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Шановні користувачі! 

 

Майбутнє незалежної України тісно пов’язане з розвитком гуманітарної 

сфери, продовженням національних культурних і мистецьких традицій. 

Пропонуємо вашій увазі 26 книжкових видань із культури та мистецтва 

сучасних українських видавництв, що надійшли до фонду відділу літератури з 

мистецтв протягом 2022 року. 

 

 

Культура. Мистецтво. Живопис 

 

 

 

75.071.1-055.2(092)(100) 

85.14-8(0) 

К32 

Квінн, Бріджит.  

Неймовірні. П'ятнадцять жінок, які творили 

мистецтво та історію [Текст] / Бріджит Квінн ; пер. з 

англ. Роксоляни Свято ; іл. Лізи Конгдон. - Київ : 

ArtHuss, 2018. - 222, [1] с. : іл. - (UkrainianArtBook). – 

Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 978-617-7518-42-5 : 190.01 

грн. 
 

У виданні американська дослідниця історії 

мистецтва Бріджит Квінн оповідає про життя та 

творчість 15 художниць і мисткинь із різних країн і епох 

– від 17 століття й дотепер. 
 

 

 

 

 

 

 

008:930.85](477) 

71(4УКР) 

В48 

Винницька, Ярина.  

Ковчег "Україна" [Текст] = The Ark Ukraine / 

Ярина Винницька ; [худож. Ю. Табенська та ін. ; пер. 

англ. А.-Ю. Франко]. – Львів : Ковчег, 2021. – 160 с. : іл. 

– Текст: укр., англ. – ISBN 978-966-97900-5-7 : 350.00 грн. 
 

У виданні в репродукованому форматі 

представлена культурна спадщина України. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Магдиш, Ірина.  

Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го 

століття [Текст] / Ірина Магдиш ; дизайн Олени 

Старанчук, Олега Грищенка ; [наук. ред. Д. Клочко]. – 

Київ : Портал, 2021. – 120 с. : іл., портр. – ISBN 978-617-

7925-30-8 : 220.31 грн. 
 

У виданні оповідається про стиль ар-нуво в 

українському мистецтві 20 ст. 
 

 

 
72.03 

85.11 

П34 

Пісковський Ю.  

Actus Fidei [Текст] / Юрій Пісковський ; [ред. Ю. 

Педан]. – Київ : КВІЦ, 2021. – 367, [1] с. : іл., фот. – ISBN 

978-617-697-151-1 : 350.00 грн. 
 

У виданні оповідано про потребу прояву людиною 

віри в досконалість розуму, спрямованості людства до 

збагачення культури з метою збереження планети 

Земля. 

 

 

 
 

 

7.05+659.1(038) 

85.127.6Я2 

П77 

Прищенко, Світлана.  

Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій (основні 

терміни та поняття) [Текст] / Світлана Прищенко. –[2-ге 

вид., випр. і допов.]. – Київ : Кондор, 2020. – 207, [1] с. : 

іл. –Бібліогр.: с. 178-206. – ISBN 978-617-7841-52-3 : 

195.00 грн. 
 

У ілюстративному  глосарію містяться визначення 

основних понять і термінів художньо-проєктної 

культури.  
 

 

 

 



 

 

7.037/038.071.1Екстер(477)(092) 

85.1(4УКР) 

К56 

Коваленко, Георгій.  

Олександра Екстер [Текст] / Георгій Коваленко ; 

[пер. на укр. М. Панченко]. – Київ : Родовід, 2021. – 375, 

[1] с. : іл. – Хронол. покажч.: с. 364-370. – Бібліогр.: с. 

372-375. – Бібліогр. в підрядковій прим. – ISBN 978-966-

997-075-6 : 170.10 грн. 
 

У книзі представлено дослідження життя та 

творчості української художниці Олександри Екстер. 
 

 

 

 

 

7.041.6:94(477)(084.12) 

85.1(4УКР) 

К72 

Костенко, Катерина. 

SLAVS not SLAVES [Текст] / Катерина Костенко, 

Інна Семиряга. – Київ : Саміт-кн., 2021. – 175, [1] с. : іл. 

– Літ.: с. 174-175. – ISBN 978-966-986-381-2 : 431.55 грн. 
 

У виданні надана інформація про сучасні стилізації 

в моді, що спираються на лінії, форми, колорит 

стародавніх культур. 

 
 

 

 

 

 

 

Музеї. Пам’ятки культури 

 

 

904:271.2-788](477.411)Печерська Лавра 

63.4(4УКР-2КИЇ) 

Т67 

30 нарисів археологічних досліджень Києво-

Печерської лаври [Текст] = 30 essays on archaeological 

studies of Kyiv-Pechersk Lavra / [Н. С. Абашина та ін ; 

пер М. Злобіної] ; упоряд. Сергій Тараненко. – Київ : 

Мистецтво, 2021. – 251, [5] с. : іл., рис. – Авт. зазначено в 

кінці кн. – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 

ISBN 978-966-577-315-3 : 314.28 грн. 
 

У виданні представлена добірка 30 нарисів 

археологічних досліджень Києво-Печерської лаври. 
 

  



 
 

 

 

069.02:7(477-25) 

79.1(4УКР-2К) 

Н35 

Національний музей "Київська картинна галерея" 

[Текст] : путівник / [Н. Агеєва та ін. ; упоряд. Ю. 

Вакуленко ; ред. Т. Васильева ; фот.: М. Андреєв та ін.] ; 

Нац. музей ''Київ. картин. галерея''. – Київ : Антиквар, 

2020. – 269, [3] с. : іл. – Авт. зазначено на звороті тит. 

арк. – ISBN 978-617-7285-32-7 : 160.00 грн. 
 

У путівнику розповідається про історію та 

сьогодення "Національного музею "Київська картинна 

галерея"". 

 
 

 

 

75(470)(092):94(477.411) 

85.14 

К38 

Київські адреси Михайла Врубеля [Текст] : до 165-

річчя від дня народження художника / Нац. музей ''Київ. 

картин. галерея'' ; [упоряд.: Н. Агеєва, О. Друг ; ред. Т. 

Васильєва]. – Київ : Антиквар, 2020. – 116, [4] с. : іл. – 

Літ.: с. 118. – ISBN 978-617-7285-31-0 : 150.00 грн. 
 

У виданні пам'ятки київської архітектури, 

історичні місцевості та будинки представлені в 

контексті життя й творчості живописця Михайла 

Врубеля. 

 
 

 

 

908(477):[341.16:001ЮНЕСКО](084) 

26.890(4УКР) 

Л64 

Литовченко, Влада.  

Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні [Текст] / 

Влада Литовченко. – Київ : Ваш автограф, 2021. – 179, 

[1] с. : фот. кольор., мапи. – ISBN 978-617-95200-0-6 : 

329.42 грн. 
 

У виданні висвітлено співпрацю ЮНЕСКО й 

України по захисту культурних цінностей світового 

значення під час воєнних дій тощо.  
 



 
 

 
908(477):[341.16:001ЮНЕСКО](036) 

26.890(4УКР)я2 

М18 

Маленков, Роман.  

Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні [Текст] : 

путівник / Роман Маленков ; [світлини Р. Маленкова, С. 

Щербія ; графіка В. Гонтара]. – Київ : Комора, 2021. – 

232, [6] с. : іл. – ISBN 978-617-7286-77-5 : 156.67 грн. 
 

У путівнику надана інформація про Світову 

спадщину ЮНЕСКО в Україні. Видання присвячене 30-

тій річниці Незалежності України. 

 

 

 

 
069:728.6](477.4)(091) 

79.1(4УКР) 

85.118.5(4УКР) 

О-65 

Орел, Лідія.  

Україна на схилах Дніпра [Текст] : Національний 

музей народної архітектури та побуту України / Лідія 

Орел ; за ред. Анатолія Сєрикова. – Київ : Видавн. дім 

ж-лу "Пам'ятки України", 2021. – 607, [1] с. : кольор. іл. 

– (Бібліотека журналу "Пам'ятки України" ; кн. 113). – 

Дод.: с. 326-329. – ISBN 978-617-7548-11-8 : 255.00 грн. 
 

Про історію, музейні колекції Національного музею 

народної архітектури та побуту України. 

 
 

903.26-032.42(477.63) 

63.4 

С37 

Симфонія пекторалі [Текст] / М-во культури та 

інформ. політики України, Нац. музей історії України, 

Музей іст. коштовностей України, Ін-т археології нац. 

акад. наук України ; [відп. ред. та упоряд. Ю. Полідович 

; голов. ред. Н. Прибєга ; фот. Д. Клочко ; дизайн А. 

Прибєга]. – Київ : Мистецтво, 2021. – 183 с. : іл. – Літ.: с. 

166-173. – Слов.: с. 174-183.. – ISBN 978-966-577-313-9 : 

328.34 грн. 
 

У виданні оповідається про пектораль із Товстої 

могили скіфського царя 4 ст. до н. е. Вага – 1150 р., що 

зроблена із золота 958 проби. До 50-річчя знайдення 

пекторалі з кургану Товста Могила. 
 

 



 

 

726.81:75(477.411)(091) 

85.11 

С79 

Степовик, Дмитро.  

Здвиженська каплиця на Оскольдовій могилі 

[Текст] / Д. Степовик ; малярство Петра Дейлика і 

Марини Соченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М. 

Т. Рильського. – Київ : Дніпро, 2021. – 128 с. : іл. – ISBN 

978-966-578-342-8 : 219.00 грн. 
 

Про дослідження історії та мистецтва 

Здвиженської каплиці в контексті життя князя 
Оскольда. 

 

 

Музика. Естрада. Театр 

 

 

 

 

784(477)(092)Скрябін 

85.94(4УКР) 

П16 

Панасов, Ігор.  

Кузьма Скрябін [Текст] : [8+] / Ігор Панасов, 

Марія Рубан ; [іл. О. Марчишина ; ред. В. Вздульська]. – 

Київ : ІРІО, 2019. – 127, [1] с. : кольор. іл. – (Видатні 

українці. Люди, які творили історію). – ISBN 978-617-

7453-74-0 :145.00 грн. 
 

Про історію життя та творчості українського 

естрадного співака, телеведучого Кузьми Скрябіна. 
 

  

 

 

7.071.1(477):929]Скорик"19/20" 

85.13(4УКР)6-8 

К46 

Кияновська, Любов.  

Мирослав Скорик [Текст] / Любов Кияновська ; 

[худож.-оформ. Є. В. Вдовиченко ; голов. ред. Л. М. 

Кияновська]. – Харків : Час читати, 2021. - 124, [3] с. : 

іл., фот. – Бібліогр. в підрядковій прим. – ISBN 978-617-

7176-21-2 : 62.00 грн. 
 

Про сучасне осмислення життя та творчісті 

українського композитора Мирослава Скорика. 
 



  

 

 

78.071.2(477)(092)Яремчук 

85.13 

М31 

Маслій, Михайло.  

Незрівнянний світ краси Назарія Яремчука 

[Текст] / М. М. Маслій ; [ред. М. Бацай ; фот.: О. 

Бронштейн та ін.]. – Чернівці : Букрек, 2021. – 400 с. : 

фот. – ISBN 978-966-997-075-6 : 170.10 грн. 
 

Про життя та творчість українського естрадного 

співака, композитора, танцюриста Назарія Яремчука. 
 

 

  

 

 

792.022:688.742(091) 

85.33 

Ю16 

Юдова-Романова, Катерина.  

Образно-технологічні засоби презентації сценічних 

мистецтв: сторінки історії [Текст] : монографія / 

Катерина Юдова-Романова ; М-во освіти і науки 

України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : 

Ліра-К, 2020. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 312-359. –

ISBN 978-617-7844-90-6 : 180.00 грн. 
 

У монографії узагальнені наукові дослідження та 

практичний досвід створення у сценічних мистецтвах 

просторової образності шляхом використання 

технологічних засобів. 
 

 

 

821.161.2'06.09(092)Леся Українка 

83.3(4УКР)5-8 

Ш70 

"Шляхи рівняйте духові Його". Леся Українка: 

погляд зі Сходу", наук.-практ. форум (2021 ; Харків) : 

мат. наук.-практ. форуму "Леся Українка й театр 

[Текст] / М-во культури та інформ. політики України, 

Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, 

Харків. театр ''P.S.'' ; [уклад., ред.: Партола Я. В., 

Тимченко А. О.]. – Харків : Аладдін-принт, 2021. – 96, [3] 

с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці розд. – с. 95-96. – 60.00 грн. 
 

У збірнику вміщено матеріали доповідей учасників 

Науково-практичного форуму "Леся Українка і театр" 

(21-24 вересня 2021 р., Харків). 



Українське народознавство 

 

 

398.8(=161.2) 

82(4УКР) 

П34 

Пісні Явдохи Зуїхи [Текст] / запис Гната Танцюри 

; [авт. передм., авт. приміт., наук. ред.: М. К. Дмитренко, 

Л. О. Єфремова ; ред. нот. мат. Л. О. Єфремова]. – Київ : 

Літера ЛТД, 2021. – 783, [1] с. : муз. пр. – (Скарби 

українського фольклору). – Бібліогр. в підрядковій 

прим. – Прим.: с. 714-746. – Дод.: с. 747-770. – Алф. 

покажч.: с. 771-781. – ISBN 978-966-945-276-4 : 370.42 

грн. 

У виданні представлена добірка цілісного 

комплексу пісенного фольклору майже всіх жанрів у 

виконанні народної співачки Явдохи Зуїхи. 

 
 

 

 

784.13:398.83(477.43)(081) 

85.31(4УКР) 

К66 

Кордонська, Ніна.  

Пісні Подільського краю [Текст] : зб. пісень / Ніна 

Кордонська, Іван Пустовий. – Хмельницький : Мельник 

А. А., 2019. – 148 с. : фот. – ISBN 978-617-7600-65-6 : 

180.00 грн. 
 

У збірнику представлено добірку подільських 

сучасних ліричних пісень. 
 

  

 

 

391(477.8) 

63.5(4УКР) 

С79 

Стельмащук, Галина.  

Традиційний стрій етнографічних груп українців 

Карпат [Текст] / Галина Стельмащук ; Ін-т 

народознавства НАН України, Нац. акад. мистецтв 

України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів : Апріорі, 

2021. – 212, [4] с. : іл. – Літ.: с. 198-200. – Слов.: с. 201-213. 

– ISBN 978-617-629-714-7 : 183.45 грн.о народне вбрання, 

яке носили  
 

Про народне вбрання етнографічних груп населення 

України. 
 

 



 
 

 

 

745/746.3(477) 

85.12 

Ч-90 

Чумарна, Марія.  

На полотні вічності. Таємниці вишивки і 

вишивання [Текст] / Марія Чумарна. – Тернопіль : 

Навч. кн. - Богдан, 2021. – 144 с. : кольор. іл. – Літ.: с. 

141. – ISBN 978-966-10-6111-7 : 250.64 грн. 
 

У виданні розповідається про історію орнамента 

та його роль в українському народному мистецтві. 
 

 

 

Історія та сьогодення 

 

 

94(477.41-21Чорнобиль)"19/20"(084.1) 

63.3(4УКР-4КИЇ)63 

С40 

Сирота, Олександр.  

Чорнобиль [Текст] : живий альбом / Олександр 

Сирота. – Київ : Основа-Принт Плюс, 2021. – 80 с. : фот., 

іл. – ISBN 978-966-986-410-9 : 424.50 грн. 
 

У альбомі надано інформацію про історію та 

сьогодення Чорнобильської зони. 

 
 

 

  

 

 

94(73):001-051(=161.2)"19" 

63.3(7СПО)6-8 

К44 

Кістяківський, Джордж Б.  

Науковець у Білому домі [Текст] : особист. 

щоденник спец. помічника президента Д. Ейзенхауера з 

науки і техніки / Джордж Б. Кістяківський ; [пер. з англ. 

Я. Войтка]. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 528 с. – Бібліогр. 

в підрядковій прим. – ISBN 978-966-948-514-4 :271.98 

грн. 

У своєму щоденнику Дж. Б. Кістяківський 

розповідає про час, проведений у «Білому домі». 
 

  

Чекаємо на Вас у відділі літератури з мистецтв бібліотеки. 


