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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Барилко М. Особливості світогляду дітей п’яти-десяти 

років, батьки яких знаходяться у зоні АТО / М. Барилко // Психологія і 

сусп-во. – 2017. – Спец. вип. — С. 112-113. Досліджено світобачення 

дітей п’яти-десяти років, батьки яких знаходяться у зоні АТО. 

Проаналізовано його вікові та індивідуальні відмінності. Текст: 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/psyhologia%20i%

20suspilstvo/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%B8

%D0%BF.%202017.pdf#page=112 

2. Куценко Т. Ф. Базові складові ефективного управління 

локальною економікою на ”крихких” територіях в умовах конфлікту в 

Україні / Т. Ф. Куценко, А. О. Сабадош // Економіка та держава. – 2018. – 

№ 11. — С. 50-54. Розглянуто базові складові управління локальною 

економікою на ”крихких” територіях в умовах конфлікту та 

започаткованих реформ в Україні з точки зору реалізації подальших 

кроків, завдяки яким можуть бути здійснені майбутні реальні 

перетворення в цій сфері. Текст: 

http://www.economy.in.ua/pdf/11_2018/11.pdf 

3. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 

”Теорія і практика актуальних наукових досліджень”, 28–29 квіт.   

2018 р. — Одеса ; Херсон : Молодий вчений, 2018. — 183 с. : іл., табл. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А791738 Зі змісту:Теоретичне 

дослідження соціально-психологічних умов для підвищення особистісної 

ефективності внутрішньо-переміщених осіб / А. В. Кіжло. – С. 97-100. 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/psyhologia%20i%20suspilstvo/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%B8%D0%BF.%202017.pdf#page=112
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/psyhologia%20i%20suspilstvo/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%B8%D0%BF.%202017.pdf#page=112
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/psyhologia%20i%20suspilstvo/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%B8%D0%BF.%202017.pdf#page=112
http://www.economy.in.ua/pdf/11_2018/11.pdf


4. Мельник А. Методологія дослідження інституту 

забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими 

приміщеннями / Анна Мельник // Підприємництво, госп-во і право. – 

2018. – № 5. — С. 52-56. Здійснено загальний аналіз методів наукового 

пізнання, необхідних для дослідження питання щодо забезпечення 

військовослужбовців та членів їхніх сімей житловими приміщеннями 

відповідно до норм житлового законодавства України. Визначено, які з 

них мають більший вплив на реалізацію військовослужбовцями та членами 

їхніх сімей права на житло. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/5/11.pdf 

5. Тарасенко Ю. М. Кримінологічні риси внутрішньо 

переміщеної особи, яка вчиняє злочини / Ю. М. Тарасенко // Право і 

сусп-во. – 2018. – № 4, ч. 2. — С. 210-215. Проаналізовано соціально-

демографічні, кримінально-правові та морально-психолдогічні ознаки 

внутрішньо переміщеної особи, яка вчиняє злочини. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/38.pdf 

6. Тарасенко Ю. Стан злочинності серед внутрішньо 

переміщених осіб в Україні / Юлія Тарасенко // Вісн. Нац. акад. 

прокуратури України. – 2018. – № 3. — С. 120-128. Розглянуто 

результати анкетування прокурорів органів прокуратури України та 

проведено кримінологічний аналіз стану злочинності серед внутрішньо 

переміщених осіб в Україні на основі вказаного опитування. 

Статті з періодичних видань 

7. Благотворительный Фонд Бориса Колесникова дарит 

жителям Донбасса новые возможности // Новости Донбасса. — 2018. — 

5 дек. (№ 49). — С. 1, 2-3. Йдеться про діяльність створених благодійним 

фондом Бориса Колеснікова (Б. Колесніков – народний депутат України 

попередніх скликань Верховної Ради), опікунських рад у Константинівці 

та Дружківці (Донецька область). Зазначено, що опікунські ради 
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закликають підприємців об’єднуватись для розвитку міст. Наголошено, 

що вже визначено перспективні проекти, пов’язані, зокрема, із допомогою 

переселенцям, що мають бути реалізовані у найближчому майбутньому. У 

планах Фонду Б. Колеснікова – створення опікунських рад у низці міст 

Донецької області 

8. Богданова Е. Цивільно-військовий тандем. Все заради 

допомоги мирним людям / Евеліна Богданова // Луганщина.ua. — 2018. 

— 5 груд. — С. 10. Про діяльність Групи цивільно-військового 

співробітництва (ЦВС) на Луганщині, зокрема  допомогу мирному 

населенню, дітям, які мешкають на лінії зіткнення, родинам загиблих 

героїв йшлося 4 грудня 2018 року на брифінгу начальника групи ЦВС ОТУ 

”Північ”, полковника Юрія Верановського. Зазначено, що групи ЦВС були 

створені задля підтримки та взаємодії між військовим командуванням та 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

представниками громадських неурядових міжнародних організацій та 

місцевим населенням, а також для підтримання належного іміджу 

Збройних сил України (ЗСУ). В обов’язки груп ЦВС входить і співпраця з 

пошуковою групою ”Евакуація-200” щодо здійснення пошуку, евакуації, 

ексгумації тих, хто загинув – як військових, так і цивільних. Наголошено, 

що групи ЦВС на території Луганщини працюють в Станиці Луганській 

та Попасній, в Донецькій області – в Світлодарську. В Сєвєродонецьку 

дислокується Об’єднаний центр. Текст: http://vistilug.com.ua/news/3821-

tsivil-no-viis-kovii-tandem-vse-zaradi-dopomogi-mirnim-lyudyam/ 

9. Діяльність освітніх центрів ”Донбас – Україна”: результати 

та плани // Луганщина.ua. — 2018. — 5 груд. — С. 8. Йдеться про зустріч 

представників Луганської обласної влади, Фонду ”Відкрита політика” та 

Міністерства освіти і науки України 29 листопада 2018 року в Луганській 

облдержадміністрації з обговорення підсумків вступної кампанії 2018 

року для абітурієнтів зі Сходу України та можливості вступу у 2019 році. 

Зазначено, що вже три роки поспіль абітурієнти з тимчасово 
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непідконтрольних українській владі територій та ті, що проживають 

вздовж ”лінії розмежування”, можуть вступити до українських вишів за 

спрощеною процедурою через освітні центри ”Донбас – Україна” та 

”Крим – Україна”. Подано тези виступів учасників обговорення. Текст: 

http://vistilug.com.ua/news/3810-diyal-nist-osvitnikh-tsentriv-donbas-ukraina-

rezul-tati-ta-plani/ 

10. Кравчук Н. Не бачить і не чує, але за Україну воює! : 

солдатська мама з Луцька передає бійцям на фронт сотні власноруч 

зв’язаних рукавиць / Наталія Кравчук // Високий замок. — 2018. —        

11 груд. (№ 138). — С. 7. Подано інформацію про нагородження медаллю 

”За гідність та патріотизм” від громади Луцька активної волонтерки 

Валентини Михайлівни Мазурик, яка втративши зір та слух, виготовила 

близько півтори тисячі пар рукавичок для бійців, що воюють на передовій 

на Сході України. Син Валентини Михайлівни – Павло Скшетуський 

захищав Україну у зоні АТО майже чотири роки (хоч сам інвалід II групи). 

За участь у Революції гідності нагороджений орденом ”За мужність та 

милосердя” (був санітаром другої сотні самооборони на Майдані, 

навчився оперувати). Текст: https://wz.lviv.ua/article/381920-ne-bachyt-i-ne-

chuie-ale-za-ukrainu-voiuie 

11. Лиховид І. Врятувати від війни / Інна Лиховид // День. — 

2019. — 9 січ. (№ 1). — С. 10. Йдеться про те, що громадська організація 

Гуманітарна місія ”Проліска” в рамках проекту УВКБ ООН ”Підтримка 

та захист громад сірої зони” підготувала проекти закону та положення 

про будинки сімейного типу для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. 

Це допоможе узаконити заклади для літніх людей, створені волонтерами 

самотужки. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/vryatuvaty-vid-

viyny 

12. Лоскутов С. ”Щоби не втратити розум від фронтових 

жахіть, я записував у щоденник вигадані в окопах казкові історії” / 

Сергій Лоскутов ; бесіду вів Віктор Шевченко // Нар. армія. — 2018. —    
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27 груд. (№ 52). — С. 18. Подано матеріали бесіди із Сергієм Лоскутовим 

(творчий псевдонім Сергій Лоскот) – дизайнером та архітектором за 

освітою, сержантом-десантником АТО, який, по поверненні з фронту, 

написав десятки дитячих казок. Його книжки видано українською, 

російською, китайською, англійською та кількома іншими мовами. Текст: 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf 

13. Пономарів О. Шпитальні нотатки Рити Довгань / 

Олександр Пономарів // Слово Просвіти. — 2019. — 3–9 січ. (Ч. 1). — С. 5. 

Репрезентовано книжку ”Шпитальні нотатки” Маргарити 

Костянтинівни Довгань – журналістки, громадської та культурної 

діячки. Книжка стала результатом відвідання Київського військового 

шпиталю, де Маргарита Костянтинівна відвідує поранених і скалічених 

війною вояків. До кожного вона приходить з подарунком. Це можуть 

бути ліки, книжки, картини, світлини. А головне – добре, щире слово 

поради й підтримки. До всіх вона має підхід, зважаючи на їхній фізичний і 

психічний стан намагається відповісти на всі їхні запити й прохання. 

Вислуховує сповіді поранених, розповіді про довоєнне, воєнне й повоєнне 

життя, навіть допомагає з’ясувати етимологію прізвища, коли це 

цікавить його носія. Після відвідин пані Рити та бесід із нею в поранених 

з’являються нові сили й надії на видужання й нове життя. Текст: 

http://slovoprosvity.org/2019/01/04/shpytalni-notatky-ryty-dovhan/ 

14. Чікалін В. Як ставлять на ноги тих, що втратили надію 

вільно пересуватися / Володимир Чікалін // Нар. армія. — 2018. —         

27 груд. (№ 52). — С. 16. Йдеться про медичну реабілітацію українських 

військових, для якої багато роблять фахівці державної установи 

”Інститут травматології та ортопедії НАМН”. Ці фахівці – як остання 

інстанція, до якої звертаються люди за наданням медичної допомоги в 

надскладних ситуаціях. Зазначено, що стало традицією, коли 

співробітники інституту постійно здійснюють виїзди для консультацій 

та надання допомоги на місцях у Бахмут, Маріуполь та інші населені 
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пункти. За час бойових дій лікарі-травматологи безпосередньо в районі 

проведення АТО взяли участь у наданні консультацій та проведенні понад 

500 операцій як військовослужбовцям, так і цивільним. За результатами 

особистої участі в наданні лікарської допомоги у районі проведення АТО 

працівники інституту підготували та опублікували методичні 

рекомендації й уже по праву вважаються найавторитетнішими 

фахівцями з питань лікування бойових травм не лише в Україні, а й на 

міжнародному рівні. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-

2018%29.pdf 

15. Шуткевич О. З операційної – на ”швидку” / Олеся Шуткевич 

// День. — 2019. — 9 січ. (№ 1). — С. 10. Подано інформацію про Леоніда 

Ніцкевича – лікаря, який добровольцем відправився на Схід України в зону 

проведення бойових дій. Висвітлено його спогоди за той час, коли він 

провів на передовій, оперуючи та лікуючи військовослужбовців. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/z-operaciynoyi-na-shvydku 

16. Шуткевич О. Працевлаштування як реабілітація / Олеся 

Шуткевич // День. — 2019. — 9 січ. (№ 1). — С. 2. Йдеться про те, що 

протягом 2018 року послугами Вінницької обласної служби зайнятості 

скористалися 1717 демоболізованих військовослужбовців, із них 463 були 

працевлаштовані. Зазначено, що фахівці центру зайнятості області 

застосовують індивідуальний підход до кожного колишнього 

військовослужбовця, які сприяють соціально-психологічній адаптації та 

повернення до мирного життя. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-

ukrayiny/pracevlashtuvannya-yak-reabilitaciya 

17. Ярмілко Н. У вивченні англійської, як і в розвідці, потрібно 

шукати нестандартні підходи / Наталія Ярмілко // Нар. армія. — 2018. — 

27 груд. (№ 52). — С. 19. Подано розповідь про ветерана АТО Ігоря 

Касьяна, який у 2017 році відкрив у Києві незвичайну сучасну школу 

англійської мови EAP (English Among People). Окреслено бойовий шлях 

ветерана, його повернення до мирного життя, історію відкриття школи, 
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її діяльність та перспективи розвитку. Текст: 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf 

18. Ярмілко Н. У Козятині ветеран АТО відкрив піцерію, де 

мають працювати лише учасники бойових дій / Наталія Ярмілко // Нар. 

армія. — 2018. — 27 груд. (№ 52). — С. 19. Наведено історію ветерана 

АТО Олексія Каратєєва, який після закінчення економічного ВНЗ, улітку 

2014 року добровільно пішов у військо розвідником. Демобілізувався навесні 

2016 р., а в липні 2017 р. разом із дружиною відкрив власну піцерію в 

Козятині. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Відповідальний за випуск Н. Я. Зайченко 

14 січня 2019 р. 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf

