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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Бойко О. Стратегія реформування державного управління 

у сфері цивільного захисту з урахуванням євроінтеграції України / 

Оксана Бойко // Аспекти публіч. упр. – 2019. – Т. 7, № 9/10. — С. 32-39. 

Розглянуто питання реформування державного управління у сфері 

цивільного захисту в умовах європейської інтеграції України та з 

урахуванням сучасного стану природного середовища і техногенної 

обстановки в Україні. 

2. Долгий О. Особисту безпеку рятувальників – у пріоритети! 

/ Олександр Долгий, Іван Плюта // Надзвич. ситуація+. – 2019. – № 12. — 

С. 42-43. Розглянуто питання щодо реалізації рішень держави, які 

стосуються сфери цивільного захисту, утвердження в Україні принципово 

нової системи цивільного захисту, що була б адекватною реаліям безпеки 

сьогодення. 

3. Інноваційна модель інтеграції послуг з навчання, 

перекваліфікації та соціальної підтримки: досвід Полтавської області : 

посіб. / [авт.-розробники : С. Верезомська, М. Долженко, Р. Дрозд та ін.] ; 

за заг. ред. : P. Дрозд, О. Нестуля, І. Пахомова. – Полтава, 2019. – 80 с. : іл. 

– (Проект ”Інноваційна модель інтеграції послуг з навчання, 

перекваліфікації та соціальної підтримки у Полтавській області”; 

Проект ”Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні”). 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А802177. Узагальнено результати 

впровадження на Полтавщині інноваційної моделі професійної інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та представників інших соціально вразливих 

груп населення. Проналізовано механізм взаємодії інститутів державного, 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3


приватного, громадського секторів, ефективність програм особистісного 

та професійного розвитку, а також їх соціального супроводу кейс-

менеджерами. 

4. Ковальова І. Б. Проблемні питання психосоціальної 

реабілітації учасників бойових дій та їхніх родин / І. Б. Ковальова, Г. В. 

Попова // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, 

педагогіка, соціологія. – 2019. – № 4. — С. 38-45. Проаналізовано 

характеристики, що впливають на ефективність соціально-психологічної 

реабілітації учасників бойових дій Операції об’єднаних сил ЗСУ (ООС) та 

їхніх родин. За результатами анкетування виявлено чинники, що 

перешкоджають успішній соціально-психологічної соціально-психологічній 

реабілітації комбатантів, виділено напрями реабілітації і запропоновано 

програму соціально-психологічної реабілітації постраждалих в зоні 

бойових дій на базі клінічного санаторію «Берегівські мінеральні води». 

5. Національна судова практика з питань внутрішнього 

переміщення: застосування стандартів Ради Європи / [Г. Христова, Ю. 

Трало, К. Буряковська]. — 2-ге вид. — Харків : Право, 2019. — 264, [1] с 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А802459 Представлено проект Ради 

Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» в 

межах Плану дій Ради Європи для України 2018 - 2021 років. 

Статті з періодичних видань 

6. Алексеева Д. ”С первой стипендии я купила себе 

искусственную елку и отпраздновала новый год – впервые за четыре 

года, проведенных на линии разграничения” / Дарья Алексеева ; беседу 

вела Вера Жичко // Факты и коммент. — 2020. — 15 – 22 янв. (№ 2). —    

С. 27. Подано матеріали бесіди із 21-річною сиротою Дарією Олексєєвою, 

вимушеною переселенкою з Горловки на Донеччині, яка за півроку отримає 

диплом і … почне шукати новий дах над головою, адже квартира дівчини 

зруйнована обстрілами. Нагадано, що історію Дар’ї було висвітлено на 



сторінках ”Фактів” 30 вересня 2016 року, коли вона стала студенткою 

Харківського національного педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди. 

7. ”Арт-терапія”: унікальний досвід реінтеграції окупованої 

зони / Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 

2020. — 15 січ. (№ 7). — [Електронні дані]. Йдеться про розгорнуту в 

кулуарах Верховної Ради України (ВР України) тематичну експозицію з 

реінтеграції, на якій представлено 25 різнопланових робіт (картин) 

ветеранів АТО/ООС, які проходять реабілітацію в комунальному закладі 

”Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни”. Зазначено, що проект 

реалізований за ініціативи Благодійної організації ”Благодійний фонд 

”Стабілізейшен Суппорт Сервісез” та за підтримки Комітету ВР 

України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326262 

8. Бова А. Затримали підозрюваного у вбивстві Аміни 

Окуєвої / Анна Бова // Газета по-українськи. — 2020. — 16 січ. (№ 3). — 

С. 1, 6. Йдеться про те, що 12 січня в Києві затримали підозрюваного у 

вбивстві 34-річної Аміни Окуєвої, яка була добровольцем батальйону 

”Київ-2”. Зазначено, що на ймовірних кілерів вийшли завдяки двом іншим 

убивствам — директора представництва німецької компанії ”Капарол” в 

Україні Павла Зможного 2016 року та начальника управління реклами й 

оренди Київського метрополітену Павла Миленького. Зауважено, що, на 

думку слідчих, вбивство замовне, оскільки підозрюваний із жертвами 

знайомий не був, а щодо замовника є версії, але їх не розголошують. За 

словами військового експерта Олексія Арестовича, вину підозрюваних у 

вбивстві Аміни Окуєвої, ймовірно, доведуть, бо це не єдиний злочин, в 

якому їх підозрюють, але чи понесуть вони покарання, чи їх також 

обміняють (підозрюваного у першому замаху на Аміну Окуєву та її 

чоловіка Адама Осмаєва — Артура Денісултанова-Курмакаєва 29 грудня 

торік обміняли на українських полонених) — питання відкрите. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326262


https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zatrimali-pidozryuvanogo-u-

vbivstvi-amini-okuyevoyi/947149 

9. Бова А. Підозрюваних у справі Шеремета лишили під 

вартою / Анна Бова // Газета по-українськи. — 2020. — 10 січ. (№ 2). —   

С. 1, 9. Йдеться про те, що 8 січня в Київському апеляційному суді 

розглядали справу про запобіжний захід військовій медсестрі Яні Дугарь. Її 

разом із музикантом і добровольцем Андрієм Антоненком, дитячим 

кардіохірургом і волонтеркою Юлією Кузьменко та подружжям -

добровольців, ветеранів російсько-української війни Інною та Владиславом 

Грищенками підозрюють в організації та вбивстві журналіста, 

виконавчого директора інтернет-видання ”Українська правда” Павла 

Шеремета. Зазначено, що 3 січня поліція провела слідчий експеримент у 

центрі Києва на вул. Івана Франка за участю підозрюваної Юлії 

Кузьменко. Вона повинна була пройти тим шляхом, яким пройшли імовірні 

організатори вибуху автомобіля Шеремета. Разом з нею мав бути 

підозрюваний Андрій Антоненко, але він відмовився, повідомили в поліції. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_pidozryuvanih-u-spravi-

seremeta-lishili-pid-vartoyu/946306 

10. Воронцов П. Учитель, юрист і філософ Юрій Константінов 

дбає про мешканців Кримського / Павло Воронцов // Голос України. — 

2020. — 15 січ. (№ 7). — [Електронні дані]. Йдеться про керівника 

військово-цивільної адміністрації (ВЦА) села Кримське Луганської області 

Юрія Константінова, який має має три вищі освіти та три 

спеціальності: вчитель, юрист і філософ. Зазначено, що під час служби в 

зоні проведення АТО на Луганщині Юрій Константінов побував в усіх 

”гарячих точках” регіону, а після демобілізації обійняв посаду голови ВЦА. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/326242 

11. Галка М. Мати і син Олега Сенцова виїхали з Криму / 

Марта Галка // Газета по-українськи. — 2020. — 16 січ. (№ 3). — С. 2. 

Йдеться про те, що Олег Сенцов з анексованого Криму перевіз до Києва 
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67-річну матір Людмилу Михайлівну та 15-річного сина Владислава. За 

словами О. Сенцова, колишня дружина залишилася на півострові, прийняла 

анексію Криму, вмовити її відпустити сина було важко, а в Криму він 

перебував під тиском пропаганди та брехні, проте два тижні в Україні 

йому вистачило, щоб ця пелена спала.                         Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_mati-i-sin-olega-sencova-viyihali-

z-krimu/947154 

12. Годованець Т. Спираючись на рiздвяних Василiв / Тетяна 

Годованець // Україна молода. — 2020. — 15 січ. (№ 4). — С. 4. Йдеться 

про отримання українським режисером та колишнім бранцем Кремля 

Олегом Сенцовим в Європейському парламенті у листопаді 2019 року 

премії Сахарова, яка є щорічною відзнакою Європейського парламенту та 

присуджується за свободу думки. Премія започаткована 1988 року і 

вручається за досягнення в чотирьох сферах, зокрема в галузі захисту 

прав людини і її основних свобод.      Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3553/180/142219/ 

13. Жмурко С. Соціальна реабілітація учасників бойових дій – 

за стандартами НАТО в Україні / Сергій Жмурко // Поділ. вісті 

(Хмельницький). — 2019. — 12 груд. (№ 50). — С. 2. Подано інформацію, 

що у Хмельницькому національному університеті відбувся круглий стіл на 

тему ”Соціальна робота з військовослужбовцями та їх сім’ями”. У 

роботі круглого столу взяли участь офіцери Канадської навчально-

тренувальної місії OpUnifier, представники оперативного командування 

”Захід”, Рівненського обласного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки, Хмельницького обласного військового 

комісаріату, Харківського національного університету Повітряних сил 

Збройних сил України ім. Івана Кожедуба та військових частин, які 

дислокуються в обласному центрі. До участі долучились представники 

місцевих органів влади і соціальних служб міста. Серед учасників заходу – 

військовослужбовці, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС. Метою 
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https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_mati-i-sin-olega-sencova-viyihali-z-krimu/947154
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круглого столу був обмін досвідом, пропагування та впровадження у 

практику соціальної діяльності та соціальних послуг передового 

зарубіжного досвіду щодо роботи з військовослужбовцями та їхніми 

сім’ями, а також наближення такої діяльності до стандартів НАТО в 

Україні. Текст: http://www.pvisti.info/10-podylsky-visti/news/5561-sotsialna-

reabilitatsiia-uchasnykiv-boiovykh-dii-za-standartamy-nato-v-ukraini 

14. Копанева Е. ”Я схватил гранату и хотел бросить ее в 

безлюдное место, чтобы никто не пострадал. Но успел только 

растолкать по сторонам детей и закрыть собой одну девочку” / 

Екатерина Копанева // Факты и коммент. — 2020. — 15 – 22 янв. (№ 2). — 

С. 7. Йдеться про героїчний вчинок 16-річного Саші Гаркуші з села 

Пашена Балка Дніпропетровської області, який врятував п’ятьох дітей 

на дитячому майданчику, намагаючись відкинути знайдену дітьми 

гранату, яка здетонувала у нього в руці. Саша закрив собою дітей, але сам 

сильно постраждав – отримав безліч поранень і позбувся чотирьох 

пальців на правій руці. Зазначено, що хлопця нагородили волонтери 

громадської організації ”Інваліди і воїни АТО”. А в Дніпропетровській 

облраді Саші вручили іменну нагороду ”За порятунок життя”. Зараз 

хлопець вже відновився після поранень і навіть повернувся до навчання в 

Криворізькому військовому ліцеї. Незважаючи на травму, Саша має намір 

домогтися своєї мети – стати розвідником, як його батько – ветеран 

АТО. Наведено коментарі батька й сина про те, що сталося. Текст: 

https://fakty.ua/331027-uvidev-kak-deti-podozhgli-granatu-rastolkal-ih-i-edva-

uspel-zakryt-soboj-devochku 

15. Кривошеев Я. ”Ты какой-то не такой: родился в Донецке, а 

выступаешь против ”республики”, – заявил судья и отправил меня в 

психушку” / Яков Кривошеев ; беседу вела Вера Жичко // Факты и 

коммент. — 2020. — 9 – 15 янв. (№ 1). — С. 4. Подано матеріали інтерв’ю 

із 42-річним мешканцем Донецька фізиком-ядерником Яковом 

Кривошеєвим, який три з половиною роки провів у полоні бойовиків ДНР і 
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був звільнений напередодні Нового року. Він, зокрема, розповів про 

перебування у психіатрічній лікарні, примусове лікування і тортури, про 

те, що незважаючи на обставини, передавав зароблені в ув’язненні гроші 

сім’ї, яка евакуювалася на мирну територію. Зазначено, що наразі він, 

разом із іншими громадянськими в’язнями ОРДЛО, звільненими 29 грудня 

2019 року, проходить курс реабілітації у столичній лікарні ”Феофанія”. 

Текст: https://fakty.ua/330231-ty-rodilsya-v-donecke-a-vystupaesh-protiv-dnr-

zayavil-sudya-i-otpravil-menya-v-psihushku 

16. Леошко В. Гуманітарну допомогу отримають мешканці 

прифронтових селищ / Владислав Леошко // Голос України. — 2020. — 

15 січ. (№ 7). — [Електронні дані]. Йдеться про урочисту передачу в 

Краматорську гуманітарного вантажу від волонтерських організацій 

Латвії, Естонії, Швеції та Фінляндії. Серед переданих речей – зимовий та 

літній одяг для дорослих і дітей, взуття, текстильні вироби. Також 

окремий вантаж з ліками та медичним обладнанням спрямований 

комунальному некомерційному підприємству ”Слов’янська центральна 

районна лікарня”. Крім того, в Краматорську відбулася робоча зустріч 

заступника голови Донецької облдержадміністрації (ОДА) Вадима 

Філашкіна з делегацією послів країн Балтії та Республіки Польща, під час 

якої обговорено важливі питання взаємодії і допомоги. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326261 

17. Леошко В. Донбаський Нью-Йорк: форпост миру / 

Владислав Леошко // Голос України. — 2020. — 15 січ. (№ 7). — 

[Електронні дані]. Йдеться про селище Новгородське, розташоване біля 

лінії зіткнення у межах міста Торецьк на Донеччині. Надано інформацію 

про історію селища, яке колись носило назву Нью-Йорк, та про його 

розбудову в умовах військових дій на Донбасі. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326241 

18. Нардеп від Полтавщини пропонує прирівняти піротехнічні 

вироби до касетних бомб // Полтав. думка. — 2020. — 9 січ. (№ 2). —      

https://fakty.ua/330231-ty-rodilsya-v-donecke-a-vystupaesh-protiv-dnr-zayavil-sudya-i-otpravil-menya-v-psihushku
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С. 2. Проінформовано, що напередодні Нового року група народних 

депутатів, серед яких і депутат від Полтавщини Костянтин Касай 

(виборчий округ № 149) зареєструвала у Верховній Раді України проект 

Закону України ”Про внесення змін до Закону України ”Про протимінну 

діяльність в Україні””. Нагадано, що Закон ”Про протимінну діяльність в 

Україні” набрав чинності 25 січня 2019 року. Висвітлено зміни, які 

пропонуються законопроектом. В розд. 2 (або копіювати)??? 

19. Острголуцька Л. Український Донбас: на лінії оновлення / 

Лариса Острголуцька // Уряд. кур’єр. — 2020. — 14 січ. (№ 6). — С. 5. 

Йдеться про вищі навчальні заклади Донецької та Луганської областей і 

Криму, які з початком анексії Криму та війни на Сході України змушені 

були виїхати з півострова та непідконтрольних територій. Зокрема, 

надано інформацію про Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля (СНУ), про організацію навчального процесу в цьому 

виші та про проекти, реалізовані в СНУ останнім часом. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinskij-donbas-na-liniyi-onovlennya-6/ 

20. Подільська С. Сергій Наєв: ”Військові – надійна опора 

цивільних лікарів Донбасу” / Соломія Подільська // Голос України. — 

2020. — 10 січ. (№ 4). — [Електронні дані]. Наведено коментар 

заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) 

генерал-лейтенанта Сергія Наєва з приводу чергової партії допомоги 

медичного призначення, направленої 3 січня 2020 року українськими 

військовими в район проведення Операції об’єднаних сил (ООС) у межах 

гуманітарної ініціативи ”Допомога. Схід”. Сергій Наєв також розповів 

про найближчі заходи в межах ініціативи, серед яких – передача 

гуманітарної допомоги до військово-цивільних адміністрацій низки 

населених пунктів та відновлення будинків мирних мешканців, 

пошкоджених внаслідок обстрілів російських найманців. Наведено 

інфографіку ”Стратегічна гуманітарна ініціатива ”Допомога Схід”. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/326059 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinskij-donbas-na-liniyi-onovlennya-6/
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21. Полянская О. ”Меня будто похоронили заживо”, – говорит 

жительница Донбасса, которая ошибочно попала под санкции / Оксана 

Полянская ; беседу вела Вера Жичко // Факты и коммент. — 2020. — 9 – 15 

янв. (№ 1). — С. 9. Подано матеріали інтерв’ю із 43-річною Оксаною 

Полянською, мешканкою Волновахи Донецької області, яка майже рік не 

могла скористатися своїми грошима на банківському рахунку, стати на 

облік у центрі зайнятості чи влаштуватися на роботу, оскільки 

помилково потрапила під санкції через свою донецьку тезку – прибічницю 

окупантів. Зазначено, що, незважаючи на вже виправлену помилу, жінка 

не відразу поновила свої права. О. Полянська детально розповіла, що 

означає ”життя під санкціями”. Акцентовано увагу на Указі Президента 

України № 924/2019 від 20 грудня 2019 року Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони (РНБО) від 7 грудня 2019 року ”Про 

внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)”, згідно з яким уточнено дані громадян, 

внесених до санкційного списку. Текст: https://fakty.ua/329091-menya-budto-

pohoronili-zazhivo-zhitelnica-donbassa-oshibochno-popala-pod-sankcii-foto 

22. Сергій Наєв: ”Українські військові мають незламну волю 

та добре серце” // Голос України. — 2020. — 17 січ. (№ 9). — [Електронні 

дані]. Йдеться про передачу гуманітарного вантажу, яка відбулася в 

місті Мар’їнка Донецької області в межах стратегічної гуманітарної 

ініціативи ”Допомога Схід” під проводом заступника начальника 

Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенанта 

Сергія Наєва. Зазначено, що допомогу отримали комунальні лікувально-

профілактичні установи – ”Мар’їнська центральна районна лікарня”, 

”Центр первинної медико-санітарної допомоги” та військово-цивільні 

адміністрації Красногорівки й Мар’їнки. Як наголосив Сергій Наєв, 

”допомагаючи мирним мешканцям Донбасу, українські військові 

показують усьому світу, що український захисник не тільки досвідчений 

та вмотивований професіонал, а й громадянин із високим рівнем 

https://fakty.ua/329091-menya-budto-pohoronili-zazhivo-zhitelnica-donbassa-oshibochno-popala-pod-sankcii-foto
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соціальної та національно-патріотичної свідомості”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326357 

23. Староконь С. Звільненим із полону потрібне житло / Софія 

Староконь // Газета по-українськи. — 2020. — 10 січ. (№ 2). — С. 18. 

Йдеться про те, що більшості звільнених 29 грудня з полону російських 

окупантів бранців немає куди податися після виписки з лікарні 

”Феофанія”. Зауважено, що їхнє житло на окупованих територіях, а в’їзд 

їм туди заборонений. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-

newspaper/_zvilnenim-iz-polonu-potribne-zhitlo/946327 

24. Учасники АТО й ООС зможуть придбати житло на 

пільгових умовах // Думка. com (Кременчук). — 2019. — № 12 (груд.). — 

С. 10. Подано інформацію, що в Кременчуці триває робота з виконання 

міської Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної 

операції (АТО), операції Об’єднаних сил (ООС) і членів їх сімей. На 

сьогоднішній день, учасники АТО, ООС та їх родини можуть придбати 

житло на пільгових засадах у багатоповерхівках Кременчука, внесених до 

переліку об’єктів житлового будівництва, на придбання житла в яких 

можуть спрямовуватися кошти бюджетної підтримки. 

25. Хочуть спростити процедуру отримання пенсії 

громадянами з окупованих територій / Інформ. упр. Апарату Верхов. 

Ради України // Голос України. — 2020. — 14 січ. (№ 6). — [Електронні 

дані]. Надано інформацію про робочу зустріч голови Комітету Верховної 

Ради України (ВР України) з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів Галини Третьякової із представниками Посольства 

Федеративної Республіки Німеччина (ФРН), під час якої сторони 

обговорили проблемні питання захисту прав та інтересів внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) та мешканців тимчасово окупованих територій. 

Галина Третьякова повідомила, що члени профільного комітету розробили 

та внесли на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до 

деяких законів України щодо реалізації права на пенсію, яким 

http://www.golos.com.ua/article/326357
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_zvilnenim-iz-polonu-potribne-zhitlo/946327
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пропонується зменшити кількість перетинів лінії зіткнення та 

спростити процедуру отримання пенсійних виплат громадянами з 

окупованих територій. Зокрема, законопроектом передбачено доповнити 

першу статтю закону про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування визначенням термінів ”внутрішньо переміщена особа” та 

”тимчасово окуповані території”. Учасники робочої зустрічі домовилися 

й надалі спільно вивчати проблеми інтеграції тимчасово окупованих 

територій та соціального захисту їх жителів. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326217 

26. Цура С. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання пройде у 

березні / Соломія Цура // Газета по-українськи. — 2020. — 10 січ. (№ 2). — 

С. 2. Йдеться про те, що 3 січня почалася реєстрація на пробне зовнішнє 

незалежне оцінювання. Заповнити заявку можна до 24 січня на сайті 

регіонального центру оцінювання якості освіти. Зазначено, що вартість 

кожного тестування становить 138 – 150 грн залежно від регіону. 

Жителі окупованого Криму можуть пройти його на території 

Херсонської або Миколаївської областей. Мешканці окупованих територій 

Донбасу писатимуть тест у населених пунктах, які підконтрольні 

українській владі. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_probne-

zovnishnye-nezalezhne-ocinyuvannya-projde-u-berezni/946318 
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