
Європа – наш спільний дім
Бібліографічний огляд літератури



У травневі дні все європейське співтовариство відзначає День Європи.

Європа – це велика міцна родина, об’єднання прогресивних, демократичних держав.

Європейці поєднані спільною ідеєю процвітання та миру. Україна є частиною

Європи. Згідно Указу Президента, в Україні урочисті заходи, присвячені Дню

Європи, проводять щорічно у третю суботу травня. Цьогорічні святкування

припадають на 18 травня. Цей день став символом початку, вільного та успішного

шляху, мирної співпраці між суверенними націями. Свято в черговий раз нагадує

нам, що Європа починається не за кордоном України, вона починається у серці

кожного з нас. І ми – частина Європи.

Пропонуємо вам бібліографічний огляд літератури приурочений цьому святу.



Висвітлено роки і місце України у

міжнародних відносинах XX ст. Значну увагу

приділено аналізу зовнішньої політики України на

сучасному етапі.

Для студентів вищих навчальних

закладів.

Україна у міжнародних відносинах ХХ століття [Текст] : [навч. посібник] : рек.

МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ / за ред. проф. Я. Й. Малика. - Львів :

Світ, 2004. – 391 с.



У посібнику висвітлюється еволюція

інтеграційного процесу в межах Європейського

Союзу. Визначаються суть, організаційні засади

та напрями діяльності Європейського Союзу в

контексті його розширення; механізми реалізації

спільних дій у сфері економічної, політичної

співпраці і правового регулювання. Окремий

розділ присвячено стану і перспективам участі

України в європейському інтеграційному процесі.

Для студентів факультетів

міжнародних відносин, викладачів, наукових

співробітників і всіх, хто цікавиться проблемами

міжнародних відносин, світової політики та

економіки.

Європейський Союз : політика, економіка, право [Текст] : навч. посібник /

Н. Антонюк, М. Микієвич, Ю. Занько [та ін.] ; Львівський нац. ун-т ім. Ів. Франка,

Факультет міжнародних відносин ; [за ред. Н. В. Антонюк, М. М. Микієвича]. - Львів :

[Піраміда], 2005. – 531 с.



У підручнику висвітлюється еволюція

інтеграційного процесу в межах Європейського

Союзу. Визначаються суть,організаційні засади

та напрями діяльності Європейського Союзу в

контексті інституційних змін, .внесених

Лісабонським договором.

Підручник розрахований на студентів-

міжнародників, економістів, географів і всіх,

хто цікавиться проблемами міжнародних

відносин, світової політики та економіки як

основи для подальших студій.

Мальська, М. П.

Основи європейської інтеграції [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк;

Львівський НУ імені І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2017. – 319 с.



У навчальному посібнику

розглядається історія та витоки

європейських інтеграційних ідей, аналізується

сучасний стан європейської інтеграції.

Структура посібника побудована згідно з

основними етапами розвитку європейської

інтеграції, що дає можливість розкрити

закономірності й послідовність

євроінтеграційного процесу. У посібнику

приділена увага проблематиці відносин

України і Європейського Союзу.

Посібник розрахований для

студентів історичних факультетів, усіх хто

цікавиться історією європейської інтеграції.

Скрипник, О. М.

Історія європейської інтеграції [Текст] : навч. посібник / О. М. Скрипник ; [рец.: А. Г. 

Морозов, І. С. Михальський, З. В. Священко] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. - Умань : Візаві, 2019. – 369 с.



У підручнику розглянуто проблемні

питання зовнішньої політики України за

концепцією: “людина—суспільство—держава—

міжнародні структури” в добу міжнародної

правосуб’єктності. Виявлено потенційні загрози,

що є наслідком нерозв’язаних

зовнішньополітичних проблем. Особливу увагу

приділено пошукові оптимальних форм реалізації

прав людини, стабільності суспільства і

зміцнення позицій держави в новій парадигмі

міжнародних відносин. Висвітлено проблеми,

пов’язані зі становленням і розвитком зовнішньої

політики України, що покликана формувати

високий політичний, економічний та

інформаційний імідж розвинутої європейської

держави.

Для студентів вищих навчальних

закладів, викладачів, політиків.

Чекаленко, Л. Д.

Зовнішня політика України. : Підручник для студ. ВНЗ. / Л. Д. Чекаленко. –

К. : Либідь, 2006. - 712 с.



Підготовлене колективом авторів

видання є актуальним з огляду на недостатню

проінформованість суспільства з проблем

євроатлантичної інтеграції України і

необхідності реалізації положень Універсалу

Національної Єдності.

В популярній формі викладені

принципові питання щодо сутності НАТО як

міжнародної організації, історичних умов її

виникнення, стратегії, принципів

функціонування та трансформації відповідно до

вимог часу. Дається характеристика етапів

розвитку відносин між Україною і НАТО,

напрямків взаємовигідної співпраці та її

перспектив.

Україна - НАТО в запитаннях і відповідях [Текст] : [євроатлантична інтеграція України,

реалізація положень Універсалу Національної Єдності] / В. І. Абрамов, О. Ф. Деменко, П. О.

Демчук [та ін.] ; Всеукраїнська громадська організація "Українська спілка

військовослужбовців. - Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. – 55 с.



Монографія презентує важливу
інсайдерську інформацію про стан речей,
даючи можливість читачеві зробити свої
висновки і включитися в обговорення цієї вкрай
актуальної теми. Зокрема, в книзі розглянуто
певні концептуальні аспекти дослідження
науки: ціннісний, термінологічний,
філософсько-правовий, коґнітивний і
наукометричний. Автори вважають, що
підтримувана державою так звана наукова
еліта України не має права претендувати на
цей високий статус. Книга розрахована на
науковців, державних службовців і всіх, хто
цікавиться наукою та освітою як державними

інституціями.

Габович, О.

Українська фундаментальна наука і європейські цінності [Текст] : наукова монографія /

О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. - Вид. 2-ге. доповнене. - К. : Вид. дім "Києво-

Могилянська академія", 2016. – 282 с.



У монографії вперше у вітчизняній
педагогіці висвітлено проблеми модернізації
педагогічної освіти в країнах Європейського
Союзу як складової формування європейського
простору вищої освіти і науки на початку XXI ст.
Колективна монографія знайомить педагогічну
громадськість України із процесами утвердження
європейських вимірів якості педагогічної освіти
та запровадження компетентнісного підходу до
підготовки педагогічного персоналу, утвердження
спільних вимог до навчальних планів та програм
професійного розвитку вчителів.

Монографія розрахована на широке коло
освітян, які є небайдужими до проблем розвитку
сучасної педагогічної освіти у контексті
глобалізації та побудови суспільства знань.

Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому

просторі [Текст] : монографія / Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко [та ін.] ;

НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка,

2011. – 231 с.



Мета даного підручника -

ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться

політичною проблематикою, з основами

сучасної політичної науки і демократичної

культури. Він орієнтований на реальні потреби

України у політичній освіті громадян. Автор

намагався познайомити читача з основами

сучасної політичної теорії і в той же час

сконцентрувати увагу на найбільш нагальних в

українських умовах проблемах: демократизації і

модернізації суспільства.

Підручник адресований студентам

вищих навчальних закладів, викладачам,

аспірантам, всім зацікавленим політичною

наукою.

Юрій, М. Ф.

Політологія [Текст] : підручник : [рек. МОН України як підручник для студ.

ВНЗ] / М. Ф. Юрій ; [рец. О. В. Добржанський, В. В. Павловський]. - К. : Дакор ;

КНТ, 2006. – 414 с.



Навчальний посібник охоплює основну

політологічну проблематику, включену до

навчальних програм з політології вищих

навчальних закладів. Висвітлено питання

політичної теорії, практики суспільного життя,

політичної діяльності.

Для студентів вищих навчальних

закладів.

Політологія у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ :

рек. МОН України / І. Г. Оніщенко, Д. Т. Дзюбко, І. І. Дуднікова [та ін.] ; за заг. ред.

К. М. Левківського. - К. : Вища школа, 2003. – 262 с.



Дякуємо за увагу! 

Підготував інформаційно-бібліографічний
відділ бібліотеки


