Васильченко В.Г. Капітанівка: нарис про село у центрі України. –
Черкаси, 2014. – 184 с.
Нарис про Капітанівку є результатом пошуків та аналізу великої кількості
документів. Селище міського типу розташоване у північній частині
Кіровоградщини на межі з Черкаською областю. До нарису увійшла коротка
історична довідка про селище, розповіді про людей, які своєю працею
творили історію Капітанівки, героїчне минуле краю.
Голобородько В.В. Олександрійський район: пам`ять століть. Рік
дві тисячі шістнадцятий. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2016. – 160 с.
В книзі зібрано і систематизовано історико-краєзнавчі матеріали
Олександрійського району: події, факти, розповіді про видатних людей.
Додано методику укладення краєзнавчого календаря та оригінальні
краєзнавчі публікації на різну на різну тематику, події і факти
проілюстровано уривками з творів дослідників міста, району, області,
України.
Голобородько В.В. Роки стиснутого серця: 2010 осінь - осінь 2015. –
Олександрія, 2015. – 97 с.
Книжка журналіста, депутата Олександрійської міської ради VI скликання
розповідає про миттєвості політичного життя громадського активіста, який
став депутатом. Точка зору на розвиток політичного і суспільного життя
міста Олександрії Кіровоградської області за п`ять років з 2010 по 2015 роки
описана в цій невеликій за обсягом книзі. Зустрічі з бійцями АТО, опис
трагічних подій часів Революції Гідності, боротьба підприємців за їх права,
тиск влади на журналістів і інакомислячих, робочі будні депутата. Все це своєрідний звіт представника міської громади, який отримав значок депутата
міськради та сам побував у політичній стихії місцевого масштабу.
Левченко В.В. Олександро-Невська церква Новоросійського
університету: історія, персоналії, документи. – Одеса, 2015. – 360 с.
У книзі досліджено процес створення і діяльності церкви святого Олександра
Невського Новоросійського університету та роль її метричних книг як
історичного джерела.
Левченко Л.Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів
Америки: історія та організація: монографія. – Миколаїв, 2013. – 1203 с.
Монографія є комплексним дослідженням історії архівів та організації
архівної справи на території США від колоніальних часів до сьогодення.
Досліджено зародження архівів у Північній Америці в колоніальний період,
діяльність історичних товариств у сфері збирання і зберігання документів,
утворення і розвиток архівів штатів і Національного архіву США. Висвітлено
історію та основні напрями діяльності товариств архівістів. Проаналізовано
розвиток теорії експертизи цінності, методи систематизації архівних

колекцій, правові засади розсекречування документів, програми захисту
архівів в умовах техногенних і природних катастроф.
Мій рідний край Олександрійщина. –Олександрія, 2012. – 57 с.
Видання коротко характеризує Олександрійський район в цілому та кожну
сільську раду району. В історичних довідках коротко подається історія
створення району та сільрад, територія, кількість населення, галузі
виробництва тощо.
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Матеріали
наукової конференції. 29-30 червня 2016 р., м. Дніпро /Наук. ред.
Висоцький О.Ю. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – 386 с.
У збірник вміщено матеріали всеукраїнської наукової конференції
"Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики", що присвячені найбільш
значущим науковим проблемам у царині політичних, соціологічних,
юридичних, історичних, філологічних, педагогічних, економічних наук, а
також філософії, документознавства, державного управління, фізичного
виховання і спорту.
Сьогі Л. Закарпатські студенти в європейських університетах.
1407-1919 рр. – Київ-Будапешт, 2013. – 213 с.
Видання містить відомості про навчання вихідців із Закарпаття у вищих
навчальних закладах Європи за доби Середньовіччя та Нового часу від
1407 р. до 1919 р., виявлені в історичних джерелах (насамперед - в архівних
документах) і подані у формі баз даних. У виданні проаналізовано ключові
тенденції навчання закарпатських студентів у зарубіжних університетах.
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах:
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 25-річчю
Незалежності України) 29-30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ
/Наук. ред. Висоцький О.Ю. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: Роял
Принт, 2016. – 325 с.
У збірник вміщено матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна в
гуманітарних і соціально-економічних вимірах", присвячені осмисленню
проблем сучасної України в соціальному, політичному, історичному,
філософському,
культурологічному,
філологічному,
правовому,
економічному, педагогічному та інших дискурсах, визначенню дієвих заходів
та оптимальних шляхів подолання негативних та кризових явищ у
різноманітних сферах української дійсності.

