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Мельник Анатолій Іванович :  
Біобібліографічний покажчик наукових праць / [уклад. :                     

Т. А. Сіденко]. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013. –    
23 с. 

 
 
Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Анатолія Івановича Мельника як наукового співробітника інституту. 
До покажчика увійшли монографії, збірки статей, матеріали 
конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, 
підручники і навчальні посібники. 

Добір матеріалу завершено 11.01.2013 р. Опис здійснено 
мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». Слова і словосполучення скорочені відповідно 
до ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила» и ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) «Библиографическая 
запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 
діяльності Анатолія Івановича Мельника – доктора філософських 
наук, заслуженого працівника освіти України, професора 
Чернігівського державного інституту економіки і управління. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-
методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних 
конференціях і семінарах, статті в періодичних виданнях. 
Представлені джерела охоплюють період з 1988 по 2012 рік. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року - 
за абеткою публікацій. Добір матеріалу здійснено на основі 
картотеки «Праці викладачів ЧДІЕУ» та електронної БД наукової 
бібліотеки ЧДІЕУ. Покажчик містить довідковий апарат - іменний 
покажчик співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 
Неповний характер деяких бібліографічних описів (не вказані 
сторінки і т. п.) пов'язаний з неможливістю перегляду видань         
«de visu». 

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧДІЕУ. 
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БІОГРАФІЯ 
 
Мельник Анатолій Іванович народився  2 лютого 1953 року. 
У 1975 році він успішно закінчив Курганське вище військово-

політичне авіаційне училище, після чого продовжив навчання у 
Військово-політичній академії ім. Леніна (м. Москва) за спеціаль-
ністю «Військово-політична, суспільні науки». Здобуття вищої освіти 
Анатолій Іванович поєднував зі службою у Збройних Силах. 
Протягом 24 років (з 1971 по 1995 рік) він стояв на варті безпеки 
Батьківщини та громадян країни.  

З 1990 року Мельник Анатолій Іванович - кандидат історичних 
наук. Дисертацію «Деятельность коммунистической партии по 
укреплению воинской дисциплины в военно-воздушных силах СССР 
1946-1961 годах» захистив 10 жовтня 1990 року у Спеціалізованій 
Вченій раді Військово-політичної академії імені В. І. Леніна.  

Після захисту кандидатської дисертації почалася багаторічна 
плідна і високорезультативна праця Анатолія Івановича на благо 
розбудови, розвитку та процвітання молодого і перспективного 
вищого навчального закладу – Чернігівського державного інституту 
економіки і управління.  

Протягом 1995-1997 років Анатолій Іванович обіймав посаду 
декана економічного факультету. 

З 1997 по 2000 рік - заступник голови Чернігівської обласної 
державної адміністрації. 

З 2000 по 2010 рік – проректор, перший проректор Чернігів-
ського державного інституту економіки і управління. 

З 2009 року - доктор філософських наук. Дисертацію захистив 
14 жовтня 2009 року у Спеціалізованій Вченій раді Інституту вищої 
освіти АПН України за спеціальністю «Соціальна філософія та 
філософія історії». Тема дисертації: «Історія як предмет соціально-
філософської рефлексії (український дискурс на рубежі століть)». 

У листопаді 2010 року Мельник Анатолій Іванович обраний 
головою Чернігівської обласної ради. 

Має державні нагороди та почесні звання і відзнаки.  
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1988 
 

1. Основные направления работы по управлению 
воинской дисциплиной в частях ВВС [Текст] / А.И. Мельник. – 
Чернигов : ЧВВАУЛ, 1988. – 27 с. 

 
1989 

 
2. Принципы и методы воспитания курсантов-лётчиков 

[Текст] / А.И. Мельник // Матеріали наук.-практ. конференції 
викладачів ЧВВАУЛ. – Чернігів : ЧВВАУЛ, 1989. – С. 22-25. 

 
1990 

 
3. Морально-психологическая устойчивость и пути ее 

формирования у летчиков [Текст] / М.В. Нарыков, А.И. Мельник. – 
Чернигов : ЧВВАУЛ, 1990. – 38 с. 

 
4. Правовое воспитание – как фактор укрепления воин-

ской дисциплины [Текст] / А.И. Мельник. – Чернигов : ЧВВАУЛ, 
1990. – 23 с. 

 
1991 

 
5. Воспитание воинов-авиаторов на боевых традициях 

[Текст] / А.И. Мельник. – Чернигов : ЧВВАУЛ, 1991. – 27 с. 
 
6. Особенности воспитательного процесса на совреме-

нном этапе [Текст] // Особливості навчально-виховного процесу на 
сучасному етапі : матеріали наук.-практ. конференції. - Чернігів, 
1991. – С. 15-16. 

 
2002 

 
7. Вища школа і закони історії [Текст] / А.І. Мельник // Вища 

освіта України і постнеокласична наука : можливості синергетичного 
наближення : ІІ наук.-практ. конференція. – Київ, 2002. – С. 25. 
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8. Громадянська освіта і демократія [Текст] / А.І. Мельник // 
Освіта для майбутнього розвитку : ІІ Міжнар. наук.-практ. конфе-
ренція. – К., 2002. – С. 74. 

 
9. М. Лазаревський – біографія козацької старшини [Текст] / 

Л.О. Фицик, А.І. Мельник // Сіверянський літопис. - 2002. – №1 (43). –    
С. 51–55. 

 
10.  Реальна історія і гуманітарна етика [Текст] / А.І. Мельник 

// Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич : Каменяр, 
2002. – Вип. 6. – С. 24-33. 

 
2003 

 
11.  Вища школа і проблема законів історії [Текст] /               

А.І. Мельник // Вища освіта України. - 2003. – № 3 (9). – С. 85-90. 
 
12.  Проблеми організації суспільства у філософії історії     

П. Куліша [Текст] / А.І. Мельник //  ІІ Міжнародні синергетичні 
читання пам’яті Іллі Пригожина. – К., 2003. – С. 44-45. 

 
13.  Чи можлива нелінійна методологія історії? [Текст]  /      

А.І. Мельник // Практична філософія. - 2003. – № 1 (7). – С. 207-211. 
 

2004 
 
14.  Погляди на історію та її закони в українській філософії 

ХІ–ХVІ ст. [Текст] / А.І. Мельник // Філософські обрії : науково-
теоретичний часопис. – 2004. – № 11. – С.120-132. 

 
15.  Поняття «історія» в українській філософській думці XI - 

XVIII століть [Текст] / А.І. Мельник // Вісник Дніпропетровського 
університету. Сер. Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпро-
петровськ, 2004. – Вип. 11., № 9. – С. 67-74. 

 
16.  Проблема законів історії в українській філософії ХVІІ -

ХVІІІ ст. [Текст]  / А.І. Мельник // Людина і політика. - 2004. – №1 
(31). – С. 127-133. 
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17.  Проблема пізнання законів історії в українській 
філософії другої половини ХІХ століття [Текст] / А.І. Мельник // 
Філософсько-антропологічні студії 2004 : спецвипуск. – К. : Стилос, 
2004;  Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – С. 439-446. 

 
18.  Проблема пізнання законів історії в українській 

філософії другої половини ХІХ століття [Текст] / А.І. Мельник // 
Філософсько-антропологічні студії 2004 : спецвипуск. – К., 2004. –    
С. 439-447. 

 
2005 

 
19.  Варіативність тлумачень історії в європейській 

філософії 19 ст. [Текст] / А.І. Мельник // Філософські обрії. – 2005. – 
Вип. 14. – С.42-56. 

 
20.  Інтерпретація історії в українській філософсько-

освітній думці XIX століття [Текст] / А.І. Мельник // Філософія 
освіти : науковий часопис. – 2005. – № 2. – С. 152-161. 

 
21.  Історія України (у схемах і таблицях) [Текст] : додатковий 

матеріал для вивчення курсу для студентів всіх спеціальностей /  
В.М. Шевченко, А.І. Мельник; [укл. В.М. Шевченко]. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2005. – 120 с. 

 
22.  Погляди на історію у філософській думці України кінця 

XIX - початку XX століть [Текст]  / А.І. Мельник // Українознавство. - 
2005. – №1. – С. 75–80. 

 
23.  Погляди на історію у філософській думці України кінця 

ХІХ – початку ХХ століть [Текст]  / А.І. Мельник // Українознавство. - 
2005. – № 1. – С. 75-79. 

 
24.  Проблема законів історичного розвитку у філософії 

М.Драгоманова [Текст] / А.І. Мельник // Сучасна українська 
політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв : МДГУ ім. 
П. Могили, 2005. – Вип. 7. – С. 212-220. 

 
25.  Синергетичні тенденції філософії історії П. Куліша [Текст]  / 

А.І. Мельник // Філософські обрії. – 2005. – Вип. 13. – С. 157-169. 
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2006 
 
26.  Проблема законів історії в сучасній українській 

соціально-філософській думці [Текст] / А.І. Мельник // 
Українознавство. – 2006. -  № 4 - С. 149-155. 

 
27.  Стан дослідження законів історії в новітній 

філософсько-історичній філософії України [Текст]  / А.І. Мельник // 
Українознавство. - 2006. -  № 3. – С.  91-94. 

 
2007 

 
28.  Дослідження законів історії в новітній філософсько–

історичній думці України [Текст] / А.І. Мельник // Гілея : науковий 
вісник : зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 8. – С. 27-34 

 
29.  Класична соціально-філософська думка про 

закономірності і цілі історії [Текст] / А.І. Мельник // 
Українознавство. - 2007. - № 4. - С. 148-152. 

 
30.  Методологічні підходи аналізу історії в працях 

українських філософів в ХІХ-ХХ століттях [Текст] / А.І. Мельник // 
Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Релігія. 
Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Дра-
гоманова, 2007. – № 16 (29). – С. 184-192. 

 
31.  Нові підходи в дослідженні проблем законів історії 

[Текст] / А.І. Мельник // Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти 
та науки в  контексті євроінтеграції : тези XI наук.-практ. конф. 
викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2007. – С. 252-253.  

 
32.  Основні теорії старіння першої половини ХХ століття 

[Текст] / А.І. Мельник // Лівобережна Україна у Всеукраїнському 
філософсько-культурному вимірі : матеріали Міжнар. наук.-теорет. 
конф. (Чернігів, 21-22 вересня 2007 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2007. -    
С. 86-88.  

 
33.  Тлумачення, поняття, суспільство у філософсько-

освітніх поглядах П. Куліша [Текст] / А.І. Мельник // Українська 
освіта у світовому часопросторі : матеріали ІІ Міжнар. конгресу 



БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 

11 

(Київ, 25-27 жовтня, 2007 р.); упоряд. О.Б. Ярошинський. – К. : 
Рада, 2007. - Кн. 1. - С. 348-350. 

 
34.  Українознавчі основи виховання громадянина України в 

педагогічному вченні С. Русової [Текст] // Українська освіта у 
світовому часопросторі : матеріали ІІ Міжнар. конгресу (Київ, 25-27 
жовтня 2007 р.). – К. : Рада, 2007. - Кн. 1. - С. 518-520.  

 
2008 

 
35.  Визначення поняття глобалізація в сучасній науковій 

літературі [Текст] / А.І. Мельник // Освіта, наука та виробництво у 
регіональному розвитку : матеріали Міжнар. інноваційного форуму, 
(Чернігів, 21-23 травня 2008 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. - С. 147-
149. 

 
36.  Виховання історією [Текст] / А.І. Мельник // Сучасні 

тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті 
євроінтеграції : Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 3-4 квітня 2008  
р.) : матеріали доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. –           
С. 127-129. 

 
37.  Виховання історією : проблема єдності історії, освіти і 

культури [Текст]  / А.І. Мельник  // Науковий часопис НПУ ім.       
М.П. Драгоманова. Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. 
Філософія : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. - 
№ 18 (31). 
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