Жосан О.Е. Вулиці Єлисаветграда – Зінов`євська – Кірово –
Кіровограда в першій половині XX століття: історичний нарис /
О.Е. Жосан. – КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 108 с.
(Серія: «Міський архітектурний ландшафт»)
У нарисі здійснено спробу комплексного дослідження питань, що
стосуються: часу, причин, процедур виникнення та розбудови вулиць нашого
міста, чинників, які сприяли періодичній зміні назв значної їхньої частини;
розбудови інфраструктури міста, формування та розвитку його мікрорайонів
у 1900-1955 роках.
Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня
діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 травня
2019 р.), м. Дніпро. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД
«Охотнік», 2019. – 528 с.
У збірник вміщено матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціальногуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність», що присвячені
найбільш значущим науковим проблемам у царині політичних,
соціологічних, юридичних, історичних, філологічних, психологічних,
економічних наук, а також філософії, державного управління, соціальних
комунікацій, фізичного виховання і спорту, розробці стратегій подальшого
розвитку освітнього потенціалу в світовому контексті, узагальненню досвіду
викладання та визначенню шляхів інноваційної освітньої діяльності з огляду
на нові виклики та світові досягнення.
Панченко В. Сонячний годинник. Книга пілігрима. – вид. 2-ге. - К.:
Темпора, 2019. – 436 с. іл.
«Сонячний годинник» - книга сучасного пілігрима, якому в подорожах по
Україні відкриваються історії «знайомих незнайомців» із XVII-XXI століть.
Їхні імена переважно відомі, проте чимало життєвих сюжетів і «зигзагів»
доль залишаються прикритими пеленою часу. Двадцять чотири розповіді,
вміщені в книзі, покликані максимально наблизити небайдужих читачів до
тих місць, із якими й пов`язана неповторна драматургія життя людей, вартих
уваги пам`ятливих нащадків. А ще добірка ілюстрацій допоможе зримо
уявити все те, про що оповідає автор – мандрівник і дослідник.
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Штучні голоди в
Україні XX століття» (Київ, 16 травня 2018 року). – Київ – Дрогобич:
Видавництво «Коло», 2018 – 368 с.
У збірці матеріалів Міжнародної наукової конференції «Штучні голоди в
Україні XX століття» розкриваються передумови та причини Голодомору
1932-1933 років, механізми його творення та наслідки. Розглядаються
регіональні особливості Голодомору-геноциду за матеріалами обласних
архівів та свідченнями очевидців Голодомору. Частина статей учасників
міжнародної конференції присвячені також висвітленню штучних голодів в
Україні у XX столітті: 1921-1923, 1946-1947 років.

