Довгань О.
Забезпечення інформаційної безпеки в контексті
глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти :
моногр. / О. Д. Довгань ; НАПрН України, НДІІП, НАН
України, Нац. б-ка України ім. В І. Вернадского. – К., 2015. –
388 с.
ISBN 978-966-02-7816-5 (друк.)
ISBN 978-966-02-7817-2 (електрон.)
У монографії розв’язується проблема забезпечення
інформаційної безпеки в контексті глобалізації у
синхронно-діахронному вимірі – від історіографії
теоретичних та організаційних засад до основних тенденцій
еволюції змісту інформаційної безпеки під впливом
розвитку загроз періоду інформатизації. Наскрізною лінією
проходить через видання розгляд у взаємозв’язку сучасних
тенденцій процесу трансформації інформаційної безпеки в
комплексне явище організації безпеки суверенних
інформаційних ресурсів. Особливу увагу приділено
організаційно-правовим аспектам нейтралізації загроз
інформаційній сфері розвитку українського суспільства, у
тому числі організації правового гарантування безпеки.
Детально обґрунтовано і запропоновано шляхи правового
вдосконалення інформаційної безпеки, а також правових
механізмів формування системи безпеки та захисту
інформаційних ресурсів, у контексті розвитку інформаційної
сфери суспільства.
Книга розрахована як на фахівців у сфері інформаційної
безпеки, так і всіх читачів, що цікавляться даною
проблематикою.
Ткачук М.
Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони:
реконструкція дедуктивного ареалу : [моногр.] / М. М.
Ткачук ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К. : Наукова думка,
2016. – 376 с. – (“Наукова книга” (Молоді вчені)).
ISBN 978-966-00-1493-0
У монографії досліджено назви об’єктів флори, що
функціонують у говірках Чорнобильської зони – місцях
компактного проживання чорнобильців-переселенців. У
книзі реконструйовано ботанічну лексику чорнобильських
говірок; тематичну групу лексики змодельовано у проекції
на материнський ареал – північну частину Київського
Полісся, описано семантику та мотивацію цих назв, що
відбивають фрагмент мовної картини світу носіїв діалекту,
засвідчують самобутність досліджуваних говірок.
Наведено тематичний словник та атлас ботанічної лексики
чорнобильських говірок.
Книга буде корисною для діалектологів, істориків
української та інших слов’янських мов, лексикографів,
викладачів вищих навчальних закладів, студентів, усіх, хто
цікавиться українським народним словом.

Звонська Л.
Грецька епіграфіка і палеографія : підруч. / Л. Л. Звонська. –
К. : Вид.-поліграф. центр “Київськ. ун-т”, 2016. – 310 с., 64 іл.
ISBN 978-966-439-868-5
У книзі описується історія грецької рукописної справи від
написів доалфавітної доби до книжного письма.
Представлені типи грецького письма й оформлення тексту в
різні історичні періоди (крито-мікенський, архаїчний,
класичний, елліністичний, візантійський) та на різних видах
писемного матеріалу: камінь, кераміка, метал, вощені
таблички, папірус, пергамент, папір. Викладаються основи
критики і герменевтики написів, розглядаються діалектні
особливості написів та алфавітів; палеографічна частина
знайомить з історією та теорією текстології, папірології,
кодикології. Книга ілюстрована відомими й показовими в
навчальному плані епіграфічними та палеографічними
джерелами, таблицями графіки грецького унціалу і
мінускула різних періодів.
Підручник розрахований на філологів-елліністів та
істориків-антикознавців і візантологів, а також усіх
зацікавлених історією європейської писемності.
Юзікова Н.
Злочинність неповнолітніх: особливості, сучасні тенденції та
заходи запобігання і протидії їй : [моногр.] / Н. С. Юзікова. –
Дніпро : Біла К. О., 2016. –510 с.
ISBN 978-617-645-241-6
У монографії представлено комплексне кримінологічне
дослідження соціально неприйнятної, утому числі
злочинної активності частини неповнолітніх. На базі
вибіркового
дослідження
матеріалів
кримінальних
проваджень та вироків суду, розглянутих в Україні за 20042015 роки, статистичних даних, узагальнень судових та
правоохоронних органів визначено сучасні тенденції та
особливості злочинності неповнолітніх; детермінацію
злочинної
поведінки
неповнолітніх
у
контексті
дисфункціональних змін діяльності соціальних інститутів
суспільства та запропоновано основні
напрямки
запобігання
цьому
негативному
феномену
із
запровадженням зарубіжного досвіду.
Результати авторського кримінологічного дослідження
середовища неповнолітніх та учасників процесу соціалізації
підлітків (учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, технікумів, вихованців
колонії), вчителів, батьків, експертів слугували підґрунтям
кримінологічного аналізу особистості неповнолітнього,
який вчиняє злочин, та дозволило сформулювати
рекомендації з підвищення ефективності превентивної
діяльності і створення типової програми запобігання
злочинності неповнолітніх.
Для науковців та практичних працівників судових та
правоохоронних
органів,
неурядових
організацій,
викладачів і студентів, курсантів, слухачів, аспірантів вищих
начальних закладів. Може бути корисною соціологам,
педагогам, психологам, політологам, журналістам і всім не
байдужим до проблем злочинності неповнолітніх.

Кусий Л.
Історія відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника АН УРСР : документальний нарис / Леся
Кусий ; [відп. ред. Л. В. Сніцарчук] ; НАН України, ЛННБ
України ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – 200 с.
ISBN 978-966-02-7699-4
На основі опрацювання документів архіву Львівської
національної наукової бібліотеки України імені В.
Стефаника, Державного архіву Львівської області,
Центрального державного історичного архіву України у
Львові досліджено історію діяльності відділу спецфондів
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника AН УРСР,
створеного у травні 1940 р. з метою вилучення з діючих та
концентраційних фондів бібліотеки української та
іншомовної літератури, “ідеологічно ворожої” дня
радянської влади. Частина вилучених видань за таємними
наказами
органів
цензури
підтягала
знищенню.
Представлено особовий та читацький склад спецвідділу.
Подано статистичні дані вилучених до спецфонду видань.
Відображено процес реорганізації підрозділу та подальше
його розформування (1990–1995). У Додатку подано окремі
документи Головлітів СРСР та УРСР, Львівського облліту,
відділу спецфондів ЛНБ ім. В. Стефаника AН УРСР, судової
справи про знищення експонатів, переданих 1952 р. із
Львівського музею українського мистецтва у спецвідділ
бібліотеки, та ін.
Для бібліотекарів, бібліотекознавців, істориків, а також тих,
хто цікавиться цензурною політикою радянського періоду.
Матвєєва О.
“Щоденник” (1911–1951) Володимира Винниченка:
художньо-онтологічні моделі : [моногр.] / Ольга Матвєєва ;
НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова
думка, 2016. – 224 с. – (“Наукова книга” (Молоді вчені)).
ISBN 978-966-00-1559-3
У монографії проаналізовано художньо-онтологічні моделі
– соціальну, національну, індивідуальну, створені
Володимиром Винниченком у “Щоденнику” (1911–1951). У
дослідженні
доведено,
що
рушійним
чинником
Винниченкового експериментування була ідея “всебічного
визволення”. З’ясовано, що специфіка соціальної моделі
буття полягає в апробуванні філософії марксизму та
створенні концепції “світового громадянства”. Логіку
створення національної художньо-онтологічної моделі
зумовлено домінуванням україноцентричності в мисленні
В. Винниченка 1910–1920-х років, а в період останньої
еміграції – конкордистського проекту колектократії.
Особливість художньої моделі індивідуального буття
визначають концепції “чесності з собою” та конкордизму,
покликані подолати дисгармонію людського буття.
На матеріалі щоденникових записів розглянуто специфіку
художньої репрезентації буттєвих проектів, виявлено
засадничі онтологічні категорії та їхнє художнє втілення,
досліджено
особливості
художньо-образного
мовомислення В. Винниченка в аналізі проблем буття
(філософічність,
релятивність,
експериментальність,
утопічність,
парадоксальність,
амбівалентність,

дискусійність). У монографії з’ясовано контекстуальний
зв’язок “Щоденника” із художньою творчістю митця у
проекції на онтологічну проблематику, що дало змогу
розглянути щоденникові нотатки як творчу лабораторію і
“претекст” художньої спадщини письменника.
Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам
філологічних факультетів, а також усім, кого цікавить
творчість В. Винниченка.
Мельник Т.
Комплексний аналіз : підруч. / Т. А. Мельник. – К. : ВПЦ
“Київськ. ун-т", 2015. – 192 с.
ISBN 978-966-439-800-5
Містить стисло викладений матеріал із чіткими і строгими
доведеннями, що повною мірою охоплює програму
нормативної дисципліни “Комплексний аналіз” для
студентів спеціальностей “Математика” та “Статистика”
механіко-математичного
факультету
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Автор
модернізував виклад низки традиційних розділів цієї
дисципліни.
Наведений теоретичний матеріал
супроводжується багатьма прикладами, рисунками та
вправами.
Для студентів математичних спеціальностей
навчальних закладів і викладачів.

вищих

Український Євромайдан. Прикарпатський вимір : наук.документ. вид. / за ред. Миколи Кугутяка. – ІваноФранківськ : Манускрипт-Львів, 2016. – 704 с.
ISBN 978-966-2064-31-6
У книзі розкрито причини та передумови Революції
Гідності, її рушійні сили та цілі. Автори у своїх нарисах,
статтях, а також хроніці подій і наведених документах
простежують внесок жителів Івано-Франківської області в
події Євромайдану, висвітлюють перебіг народного
протесту, що розпочав великі зміни не лише в Україні, але –
без перебільшення – вплинув на формування нового
вектора розвитку світової історії.
Видання зацікавить науковців, викладачів,
студентів, учнів, широке коло читачів.

учителів,

Калакура Я.
Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура,
О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; НАН України, ІПіЕНД ім. І. Ф.
Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. – 496 с.
ISBN 978-966-02-7752-6
З’ясовується сутність цивілізаційного розуміння культури,
місце українського культурного ландшафту в українській
регіональній цивілізації, у європейському та світовому
цивілізаційному і культурному просторі. Викладено
історіософське трактування взаємодії культури і цивілізації,
джерельне, історіографічне та методологічне підґрунтя
цивілізаційного осмислення української культури, її витоків,
зародження і найважливіших етапів розвитку. Особлива
увага звернута на сакральність давньоукраїнської культури,
рубіжне
значення
прийняття
християнства, роль

писемності, книгодрукування, духовних цінностей епохи
Ренесансу і Просвітництва, їх вплив на формування
духовного світу України як чинника становлення української
нації, на місце творчості Тараса Шевченка в кристалізації
національної ідеї, в утвердженні ідентичності та соборності
українства.
Аналізуються руйнівні наслідки сталінських репресій,
голодоморів та войовничого атеїзму для української
культури, показано спротив радянському тоталітаризму з
боку інтелектуального шістдесятництва та дисидентства.
Значне місце відведено розвитку культури в умовах
незалежності України, сучасних євроінтеграційних та
глобалізаційних процесів, спротиву російській культурній,
медійній та духовній експансії і військовій агресії.
Розрахована на науковців і викладачів історії, культурології,
філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і
студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури,
методологією її цивілізаційного пізнання.
Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із
зарубіжними країнами : [моногр.] / [за заг. ред.
Ф. М. Рудича] ; НАН України, ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса. – К. :
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. – 2016. – 488 с.
ISBN 978-966-02-7950-6
У монографії досліджуються взаємовідносини влади та
опозиції в Україні. На основі широкого масиву вітчизняних і
зарубіжних джерел розкриваються основні етапи
формування влади та опозиції в сучасній Україні,
визначається європейський курс держави. Поряд з
аналізом процесів, які відбуваються в Україні, у монографії
розглядаються взаємовідносини влади та опозиції в Росії,
Білорусі, Молдові та інших країнах СНД і Балтії, Східної і
Західної Європи. У післямові розглядаються виклики, які
постали перед сучасною владою. Робота розрахована на
науковців, суспільствознавців, студентів, усіх тих, хто
цікавиться політичними проблемами сучасної України.
Практикум із військової психології : навч. посіб. / [С. П.
Балашова, С. П. Васильєв, Г. P. Дубровинський, В. Л. Кирик].
– К. : ВПЦ “Київськ. ун-т”, 2015. – 271 с.
ISBN 978-966-439-838-8
Підготовлено для посилення практичної спрямованості
підготовки фахівців виховної та соціально-психологічної
роботи. Матеріал відповідає програмі навчальної
дисципліни “Військова психологія”, яка викладається
курсантам та студентам спеціальностей “Психологія” та
“Політологія”. Враховано результати аналізу відгуків на
випускників минулих років та військового стажування
курсантів.
Для науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів,
а також для практичного використання офіцерамипсихологами в частинах та підрозділах Збройних сил
України.

Одинцова Г.
Сучасна українська мова з практикумом. Фонетика.
Лексикологія : зб. вправ і завд. для лабор. робіт. / Галина
Одинцова. – Тернопіль: [ТНПУ], 2016. – 63 с.
Збірник вправ і завдань передбачає поглиблене вивчення
усіх
тем
з
розділів
“Фонетика”,
“Фонологія”,
“Морфонологія”, “Графіка”, “Орфоепія”, “Орфографія”,
“Лексикологія”, “Фразеологія”, удосконалення практичних
навичок самостійної роботи студентів.
Збірник рекомендований для студентів напряму підготовки
“Початкова освіта”.
Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об’єктів
генерування, транспортування та споживання теплової
енергії : [моногр.] / за ред. чл.-кор. НАН України В. П.
Бабака ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – К., 2016.
– 298 с.
ISBN 978-966-02-7967-4
У монографії розглянуті сучасні методи і засоби
моніторингу теплоенергетичного обладнання на етапах
генерування, транспортування та споживання теплової
енергії, методи та засоби контролю якості палива, нові
перетворювачі теплового потоку для систем моніторингу та
діагностики енергетичного обладнання, моделі акустичних
діагностичних сигналів та методи їх статистичного
опрацювання, можливості створення систем шумової
діагностики на прикладі пошуку витоку рідини в
трубопроводах, викладені основні результати дослідження
їх характеристик, розглянуті особливості програмного
забезпечення розроблених систем та приклади апаратурної
реалізації.
Для наукових співробітників, інженерів, а також викладачів,
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, що
займаються проблемами моніторингу та діагностики
технічних об’єктів.
Тарасов В.
Образ перебудови (1985–1991) в сучасній історіографії:
проблема термінології та інтерпретації / Володимир
Тарасов ; [За ред. проф. Ольги Коляструк]. – [Вид. 2-ге,
допов.] – [Харків] : “Раритети України”, 2016. – 120 с.
ISBN 978-966-2408-66-9

Шергін C.
Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. / C. O.
Шергін ; Дипломат. акад. України при МЗС України. – К.,
2013. – 204 с.
ISBN 978-617-7037-03-2
У навчальному посібнику подано теми нормативного курсу
“Політологія міжнародних відносин”, який читається в
Дипломатичній академії України при МЗС України.
Розглянуто парадигмально-концептуальні та праксеологічні
аспекти міжнародних відносин і світової політики в
контексті еволюційного розвитку вітчизняної та зарубіжної
політології. Основну увагу приділено політологічному
аналізу та методології дослідження проблем трансформації
міжнародної системи та формування світового порядку в
постбіполярний період. Досліджено питання ролі та місця
України в процесах сучасних глобальних трансформацій.
Для студентів, які навчаються за програмою спеціальностей
напряму “Міжнародні відносини”, “Зовнішня політика”,
“Політологія” та інших суспільних дисциплін, у межах яких
розглядаються проблеми світової політики та глобального
розвитку.
Акимов И.
Иксодовые клещи городских ландшафтов г. Киева :
[моногр.] / Акимов И. А., Небогаткин И. В. ; НАН Украины,
Ін-т зоологи им. И. И. Шмальгаузена. – К., 2016. – 156 с.
ISBN 978-966-02-7840-0
Изучено видовое разнообразие иксодовых клещей города
Киева, особенности паразитирования иксодид на
различных животных в естественных условиях и в условиях
города за период с 1985 по 2015 годы, урбозоологические
особенности существования клещей в мегаполисе.
Исследованы закономерности распространения иксодид в
Киеве и изучены возможные эпизоотологические
последствия увеличения современных мегаполисов за счет
прилегающих территорий. Выяснены трансформации
численности иксодовых клещей города во времени и
пространстве и современные тенденции распространения
этих клещей в условиях мегаполиса, исследованы и
отработаны способы уменьшения количества этих
кровососов в местах активного отдыха горожан в урбанистических ландшафтах. Проведено зонирование города с
учетом
клещевой
опасности
и
предоставлены
рекомендации
соответствующим
учреждениям
и
организациям.
Монография рассчитана на акарологов, зоологов,
ветеринаров, эпидемиологов, студентов и преподавателей
соответствующих
дисциплин
высших
и
специализированных учебных заведений, любителей
домашних животных.

