Пастух Т.
Київська школа поетів та її оточення : (модерні стильові течії
української поезії 1960-90-х років) : монографія / Тарас Пастух.
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 700 с.
Пропоноване видання є першим комплексним дослідженням
модерної пропозиції поетів Київської школи та її оточення. Ця
пропозиція розглядається в ракурсі трьох найважливіших стильових
течій – міфологічної, сюрреалістичної та герметичної. Автор
монографії також простежує історію формування Київської школи
поетів та розглядає важливі складові їхнього модерного поетичного
письма. Таким чином окреслюється феномен угруповання Київська
школа та її оточення в контексті української поезії 1960-90-х pp.
Бурдін В.
Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження) : монографія / Володимир Бурдін. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2010. – 780 с.
Розглянуто проблеми, які стосуються осудності та неосудності.
Детально
проаналізовано
ознаки
відповідних
понять,
їхнє
співвідношення, а також зв’язок з іншими кримінально-правовими
поняттями. З урахуванням багатофакторності впливів на психічну
діяльність людини доведено необхідність диференціації причин
неосудності. Досліджено функціональне призначення віку, з якого
може наставати кримінальна
відповідальність, у
механізмі
кримінально-правового регулювання. Запропоновано нове бачення
вирішення питання про кримінальну відповідальність за злочини,
вчинені в стані сп’яніння. Проаналізовано правову природу
примусових заходів медичного характеру та примусового лікування.
Для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, наукових співробітників,
викладачів і студентів юридичних навчальних закладів.
Вісімдесят і далі... : коротка історія Інституту літератури імені
Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : ВД “Стилос”, 2010. – 224 с.
У книжці йдеться про формування структури однієї з найстаріших
академічних установ, про її здобутки та напрямки діяльності.

Жулинський М.
Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та
ідейно-естетичні пошуки української літератури / Микола
Жулинський. – К. : Наукова думка, 2010. – 560 с.
У збірнику статей представлено роздуми автора над національнокультурними міфами та реаліями українського суспільства,
перспективою його національного самовизначення, розкрито
ідейно-естетичні пошуки української літератури. Розрахований на
літературознавців, істориків, аспірантів, студентів, викладачів, учнів
старших класів, усіх, хто небайдужий до українського слова і долі
нації.

Бабінчук І.
Французька мова = Cours supérieur de français : підручник для
студентів старших курсів вищих навчальних закладів / Іван
Бабінчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 486 с.
Підручник містить тексти, взяті з французьких журналів, тематика
яких відображає річні аспекти сучасного життя, що є в центрі уваги
засобів масової інформації. Складається з 11 основних текстів,
розділених на параграфи, кожний з яких опрацьовують під час
одного заняття. Наведено низку вправ з орфографії, на засвоєння
фразеологізмів та прислів’їв, підсумкових вправ на засвоєння
лексики цілого тексту. Для полегшення роботи студентів у кінці
підручника вміщено два авторські словники фразеологічних виразів:
французько-український та тлумачний. У кінці наведено збірку 20
текстів для тематичного аналізу.
Для студентів старших курсів вищих навчальних закладів за
спеціальністю “французька філологія” та всіх, хто бажає
вдосконалювати знання французької мови.
Міжнародне публічне право : підручник / за ред. В. М. Репецького. – К. : Знання, 2011. – 437 с.
У підручнику розкрито положення курсу “Міжнародне публічне право”, а саме: поняття “міжнародне публічне право”, його особливості
та історію; вивчення джерел, основних принципів і суб’єктів
міжнародного права; аналіз змісту інституту міжнародно-правової
відповідальності; з’ясування змісту основних інститутів та галузей
міжнародного публічного права: права міжнародних договорів,
права міжнародних організацій, міжнародно-правового статусу
населення, міжнародно-правового статусу території, міжнародного
морського права, міжнародного повітряного права, міжнародного
космічного права, міжнародного права прав людини, міжнародного
економічного права, міжнародного екологічного права, мирного
вирішення міжнародних спорів, права міжнародної безпеки,
міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального
права.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Правознавство”, “Міжнародне право”, “Міжнародні
відносини”, та всіх, хто цікавиться проблемами міжнародного права.
Смішко P. M.
Структурна геогологія та геологічне картування : навчальний
посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Р. М. Смішко, В. Г. Пащенко.
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 254 с.
Подано загальні відомості про предмет і об’єкт вивчення структурної
геології, методи дослідження земної кори, її поверхні та надр,
геологічні структури від глобальних до найдрібніших. Наведено
відомості про геологічні карти, необхідні додатки до них, методи
геологічного картування та складання геологічної графіки. Детально
описано геологічні структури середніх масштабів – складчасті та
розривні дислокації, умови їхнього формування.
Для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних
закладів, які мають відповідну підготовку із загальної геології.
Свєшніков К.
Магматичні породи та породні сполучення : (петрографія,
петрологія, методи досліджень) : підручник / К. І. Свєшніков,
І. В. Побережська, Ю. П. Дорошенко. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2010. – 426 с.
Викладено теоретичні основи магматичної петрографії, подано
базові розділи петрографії магматичних порід: кристалооптичні
дослідження, розширений опис мінералів під мікроскопом, описано
головні групи магматичних порід, їхню будову, форми залягання та
процеси утворення. Розглянуто сучасний стан вчення про
сполучення цих порід та магматичні процеси.
Для
студентів
спеціальностей.

вищих

навчальних

закладів

природничих

Карасёв Д.
Системы

тензорных

уравнений

электрических

сетей

и

электромагнитных полей / Дмитрий Карасёв. – М. : Энергоатомиздат, 2010.– 332 с. : ил.
В книге изложена методика формирования систем тензорных
уравнений электрических сетей и электромагнитных полей. Она
состоит из трёх частей и трёх приложений. В первой части
излагаются закономерности формирования систем тензорных
уравнений для анализа стационарных режимов электрических
сетей.
Во
второй
части
рассматриваются
закономерности
формирования тензорных уравнений электромагнитного поля. В
третьей части приводятся системы уравнений некоторых разделов
теоретической механики. В приложениях излагается методика
формирования системы уравнений воздушных линий электропередачи и силовых трансформаторов различных конструктивных
исполнений, рассматривается методика минимизации потерь
мощности в многослойных электрических сетях с большой степенью
неоднородности.
Книга рассчитана на широкий круг электротехников, научных
работников,
преподавателей
и
аспирантов,
занимающихся
исследованиями в области электрических сетей и электромагнитных
полей. Она может служить дополнительным пособием для студентов
старших курсов электроэнергетического и электромеханического
профиля, обучающихся в магистратуре.
Савчин В.
Напівпровідникова фотоелектроніка : навчальний посібник /
В. П. Савчин, І. І. Іжнін, М. М. Ваків. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2010. – 728 с.
Книга, яка складається з двох частин, присвячена окремому
напряму фотоелектроніки – напівпровідниковій фотоелектроніці. У
першій частині викладено фізичні засади фотоелектричних явищ у
напівпровідниках та напівпровідникових структурах, зокрема
нанорозмірних. У другій частині розглянуто фізичні принципи
роботи,
будову
та
головні
характеристики
цілої
низки
напівпровідникових фотоприймачів, як дискретних, так і багатоелементних.
Для студентів старших курсів вищих навчальних закладів фізичних
та фізико-технічних спеціальностей, аспірантів та фахівців, які
працюють у галузі електроніки.
Хімія білка : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк та ін.] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної.
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 393 с. – (Серія “Біологічні
Студії”).
У підручнику розглянуто основні питання про будову і функції
одного із основних класів біомакромолекул – білків. Підручник
містить шість розділів, кожен із яких має теоретичну та практичну
частини. Підручник починається з історії відкриття та дослідження
білків. У наступних розділах детально висвітлено хімічну будову,
структурну організацію, фізико-хімічні властивості та функції білків.
У практичній частині кожному методу передує ґрунтовне пояснення
принципу та механізму методів, які застосовані в експериментальних роботах. Наведено детальний опис методів дослідження
білків, пептидів, амінокислот та їхніх функціональних груп. Значну
увагу приділено сучасним методам якісного та кількісного аналізу
білків, фракціонування та виділення протеїнів, визначення
молекулярної маси білків, дослідження структури білкових молекул
та вуглеводних компонентів глікопротеїнів. Розділи завершуються
питаннями та завданнями, які допоможуть студентам у самостійній
підготовці при вивченні курсу “Хімія білка”.
Для студентів, аспірантів та наукових працівників
біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

медико-

Сведенборг Э.
Истинная христианская религия, содержащая общее богословие
Новой Церкви, предречённой Господом у Даниила 7:13, 14 и в
Одкровении 21:1, 2, через Эмануила Сведенборга, служителя
Господа Исуса Христа / Эммануил Сведенборг. – Львов : СПОЛОМ,
2010. – 860 с.
Книга посвящена раскрытию, истолкованию и разрешению
практически
самых
существенных
вековечных
таинств
христианства, а именно – вопросов о Троице, Богочеловечности
Иисуса Христа, Оправданию и Спасению человека Церкви, а также
и Вменению Заслуги Христовой. Особое внимание в книге уделено
вопросам
внутренней
духовной
взаимосвязи
подлинной
христианской веры, исполнения добрых дел, отпущения грехов и
обретения подлинной благодати.
Книга рекомендуется всем искренне и серьёзно интересующимся
проблемами христианской веры, положительного, спекулятивного,
и, особенно, мистического богословия, а также и читателям,
взыскующим серьёзного постижения основополагающих догматов
христианства.
Лобозинська С.
Державне

регулювання

банківської

системи

України

:

монографія / Софія Миколаївна Лобозинська. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2010. – 416 с.
У монографії досліджено особливості, механізми та напрямки
підвищення ефективності державного регулювання банківської
системи України. Подано аргументовані пропозиції та практичні
рекомендації з удосконалення регулятивної політики у банківському
секторі.
Для науковців, викладачів, аспірантів, фахівців у сфері банківської
справи, а також усіх, хто цікавиться проблемами державного
регулювання банківських систем.
Микола Григорович Жулинський: біобібліографія до 70-річчя /
Національна академія наук України ; Бібліографія вчених України . –
К.: ВД “Стилос”, 2010. –176 с.
У книзі відображені основні дати життя, наукової, громадськополітичної,
науково-організаційної
та
видавничої
діяльності
видатного українського філолога-літературознавця, політичного
діяча, академіка НАН України Миколи Григоровича Жулинського.
Покажчик літератури знайомить читача з науковими, науковопопулярними та публіцистичними працями вченого і відгуками на
них.
Для науковців та всіх, хто цікавиться
філологічної науки та культури.

розвитком

української

Науковий і мистецький світ Федора Потушняка : Матеріали
міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня
народження

видатного

українського

письменника

і

вченого

/

упорядник Ігор Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2010. –
456 с.: іл.
У збірнику вміщено матеріали міжнародної конференції “Науковий і
мистецький світ Федора Потушняка”, яка відбулася 15-16 квітня
2010 р. в Ужгороді і була присвячена 100-річчю від дня народження
цього видатного українського письменника, археолога та етнолога.
Співорганізатори форуму – кафедра історії Стародавнього світу і
Середніх віків та кафедра української літератури Державного вищого навчального закладу “Ужгородський національний університет”
(ДВНЗ “УжНУ”), Закарпатська ОДА та обласна рада.
Для науковців, учителів, усіх, хто вивчає літературу, археологію та
етнологію Закарпаття.

Ліщинська-Милян О. І.
Прикладна етика : навчальний посібник / О. І. Ліщинська-Милян.
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 236 с.
У навчальному посібнику висвітлено актуальні проблеми прикладної
етики. Викладено теоретичні та прикладні аспекти таких
структурних частин цієї галузі знання і суспільної практики, як
біоетика, екологічна етика, етика науки та техніки, етика бізнесу.
Охарактеризовано історію виникнення, філософські підвалини,
теоретичні засади та прикладні питання кожного зі структурних
підрозділів прикладної етики.
Висвітлено
філософсько-світоглядні
засади
біоетики
та
проаналізовано її проблеми (евтаназію, трансплантацію, генну
інженерію, клонування). Викладено предметне поле екологічної
етики, окреслено її принципи та цінності. Розкрито специфіку
теоретичних та практичних питань етики науки та техніки.
З’ясовано особливості історії, теорії та практичну значимість етики
бізнесу.
Подано різні види завдань (тестові завдання і питання для
самоконтролю) та список рекомендованої літератури до кожного
розділу посібника.
Для навчального процесу студентів гуманітарних спеціальностей
вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться
моральними проблемами сучасності.
Шопа Я. І.
Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками : навч.
посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Я. I. Шопа, В. М. Лесівців, Т. М.
Демків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 288 с.
Наведено понад 600 задач із курсу “Електрика та магнетизм”, які
структуровано у 15 розділах. До всіх задач подано відповіді, а до
значної частини – розв’язки.
Видання призначене для студентів фізичних та інженерно-технічних
спеціальностей вищих навчальних закладів, а також студентів
нефізичних спеціальностей.

Шведа Ю. Р.
Партії та вибори : енциклопедичний словник / Ю. Р. Шведа. –
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 750 с.
В енциклопедичному словнику “Партії та вибори” зібрано понад
1500 термінів і понять, які стосуються політичних виборів, виборчих
систем, виборчого законодавства, виборчого процесу та місця у
ньому політичних партій. Через розкриття суті відповідних термінів
автор подає об’єктивні індикатори демократичних механізмів і
процедур формування влади, робить порівняльний аналіз світового
досвіду та українських реалій виборчої демократії. У додатках до
словника вміщено найважливіші міжнародні нормативно-правові
акти, які стосуються політичних виборів.
Словник буде корисним не лише науковцям та фахівцям, студентам
та викладачам, державним службовцям та працівникам органів
місцевого самоврядування, партійним працівникам та активістам,
але й усім, хто цікавиться політикою.
Якобчук Л.
Сто відповідей на сто запитань / Леонід Якобчук. – Острог :
Видавництво Національного університету “Острозька академія”,
2010. – 640 с.
Книга є збірником теологічних лекцій доктора Леоніда Якобчука. У
них автор, спираючись переважно на біблійні тексти, розглядає
низку богословських питань, а також засади суспільного,
релігійного та особистого життя, принципи духовного служіння.
Розрахована на тих, хто цікавиться питаннями теології, а також на
широке коло читачів.

