КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича»
Житомирської обласної ради

Нові надходження до
відділу літератури з мистецтв за
2020 рік (І частина)
«Без книг, як без повітря, людина жити не може»
(С. П. Корольов)

Підготувала: О. А. Птіцина, провідний
бібліотекар відділу літератури з мистецтв

78.071(477.81) 85.31
К77

Кравчук В. В. Щоденник вокаліста [Текст] /
Володимир Кравчук ; [авт. ідеї, вступ. ст., ред.уклад. Н. О. Супрун-Яремко]. – Львів : Апріорі,
2017. – 183, [1] с. : фот.
У мемуарному виданні автор, співак
(баритон), уродженець м. Рівне описує
моменти
періоду
свого
навчання
в
Рівненському інституті культури, тощо.

75.071.1(477)+821.161.2'06-312.6-93
85.14
Т58

Топська Н. Сергій Васильківський [Текст] / Неллі
Топська. – Київ : Альфа, 2018. – 63, [1] с.: портр.,
кольор. іл.

У популярному виданні в художній формі
розповідається про українського художника 19-20
ст. Сергія Васильківського.

792.2(477)
85.13
В38

Веселовська Г. І. Більше ніж театр. Національний
академічний драматичний театр імені Івана Франка,
2001-2012 [Текст]: / Ганна Веселовська; [відп. ред. О.
Богомазова; фот. М. Бориско та ін.]. – Київ: Антиквар,
2019. – 324, [4] с.: фот. кольор., портр. – (Театральна
бібліотека). – Прим.: с. 280-289. – Дод.: с. 290-324.
Видання
присвячене
творчій
діяльності
Національного театру імені Івана Франка, період
керівництва ним українським артистом, режисером
Богданом Ступкою.

781.973
85.31
Я72

Яремко Б. І. Уторопські сопілкові імпровізації
[Ноти]: навч. посіб. для ін-тів культури / Б. Яремко;
[худож. оформ. С. В. Рак; ред. В. М. Пономаренко]. –
Рівне: Ліста, 1997. – 103, [5] с. : табл., фот. + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. в підрядковій прим. –
Бібліогр.: с. 102-103.
Пропонований навчальний посібник складається з
13 нотованих автором сопілкових п'єс, записаних у
1978 р. у селі Уторопи Косівського району ІваноФранківської області від народного музиканта
Миколи Дмитровича Павлюка.

791/792].071.2(477)"19/20"(057.53)
85.37
Т35

Терен Т. О. Прості речі [Текст]: вісім розмов з
Адою Роговцевою: [кн.-інтерв'ю] / Тетяна Терен,
Анна Липківська; авт. передм. А. Курков; репортажні
фото О. Степанков-Ткаченко]. – Київ: Пабулум, 2018.
– 260, [1] с. : фот.
У виданні представлені відверті діалоги акторки
Ади Роговцевої про її життя, родину, близьких
людей, покликання, професію, країну.

78.071.1(477)+821.161.2'06-312.6-93
85.31
Т58

Топська Н. Максим Березовський [Текст] / Неллі
Топська. – Київ: Альфа, 2018. – 63, [1] с. : кольор. іл. –
(Золота доба української музики).
У популярному виданні в художній формі
розповідається про життя та творчість українського
композитора 18 ст. Максима Березовського.

78.071.1(477)+821.161.2'06-312.6-93
85.31
Т58

Топська Н. Артемій Ведель [Текст] / Неллі Топська.
– Київ: Альфа, 2018. - 63, [1] с.: портр., кольор. іл. –
(Золота доба української музики).
У виданні в художній формі розповідається про
життя та творчу діяльність композитора, хорового
диригента, скрипаля Артемія Веделя.

746.3(477.42)
85.12
85.31
М29

Марцинюк
М.
М.
Вишивальні
взори
Житомирського Полісся [Текст]: з глибини
тисячоліть / Микола Марцинюк, Галина Захарчук;
Упр. нац.-патріот. виховання, молоді та спорту
ЖОДА. – Житомир: Полісся, 2019 – . – Вип. 2. – 63,
[1] с. : іл., фот.
У збірці представлена інформація, що допоможе
глибше пізнати історію розвитку культури народної
вишивки Житомирського Полісся. До 170-річчя з
дня народження Олени Пчілки.

75/76.071.1-055.2(477)
85.11
М88

Мрії та долі [Текст] = Мечты и судьбы: живопис,
графіка, скульптура укр. художниць: [альбом /
упоряд. О. Старшинова; вступ. ст. Г. Алавердової;
ред. Т. Васильєва]. – Київ: Р.К. Майстер-принт, 2019.
– 279, [1] с. : іл., портр. –Покажч. авт. і назв: с. 272279. – Скор.: с. 279.
В альбомі представлена інформація, присвячена
українським художницям 19-21 ст., чия творчість
репрезентує та розкриває поняття «жіноче
мистецтво».

373.5.016:7*кл10/11
74.268.5
К63

Комаровська О. А. Мистецтво [Текст]: матеріали
до занять: 10-11 кл. / Оксана Комаровська, Наталія
Миропольська, Світлана Ничкало ; [упоряд. Н.
Харченко; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шк.
світ, 2019. – 118, [2] с. – (Бібліотека «Шкільного
світу»). – Дод.:
У виданні представлені різножанрові матеріали
разом із методичними коментарями, що за змістом
охоплюють тематику програми «Мистецтво. 10-11
класи», які допоможуть вчителю за вимогами НУШ в
розширенні мистецьких горизонтів старшокласників
сучасного загальноосвітнього навчального закладу.

784.9:781.22(076)
85.31
Г85

Грицюк О. Ю. Основи вокально-хорової техніки
[Текст]: практикум / О. Ю. Грицюк, О. С. Сліпченко; Мво освіти і науки України, М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. –
31, [1] с. – Літ.: с. 27-31.
У практикумі висвітлюються актуальні питання
музичного розвитку студентів як майбутніх артистів
хорових і ансамблевих колективів.

793.3:37.091.3(075)
85.32
З-91

Зубатов С. Л. Стиль викладання в хореографії
[Текст]: навч. посіб. / С. Л. Зубатов; [мал. Н. Г. Щупляк];
М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Ліра-К, 2019.
– 91, [1] с.: іл. – Літ.: с. 89.
У навчальному посібнику надаються практичні
поради та рекомендації, що стосуються різних аспектів
викладання студентам хореографічних дисциплін.

75.02(477.42)
85.14(4УКР-4ЖИТ)6
В27

Величко І. А. Житомирські села в історії та
мистецтві Юрія Камишного [Текст] / Інна Величко;
[ред.: Лариса Антоненко, Олена Васильєва]. – 2-ге
вид., доп. – Житомир: ТОВ''505'', 2017. – 24 с. : фот.
кольор.
У виданні представлено коротку історичну
інформацію про ряд сіл Житомирської області та їх
представлення в живописі житомирського художника
Юрія Костянтиновича Камишного.

745/749
85.14
П37

Плазовська Л. В. Декоративне мистецтво в
практиці вчителя образотворчих дисциплін [Текст]:
підручник / Л. В. Плазовська. – 2-ге вид., перероб. та
доп. – Київ: Кондор, 2018. – 306, [2] с.: табл., кольор.
іл. – Дод.: с. 249. – Літ.: с. 250-257.

У підручнику представлена інформація щодо
фахових знань за програмою «Декоративне
мистецтво» для студентів вищих навчальних
закладів, які освоюють професію художника,
викладача та керівника гуртка образотворчого
мистецтва.

373.3.016:7](075.8)
74.268.5я73
К78

Красовська О. О. Технології викладання освітньої
галузі «Мистецтво» [Текст]: навч.-метод. посіб. / О.
О. Красовська; Міжнарод. економ.-гуманітар. ун-т
ім. акад. С. Дем'янчука, Ін-т пед. освіти. – 2-ге вид.,
стер. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 151, [1] с. –
(Вища освіта в Україні). – Літ.: с. 135-151.
У
методичному
посібнику
пропонуються
матеріали
для
організації
навчання
курсу
«Методика
викладання
освітньої
галузі
«Мистецтво»» для студентів напрямку підготовки
«Початкова школа».

792.011.2:005(477)
85.330(4УКР)6
Б39

Безгін І. Д. Мистецтво і ринок [Текст]: нариси / І. Д.
Безгін. – Київ: Компас, 2005. – 544 с. – Бібліогр.: с.
477-536.
У виданні представлені дослідження та практичні
спостереження з організаційної проблематики
театрального мистецтва в контексті суспільноекономічних
перетворень
в
Україні.

784.6(477.42)
85.314(4УКР-4ЖИТ)
К27

Карук М. В. Золотаві кольори [Ноти]: зб. пісень
для дітей / Марія Карук; [літ. ред. Олена Корж;
худож. оформ. Людмили Бондар]. – [Клавір і голоси].
– Житомир: Рута, 2019. – 19, [1] с.: іл., портр.
У виданні представлена добірка дитячих пісень
про Україну, її мову, з метою виховання любові до
природи, дбайливого ставлення до тварин, птахів,
комах.

784.6(477.42)
85.314(4УКР-4ЖИТ)
К27

Карук М. В. Полісся рідне, дороге [Ноти]: зб. пісень
/ Марія Карук; [літ. ред. Олена Корж; худож. оформ.
Людмили Бондар]. – [Клавір і голоси]. – Житомир:
Рута, 2019. – 19, [1] с. : портр.

У виданні представлена добірка пісень Марії Карук
на різну тематику, де кожен може знайти для себе
пісню для душі.

