Яворівський В. О. Твори у п'яти томах / Володимир Яворівський. –
К. : Фенікс, 2008. – Том І : Вічні Кортеліси : документальна повість ;
Оглянься з осені : роман; А тепер — Іди : роман. – 714 с. : іл.
Твори, що увійшли до пропонованого читачам п’ятитомника –
глибокі й вистраждані, написані соковитою, образною мовою. Усі ті
проблеми нашого буття, що їх порушує автор у своїй публіцистиці,
постають у художньому слові, але на іншому, глибинному, рівні.

Бодик О. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія.
Фразеологія. Лексикографія. Навчальний посібник / О. П.Бодик, Т.
М. Рудакова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.
У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем,
список літератури, а також систему практичних та навчальних
завдань, які допоможуть закріпити й удосконалити практичні
навички аналізу мовних явищ, запропоновано запитання та
завдання для самоконтролю, які дають можливість організувати
студентів для самостійної роботи. Подано схеми лексикологічного та
фразеологічного розборів, наводяться їхні зразки.
У теоретичній частині проведено ґрунтовне наукове дослідження
іншомовних лексичних запозичень у словниковому складі сучасної
української літературної мови, укладено “Тлумачний словник
іншомовних соціально-економічних запозичень”.
Для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів, аспірантів, викладачів.
Княжа доба: історія і культура / Інститут українознавства
ім. І. Крип'якевича НАН України ; відповідальний редактор
Л. Войтович. – Львів, 2010. – Вип. 3. – 404 с.
Збірник статей присвячений дослідженню історії та культури княжої
доби в Україні, в основному території галицько-волинських земель
X—XV століть.

Письменники України: біобібліографічний довідник /
Упорядник В.П. Павловська, Л.Ф. Бубнова, Л.М. Сіренко. – К. :
Український письменник, 2006. – 514 с.
У довіднику подаються творчі біографії сучасних письменників
України – членів НСПУ. Кожна стаття містить стислі відомості про час
і місце народження літератора, його освіту, трудовий шлях, а також
про твори, що вийшли окремими виданнями.
Фромм Е. Мати чи бути? / Еріх Фромм ; пер. з англ. – К. :
Український письменник, 2010. – 222 с. – (Світло світогляду). –
Бібліогр. : с. 215-222.
Книга містить соціопсихологічний аналіз двох способів існування
сучасної людини в межах принципів “володіння та буття”:
егоїстичний та альтруїстичний, пасивний і активний, солідарний і
антагоністичний, а також пошук виходу з кризи “суспільства
тотальної відчуженості” шляхом самовдосконалення і за допомогою
методики “соціальної терапії”.
Андріїшин С. Коломия у міжвоєнний період 1919-1939. Суспільнополітичний та національно-визвольний рух у Галичині / Степан
Андріїшин. – Коломия, 2010. – 536 с.
У своїй новій книжці відомий коломиєзнавець Степан Андріїшин
аналізує основні етапи українського патріотичного руху в Східній
Галичині, зокрема в Коломиї, у міжвоєнний період 1919-1939 pp. На
тлі суспільно-політичного розвитку він згадує помад тисячу прізвищ
колись добре знаних знакових постатей Західної України
знаменитих коломийських професорів, видатних громадськополітичних діячів краю, незламних борців за незалежність країни.
Це дослідження веде читача у світ безкомпромісної політичної
боротьби за національне визволення і створення Української
держави.

Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. –
5-те видання перероблене та доповнене – К. : Центр учбової літератури, 2001. – 496 с.
У підручнику викладено один з основних навчальних курсів у
системі
підготовки
майбутнього
спеціаліста
–
“Основи
журналістики”.
Тут
подані
найважливіші
теоретичні
теми,
передбачені програмою Міністерства освіти України, як-от:
журналістика як галузь масово інформаційної діяльності, функції
журналістики,
журналістика
як
галузь
суспільно-політичної
діяльності, соціальна позиція журналіста, журналістика як система
засобів масової інформації, свобода преси і журналістської
діяльності та ін.
Посібник розрахований на студентів спеціальності “Журналістика” та
молодих працівників засобів масової інформації, що роблять перші
кроки на шляху до оволодіння професією, але не мають базової
освіти.
Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків
кінця XIX - першої третини XX століття / Оксана Руда. – Львів:
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2010. –
418 с.
У монографії комплексно досліджено особливості сприйняття та інтерпретації історії українського козацтва і козацько-польських
відносин у працях польських учених кінця XIX - першої третини XX
ст. Охарактеризовано основні точки зору польських істориків на
ґенезу та розвиток козаччини, запровадження реєстру, козацькі
виступи кінця XVI - початку XVII ст., козацьку революцію під
проводом Богдана Хмельницького та її наслідки. Висвітлено джерела
міфологізації українського минулого в польській історіографії,
формування історико-політичних міфів і стереотипів, які донині
впливають на сприйняття українців польським суспільством.
Окреслено провідні тенденції розвитку тогочасної польської
історіографії.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією
українського козацтва та історіографією.
Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній
Україні / Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка.
– Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України,
2009. – 472 с.
У книзі, підготовленій колективом наукових співробітників Інституту
українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, проаналізовано
явища виникнення і поширення історичних міфів та стереотипів
серед етнічних спільнот в сучасній Україні з огляду на суспільні
потреби подолання усталених уявлень і формування нових обріїв
історичної свідомості, які відповідають новим суспільно-політичним і
міжнародним умовам. Основна увага приділена взаєминам українців
з росіянами, поляками, литовцями і кримськотатарським народом.
Призначена для науковців, студентів і викладачів вищих навчальних
закладів, політиків, журналістів.
Крупка М. Банківські операції : підручник / М. І. Крупка, Є. М.
Андрущак, Н. Г. Пайтра ; за редакцією доктора економічних наук,
проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 312с.
Висвітлено сутність та роль центрального і комерційних банків у
економічній системі держави й значення корпоративного управління
в процесі вдосконалення їх діяльності. Досліджено процес
формування ресурсної бази у банківській сфері, а саме: власного,
залученого та позиченого капіталів. Розкрито зміст кредитних,
вексельних, валютних операцій, операцій із цінними паперами та
операцій у межах обслуговування платіжного обороту. Розглянуто
питання аналізу результатів діяльності комерційних банків, оцінки
їхнього фінансового стану та організації взаємин із клієнтами.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей,
економістів-практиків.

Афоризми та сентенції Юрія Іллєнка. Криниця для спраглих / Автор
ідеї, укладач та літературний редактор Ірина Фаріон. Співтворці
укладання Людмила Іллєнко, Пилип Іллєнко, Андрій Іллєнко. –
Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 160 с.

Голобородько В. І. Летюче віконце : вибрані поезії / Василь
Голобородько ; Вступні статті І. М. Дзюби. – К. : Український
письменник, 2005. – 463 с.
У творчості Василя Голобородька, лауреата Державної (з 2000 р. –
Національної) премії України імені Т. Г. Шевченка, оживає прадавній
світ української міфології, світ казки – з глибин інтуїтивізму та
народного світогляду. Цим визначається і структура поетичної мови
автора “Летючого віконця”.
Лишилепко В. І.Регіональна економіка. Підручник / В. І. Лишилепко.
– К. : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.
Підручник написано у відповідності із програмою курсу “Регіональна
економіка”. У ньому у розрізі тем докладно висвітлено теоретикиметодологічні основи регіонального розвитку, охарактеризовано
галузеву
і
територіальну
структуру
народногосподарського
комплексу,
показано
економічні
засади
природоохоронної
діяльності. Вміщено необхідну статистичну інформацію, що
сприятиме засвоюванню матеріалу.
Призначеним для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів
акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також тих,
хто самостійно вивчає цей предмет.
Практичний російсько-український словник приказок. Відтворене
видання 1929 року / Упорядкував Г. Млодзинський ; за редакцією
М. Йогансена. – К. : Державне видавництво України, 1929. – 108 с.
(“Із словникової спадщини”. Вип. 8).
Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував
книжкову серію “Із словникової спадщини”, покликану здійснити
перевидання українських термінологічних словників, створених на
початку 20 століття, що нині стали раритетними, а в радянські часи
були заборонені й вилучені з ужитку. Оскільки ці словники й донині
зберігають наукове та практичне значення, вони сприятимуть
виробленню розумних компромісів між прихильниками різних
українських термінологічних систем. Це є надзвичайно актуальним в
умовах становлення термінологічної системи української мови,
очищення її від русизмів, штампів, нехарактерних для її природи
форм та зворотів.
Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського
національного університету імені Івана Франка (LW) (каталог) /
Укладачі : Мамчур З.І., Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів :
ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 176 с. + 0,11 вкл.
У каталозі першому випуску серії “Гербарій Львівського університету
(LW)” уміщено матеріали опрацювання колекції ботаніка Рудольфа
Вільчека (Rudolf Wilczek), бріологічні зразки якої вчений зібрав під
час експедиції 1927-28 pp. по Чорногорі. Колекція зберігається у
Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка
(LW).
Наведено список мохів за сучасною системою, таблицю з
інвентарними номерами 1881 гербарного зразка і повною
інформацією з гербарної етикетки мовою оригіналу (польською), а
також покажчик видів. Подано коротку біографічну довідку про
Рудольфа Вільчека. Колекція мохів Р. Вільчека із базою для
флористичних,
таксономічних,
географічних,
анатомоморфологічних досліджень у бріології, слугує матеріалом для
спеціалістів інших ботанічних профілів.
Для біологів, ботаніків, аспірантів і студентів біологічних
факультетів, працівників гербаріїв і музеїв.

Макбрайд Д. Європейська
конвенція
з
прав
людини
та
кримінальний процес / Джеремі Макбрайд. – К. : “К.Ї.С”, 2010. –
576 с.

Україна і світ: прагнення змін : монографія = Ukraine and the World:
Yearning for Changes : monograph / Відповідальний редактор
Наталія Висоцька. – К. : Дух і Літера, 2010. – 448 с.
Монографія є спільним проектом Українського Фулбрайтівського
товариства і Програми ім. Фулбрайта в Україні, в якій зібрано
наукові доповіді українською та англійською мовами учасників 12-ї
щорічної Фулбрайтівської конференції, що відбулася в Києві 18-19
грудня 2009 року.
Розглядаються складні й неоднозначні процеси, що відбуваються у
сучасній Україні в царині державотворення, зовнішньої політики,
вищої та середньої освіти, економіки, науки, права. Окремий розділ
присвячений науковому спадку Юрія Луцького, 90-річчя від дня
народження якого відзначалось у 2009 році і який зробив вагомий
внесок у розвиток українських гуманітарних студій.
Монографія розрахована на широке коло читачів – науковців,
викладачів університетів, аспірантів, студентів і всіх тих, хто
цікавиться перспективами розвитку українського суспільства.
Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика : навчальний
посібник / Коваленко Д. І. ; 3-тє видання доповнене та
перероблене. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с.
У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо
сутності та функцій таких категорій, як “гроші”, “валюта”, “кредит”,
зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова
маса, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізовано організацію
грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування
основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах
ринкової економіки.
Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх
розв'язання, а також тестовими питаннями до контролю знань
студентів до кожної теми.
Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни “Гроші
та кредит” відповідно до вимог Державного стандарту підготовки
бакалаврів за напрямом “Економіка і підприємництво”.
Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних
закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.
Юрій Клен : бібліографічний покажчик / Склав Іван Лучків. – К.,
2009. –183 с.
Бібліографічний покажчик, що є результатом багаторічної праці
Івана Лучкова (Торонто), присвячений видатному українському
поетові, перекладачеві, літературознавцю О. Бурґгардту (18911947), відомому широкому загалу під псевдонімом Юрій Клен. Видання містить вичерпний перелік творів Ю.Клена (поезія, проза,
переклади), перелік книжок і журналів, ним редагованих. Окремий
розділ присвячено літературі про життя і творчість поета – перелік
біографічних, бібліографічних та критичних матеріалів, присвят, епіграм, рецензій та відгуків на окремі твори; перекладів його творів
іншими мовами. Є також інформація про вшанування пам'яті
Ю.Клена та справу повного видання його творів.
У покажчику збережено стиль викладу і правопис автора.
Для літературознавців та усіх, хто цікавиться життям і творчістю
Ю.Клена.

