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Українська старовина: Із приватних збірок. Мистецтво 
Гуцульщини та Покуття. - К.: Родовід, 2002. - 360 с. 

 
Видана вперше, перша книга серії Українська старовина із 

приватних збірок подає мистецькі речі Гуцульщини та Покуття, що 
зберігаються в приватних колекціях Львова: ікони на склі, свічники, 
деревяні і металеві хрести, кахлі та миски з минулого століття. Ці 
роботи представляють побутовий і духовний світ традиційного 
українського життя зі своїми ритуалами і символами. 

 

Кульчицький С. Українська революція 2004 р. - К.: Генеза, 
2005. - 368 с. 

 
Книга присвячена 200-денній епопеї президентських виборів 

2004р. – яскравому феномену новітньої української історії. Автор 
переконаний, що Українська (Помаранчева) революція 2004р. – 
справжня, і вона є окремою ланкою в ланцюзі революцій, які відбулися 
на території Східної Європи. Їх несхожість на відомі історії революцій 
пояснюється об‘єктивними обставинами виходу посткомуністичних 
країн із мутантної комуністичної цивілізації на загальнолюдський 
шлях розвитку. 

Для широкого кола читачів, хто цікавиться сучасною історією 
України.  

 

Мащенко І.Г. Хроніка українського радіо і телебачення в 
контексті світового аудіовізуального процесу. - К.: Україна, 2005. - 
384 с. 

 
Пропонована книга - двохсотлітня хронологія електронних мас 

медіа. 
 

 
 

Кириченко М.А. Український народний декоративний 
розпис. - К.: Знання- Прес, 2006. - 228 с. 

 
Навчальний посібник присвячено безцінному духовному 

надбанню – українському народному декоративному розпису. Автор 
розповідає про найвищі досягнення майстрів українського народного 
декоративного розпису, наводить численні ілюстрації, вказує на 
особливості техніки, якою виконані ті чи інші праці. Книга покликана 
сформувати яскраві образні уявлення про культуру українського 
народу, залучити до власних художніх пошуків, сприяти естетичному 
розвитку. До посібника увійшли розділи, присвячені настінному 
розпису, мальовкам, станковому живопису і графіці, розпису по 
дереву, писанкарству та ін. 



 

Леви В. Вагон удачи. - М.: Метафора, 2003. - 192 с. 
 
В ваших руках учебник взаимоотношений с судьбой. Невезение, 

неудача — как встречать, как избегать, как побеждать. Удача, везение, 
счастье — как искать и как обращаться. Работа над ошибками: 
понимание прошлого, построение настоящего, исправление будущего. 

 

Томсон П. Самоучитель общения. - СПб.: Питер, 2000. - 256 с. 
 

Вы держите в руках незаменимую книгу — современный 
учебник общения, в котором суммированы все самые известные, 
эффективные и беспроигрышные законы коммуникации. 
«Самоучитель общения», написанный живо и остроумно, со 
множеством тренировочных упражнений, научит вас:  

виртуозно начинать разговор;  
грамотно строить вопросы и ответы;  
слушать и слышать собеседника;  
убеждать даже самых несговорчивых;  
внушать доверие самым недоверчивым;  
наносить точные коммуникационные удары;  
понимать язык жестов и пользоваться им;  
не допускать роковых ошибок в разговоре;  
заполнить неловкое молчание остроумной историей;  
...и множеству других коммуникационных находок. 

 

Инамори К. Страсть к успеху. Японское чудо. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 1998. - 320 с. 

 
Один из самых преуспевающих предпринимателемй Японии 

Казуо Инаморп делится в книге своими философскими воззрениями, 
следуя которым он живет и работает уже более трех десятилетий. Эта 
замечательная книга вселяет веру в бесконечные возможности 
человека. Она наполнена мудростью, помогающей преодолевать 
невзгоды и превращать мечты в реальность. Книга рассчитана на 
широкий круг читателей. 

 

Пиз А.  Язык телодвижений. - СПб.: Изд. дом Гутенберг, 2000. 
- 188 с. 

 

Чувства и мысли человека легко разгадать по его позе, мимике, 
жестам, и это значительно облегчает задачу выбора правильной линии 
поведения при дружеском и деловом общении и принятии важных 
решений. Изучайте язык телодвижений и вы непременно добьетесь 
успеха во всем! 



 
 

Войтович В.М.  Українська міфологія. - К.: Либідь, 2002. - 664 
с. 

 
Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого 

світу української міфології – народних уявлень, звичаїв та обрядів, 
вірувань і повір’їв тощо. Це своєрідний погляд на духовну культуру 
предків, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність. Текст 
супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про 
визначних етнографів минулого та грунтовною бібліографією. Для 
широкого кола читачів, які прагнуть свідомого розуміння коренів 
історії та культури свого народу. 

 

Карманная энциклопедия туриста. - М.: Вече, 2000. - 464 с. 
 
В этой книге много сведений, которые несомненно окажутся 

полезны как новичку, только еще собирающемуся впервые стать на 
туристическую тропу, так и бывалому туристу, который может найти в 
ней что-то еще неизвестное для себя. 

 

Світанок Вітчизни. - К.: Грамота, 2005. - 512 с 
 
Поетичні, епічні та драматичні твори І. Франка, Л. Українки, Б. 

Грінченка. 
 

 

Кислашко О.П. Православні свята та народні звичаї. - К.: 
Грамота, 2003. - 152 с. 

 
Історію православних свят календарного року: Різдва, Пасхи, 

Трійці, Покрова тощо, а також народних звичаїв та обрядів, що з ними 
пов'язані, подано у цікавій доступній формі священиками православної 
церкви. Ця книга не лише розповість дітям про численні традиції 
нашого народу, але й навчить їх жити у мирі та злагоді.  

 


