаття,
заслужений вчитель України, Русинський поет і
перекладач, лауреат літературних премій,

вчитель Ужгородської спеціалізованої школи з
поглибленим вивченням окремих предметів.
Крім перекладів в книзі подано русинськоукраїнський словник, добірку заповідей Тараса
Шевченка та слово перекладача.
Іван Ситар бере активну участь у русиньскому
відродженню на Підкарпатті. Пише власні
оригінальні твори по русинськи, котрі були
видані в окремих книжках. Займається
тлумаченням світової поезії на русинську мову.

Провідництво в освіті.
Від ідеї до вічності.
Колективна монографія
За заг. ред. проф. І. Богданова.
Передмова академіка НАПН України В.
Андрущенка.
Видавництво: Київ , «Освіта України»
Рік видання: 2017.
Сторінок: 368.
Монографія присвячена ідеї провідництва в
царині освіти України. Досліджено історичні
витоки провідництва як форми соціального
управління та встановлено українську етнічну
природу цього феномену. Визначено родові
зв’язки провідництва в освіті з менеджментом
освіти та теоріями управління і лідерства.
Розкрито жертовний характер провідництва К.
Д. Ушинського, М. О. Корфа, А. С. Макаренка,
В. О. Сухомлинського та В. Ф. Шаталова.

Генеза провідництва в освіті.
Колективна монографія.
За заг. ред. проф. І. Богданова.
Видавництво: Київ, «Освіта України»
Рік видання: 2019
Сторінок: 476.
Монографія присвячена дослідженню проблеми
генези та становлення ідеї провідництва в
царині освіти України. Досліджено історичні
витоки провідництва як форми соціального
управління та встановлено українську етнічну
природу цього феномену. Визначено родові
зв’язки провідництва в освіті з менеджментом
освіти та теоріями управління і лідерства.
Розкрито жертовний характер провідництва К.
Д. Ушинського» М.О. Корфа, А.С. Макаренка>
В. О. Сухомлинського, В.Ф. Шаталова, О, А.
Захаренка та сучасних провідників.
Порівняльна історія права: вітчизняна
традиція концептуалізації.
Автор: Кудін С.В.
Видавництво: Вінниця, ТОВ «ТВОРИ»,
Рік видання: 2019.
Сторінок: 544.
У монографії досліджуються процеси
становлення і розвитку вітчизняної традиції
концептуалізації порівняльної історії права.
Автором на основі комплексного і системного
опрацювання праць доведено, що цілісність
традиції ґрунтувалась на поєднанні поглядів,
ідей, уявлень науковців щодо сутності
порівняльної історії права. Варіативність
осмислення ученими порівняльної історії права
відбивала такі наукові явища суспільної
реальності як формування її «образу»
представниками історичної школи права в
Україні у другій половині ХІХ ст.,
концептуалізацію у рамках соціологічнопозитивістського напряму, акцентування уваги
на конкретних порівняльно-історичних
правових дослідженнях у працях українських
учених за кордоном у 20-х– 80-х роках ХХ ст.

Помилки в юридичних документах:
попередження та уникнення. Коментар,
роз'яснення, судова практика
Автор: Теньков С.О.
Видавництво: Юрінком Iнтер
Рік видання: 2020
Сторінок: 240.
У книзі за матеріалами судової практики
наводиться
системний
аналіз
найбільш
поширених і небезпечних помилок у юридичних
документах (договори та документи, що
оформлюють їх виконання, процесуальні судові
документи, податкові та трудові).
Крім розгляду самих помилок, автор пропонує
найбільш оптимальні варіанти їх уникнення та
запобігання,
розглядаються
можливі
альтернативні варіанти.

Платіжні системи: теоретичні засади та
фінансово-правове регулювання в Україні
Автор: Пожидаєва М.А.
Видавництво: Юрінком Iнтер.
Рік видання: 2020.
Сторінок: 348 .
У монографії обґрунтовані теоретичні засади
організації та функціонування платіжних систем
в Україні й окреслено фінансово-правове
регулювання цих платіжних систем. Розкрито
зміст такої фінансово-правової категорії як
платіжна система. Розглянуто фінансовоправовий статус та юридичні межі діяльності
платіжних систем, а також сучасні питання
правового порядку застосування платіжних
інструментів. Проаналізовано забезпечення
фінансових публічних інтересів у платіжному
просторі України в умовах дії міжнародних
стандартів, Угоди про Асоціацію з ЄС та
основних напрямів реформування вітчизняного
законодавства у сфері регулювання платіжних
систем і переказу коштів. Сформульовано нові
для фінансово-правової науки висновки та
пропозиції. Також запропоновано

вдосконалення фінансово-правового
регулювання відносин у процесі користування
платіжними системами.
Монографія буде цікавою широкому колу
читачів, зокрема науковцям, викладачам,
студентам, юристам, економістам, фахівцям у
сфері надання платіжних послуг та всім, хто
цікавиться проблемами фінансово-правового
регулювання платіжних систем.

Сімейний кодекс України. Науковопрактичний коментар.
Автор: Дзера О.В., Боднар Т.В.
Видавництво : Юрінком Iнтер
Рік видання: 2020
Сторінок: 552 .
Більше 15 років в Україні діє новий Сімейний
кодекс України, введений в дію з 01 січня 2004
р. Практика застосування його положень
виявила низку теоретичних та практичних
проблем, труднощі у тлумаченні багатьох норм.
У пропонованому коментарі аналізуються норми
Сімейного кодексу, інших актів законодавства
України, міжнародно-правових актів. У ньому
широко досліджується сучасна судова практика
та практика попередніх років, дається
порівняльна характеристика норм СК та норм
Кодексу про шлюб та сім’ю 1963 р.
Видання розраховане на адвокатів, суддів,
працівників прокуратури та правоохоронних
органів, нотаріусів, працівників юридичних
служб підприємств і установ, на науковців і
студентів юридичних вищих навчальних
закладів та юридичних факультетів.

Кодекс України про адміністративні
правопорушення. Науково-практичний
коментар.
Автор: Пєтков С.В.
Видавництво: Юрінком Iнтер
Рік видання: 2020
Сторінок: 792.

У даній книзі докладно прокоментовано Кодекс
України про адміністративні правопорушення
(станом на 1 грудня 2019 року) з посиланням
більш ніж на тисячу нормативно-правових актів,
а також результати правозастосовчої судової
практики щодо притягнення до адміністративної
відповідальності.
Видання буде корисним суддям, адвокатам,
юрисконсультам, науковцям, правозахисникам,
викладачам, аспірантам і студентам юридичних
навчальних закладів, співробітникам системи
органів внутрішніх справ, викладачам і
слухачам навчальних закладів МВС України,
працівникам прокуратури, органів безпеки,
інших правоохоронних органів, командирам
військових частин і начальникам військових
установ, а також усім зацікавленим у належному
захисті прав і свобод людини і громадянина,
власності,
довкілля,
інших
об’єктів
адміністративно-правової охорони.

Кримінальний процесуальний кодекс
України.
Видавництво: Юрінком Інтер
Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 416.
Кримінальний процесуальний кодекс України
подається відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень» від 22 листопада 2018 р., №
2617-VIII. Набрання чинності змінами (на
01.01.2020).
Кримінальний процесуальний кодекс України
звірений з текстом нормативно-правових актів
бази даних Верховної Ради України
«Законодавство України» викладеній за
електронною адресою:
https://zakon.rada.gov.ua/.Krymin_procesualn_kod
ex_zmist

«Україна-Русь vs Московія: настільна книга»
Автор: Сергій Крамар
Видавництво: Хмельницький, «Поліграфіст».
Рік видання: 2019.
Сторінок: 239.
Автор посібника – Сергій Крамар, відомий на
Хмельниччині краєзнавець і дослідник
історичного минулого рідного краю, автор
змістовних науково-популярних видань,
кандидат юридичних наук, голова
Господарського суду Хмельницької області,
готуючи його до видання спільно з відомим у
нашому краї журналістом Олексієм Тимощуком,
тісно співпрацював із місцевими, львівськими та
столичними науковцями в галузях історії і
права, педагогами та освітянами, яким не є
байдужа доля України та патріотичне виховання
підростаючого покоління в закладах освіти і
сім’ях у контексті українського патріотизму,
євроінтеграції та захисту рідного краю від
російської агресії. Видання готувалося у
форматі спільного науково-освітнього проекту
експериментального майданчика Національної
академії педагогічних наук України, що діє на
базі Хмельницького ОЕНЦУМ з 2014 року.
Навчальний посібник рецензований відомими
українськими вченими та рекомендований до
друку Інститутом проблем виховання НАПН
України і Хмельницьким ОІППО, а
надрукований у м. Хмельницькому в ТзОВ
«Поліграфіст» .

