Глібчук Н. М., Добосевич У, Б.
Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум: Навч. посіб. —
К.: Знання, 2009. — 486 с.
Наведено завдання і вправи, систематизовані відповідно до
програми курсу морфології сучасної української літературної мови
для філологічних факультетів вищих навчальних закладів.
Охоплено практичний матеріал з усіх розділів курсу і передбачено
різні типи завдань для аудиторних практичних занять, самостійної
індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів.
Призначено для студентів-філологів, викладачів, учителів та учнів
шкіл і гімназій гуманітарного профілю, практикум може бути
використаний для підготовки спецкурсів і споцсемінарів із
поглибленого вивчення морфології сучасної української літературної
мови.

Шугаєва Л.
Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва.
Академвидав, 2011. – 256 с. – (Cep. “Альма-матер”).

–

К.

:

У пропонованому навчальному посібнику розкрито особливocтi
давніх вірувань, культів, paнніx i сучасних національних та світових
релігій.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться
всім, хто професійно вивчає icтopiю й особливості релігій cвіту чи
просто цікавиться ними.

Радевич-Винницький Я.
Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – К. :
Знання, 2008. – 291 с.
У запропонованій книзі розглянуто основні аспекти культури
спілкування та етикету. Висвітлено питання стилів мови і
мовлення, нормативності, двомовності спілкування, поведінки у
стандартних етикетних ситуаціях. Подано рекомендації для
адресанта, адресата, а також для третьої особи, присутньої при
розмові. Особливу увагу зосереджено на важливості вибору тих або
інших мовних одиниць у мовленні. Описано вплив невербальних
засобів спілкування (пози, міміки, погляду та ін.). Окремим розділом
представлено питання антиетикету у спілкуванні (інвективна
лексика і фраземіка, табу й евфемізми). Для кращого розуміння
та самоконтролю засвоєння викладеного у книзі матеріалу після
кожного розділу наведено питання та завдання.

Вишневський О.
Методика навчання іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський.
– 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2011. – 206 с.
Навчальний посібник “Методика навчання іноземних мов”
адресовано студентам, які готуються до викладання англійської,
німецької та французької мов у середній щколі. У ньому стисло
викладено основні
методичні
рекомендації,
що
втілюють
діяльнісний підхід до навчання цих предметів і загалом
відповідають концептуальним засадам, запропонованим автором у
його праці “Теоретичні основи сучасної української педагогіки”.
Призначено для студентів спеціальних факультетів, а також
вчителів іноземних мов, усіх, хто цікавиться методикою
навчання іноземних мов.

Отрошко О.
Основи економічної теорії : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – К. :
Знання, 2011. – 325 с.
У

навчальному

викладено

посібнику

основи

в

лаконічній

економічної

теорії.

та

доступній

Теоретичний

формі

матеріал

проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами.
З метою кращого засвоєння матеріалу посібника в кінці кожного
розділу наводиться словник основних термінів та понять.
Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться
питаннями економічної теорії.

Яртись А.
Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. –
2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 423 с.
У навчальному посібнику розкрито зміст, структуру і функції
релігієзнавчої
науки.
Проаналізовано
релігієзнавчі
концепції про походження релігії та її сутність, з’ясовано
функції релігії, її роль у житті людини та в історії
суспільства. Значна увага приділена дослідженню типів
історичних релігій – родоплемінних релігійних вірувань,
національно-державних
і
світових
релігій:
буддизму,
християнства, ісламу. Розглянуто витоки християнства,
його еволюцію та вплив на духовне життя суспільства.
Поряд із традиційними релігіями охарактеризовано новітні
релігійні течії та рухи.
Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають
курс релігієзнавства. Книга буде корисною для викладачів,
науковців, учителів і старшокласників, а також усіх, хто
цікавиться питаннями історії та теорії релігії, її розвитку.
Віденко М.
Наукова спадщина Олега Ольжича / Михайло Віденко, Сергій
Кот. – К. : Наш час, 2008. – 239 с. – (Сер. “Невідома Україна”).
Олега Кандибу (Ольжича) по праву вважають символом цілого
покоління української молоді, яке у XX столітті щиро та
беззастережно присвятило себе українській ідеї та боротьбі за
відновлення незалежної української держави. Його творчий
шлях, життя і діяльність були спрямовані на віддане та свідоме
служіння своєму народові. Науковці у Європі та США знали його
як археолога – доктора Кандибу. Хтось захоплювався поезіями
О. Ольжича, а товариші по боротьбі за вільну Україну
зверталися до нього по-іншому: “Ідеаліст”, “Доктор”.
Однак наукові праці він підписував завжди однаково:
“О. Кандиба”. У 23 роки захистив докторську дисертацію. Він –
учасник міжнародних експедицій, автор півсотні друкованих
праць, популяризатор археологічних відкриттів, у тому числі –
в Україні. У повному обсязі результати наукових досліджень
О. Кандиби в Україні було видано тільки 2007 року. І лише нині є
можливість оглянути їх та оцінити з точки зору сучасної
археологічної науки.

Крижановська О.
Таємні організації: масонський рух в Україні / Оксана
Крижановська. – К. : Наш час, 2010. – 200 с. – (Сер. “Невідома
Україна”).
Автор висвітлює сутність, форми та основні результати
масонського руху в Україні від заснування у середині XVIII ст.
перших його лож до сьогодення.
У виданні також йдеться про орден вільних каменярів, його
виникнення й історію у країнах Західної та Східної Європи,
Російській імперії та США, на тлі якої показано діяльність
вітчизняних
масонських
майстерень.
Такий
підхід
до
висвітлення проблеми зумовлений тим, що масонство – явище
універсальне; у ньому загальне (світове) переважає над
окремим (місцевим). Вільні муляри України були якнайтісніше
пов’язані з польськими і російськими “братами” та їхньою
діяльністю, підтримували орденські й особисті стосунки із
західноєвропейськими ложами, передусім – французькими,
німецькими та англійськими.
Книга розрахована на викладачів, науковців і широкий загал
небайдужих до історії читачів.
Кагамлик С.
Світло
духовності
і
культури
(З
історії
КиєвоП е ч е р с ь к о ї лаври ХVІІ–ХVIII ст.) / Світлана Кагамлик. – К. : Наш
час, 2008. – 327 с. – (Сер. “Невідома Україна”).
Києво-Печерська лавра... Що ми вкладаємо у це поняття? Найбільша
українська святиня, пам’ятка давньої архітектури і мистецтва,
колиска української старовини. Але у чому святість Київської Лаври,
її висока духовність, велич культурних здобутків, які впродовж віків
були символом і славою українців – на ці питання далеко не кожен
знайде відповідь.
Більшість, переконана, що найбільший розквіт Печерського монастиря
і його вплив на суспільство припадає саме на часи Київської Русі. Проте
не усім відомо, що саме період XVII–XVIII ст. склав “золотий вік” в
історії Лаври, коли вона досягла свого найбільшого духовного
авторитету і найвищого злету культурно-просвітницької діяльності. У
цьому й унікальність Києво-Печерської лаври XVII–XVIII ст. – силами її
церковної еліти, передусім із вихованців Києво-Могилянської академії,
які пройшли лаврську чернечу школу, у ній творився особливий
внутрішній світ, силу і глибину впливів якого на тогочасне
суспільство важко переоцінити. Саме завдяки їм з чудотворних
Печерських гір лилося світло духовності і ширилися ідейні й культурні
впливи на всі народи Православного Світу.

Вечерський В.
Гетьманські столиці України / Віктор Вечерський. – К. : Наш
час, 2010. – 320 с. – (Сер. “Невідома Україна”).
Книжка присвячена малодослідженому феномену української історії та
культури – тим містам, які виконували столичні функції протягом
існування української держави у специфічній формі гетьманату – так
званої Гетьманщини з 1654 р. до 1782 р. Це автономне державне
утворення, що постало в горнилі національно-визвольної війни під
проводом Богдана Хмельницького, відіграло провідну роль у
формуванні української національної ідентичності. Адміністративними
центрами гетьманської України в ті часи були послідовно міста Чигирин,
Батурин, Глухів. Сьогодні вони є основними “віхами національної
історії”, в них створені національні історико-культурні заповідники.
Розповідь про ці міста дозволить спростувати чимало задавнених
стереотипів.

Ерина А.
Теория статистики : практикум /А. М. Ерина, З. О. Пальян. –
6-е изд., стер. – К. : Знання, 2008. – 267 с. – (Высшее
образование XXI века).
В учебном пособии реализован многолетний преподавательский
опыт авторов на кафедре статистики Киевского национального
экономического университета, в частности опыт использования
такой интенсивной технологии обучения, как рейтинговая
система. Пособие состоит из двух разделов. В первом разделе
предлагаются задачи для аудиторных практических занятий,
индивидуальной и самостоятельной работы студентов. Темы
подаются в соответствии с программой курса. В каждой теме кратко
изложены
теоретические
вопросы
и
даны
необходимые
методические рекомендации. Во втором разделе содержатся
типичные тестовые задания для контроля и самоконтроля знаний
студентов. В приложениях приведены критические значения
статистических
характеристик
критериев
математической
статистики.
Для студентов экономических факультетов, преподавателей, всех,
кто стремится овладеть методами обработки информации о
социально-экономических явлениях и процессах

Васянович Г.
Педагогічна етика : навч. посіб. / Г. П. Васянович. – К. :
Академвидав, 2011. – 256 с. – (Серія “Альма-матер”).
Складний комплекс моральних питань у виховній діяльності, а
також тлумачення їх педагогічною етикою утворюють зміст
пропонованого навчального посібника.
Адресований
студентам
вищих
навчальних
закладів.
Прислужиться всім, хто має справу з навчанням і вихованням.

Цалик С.
Таємниці письменницьких шухляд. Детективна історія
української літератури / Станіслав Цалик, Пилип Селігей. –
2-ге вид. – К. : Наш час, 2011. – 352 с. – (Сер. “Невідома
Україна”).
Книжка
містить
документальні
оповіді
про
українських
літературних класиків XX ст.: М. Бажана, М. Рильського, І.
Кочергу, П. Тичину, О. Корнійчука, У. Самчука, Ю. Яновського,
Остапа Вишню, О. Кундзіча, О. Гончара. Розвідки спираються на
маловідомі факти, які автори виявили в численних архівах і
записали З усних спогадів. Якщо за радянських часів біографії
письменників “лакувалися” і ставали штучними та нецікавими, то в
цій книзі митці постають живими людьми і повсякденними радощами й
життєвими драмами, творчими успіхами та невдачами. Автори будують
розповідь як захопливий детектив, розглядають різні версії,
намагаючись разом із читачем проникнути в закулісні таємниці
радянського літпроцесу.
Для найширшого кола читачів - усіх шанувальників українського
письменства.

Галян О.
Е к с п е р и м е н т а л ь н а п с и х о л о г і я : н а в ч . п о с і б . / О. І. Галян,
І. М. Галян. – К. : Академвидав, 2012. – 400 с. – (Сер. “Альмаматер”).
Передумовами пізнання психологічної реальності є оволодіння
методами,
інструментарієм,
техніками
експериментальної
психології, раціональне планування, ретельна підготовка і
науково
вивірене
здійснення
психологічного
експерименту,
вмотивоване інтерпретування здобутих даних. Це становить зміст
пропонованого навчального посібника.
Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться
фахівцям, які займаються експериментальними дослідженнями у
психології.

Докієнко Л. М.
Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Л. М. Докієнко,
В. В. Клименко, Л. М. Акімова. – К. : Академвидав, 2011. – 408 с.
– (Сер. “Альма-матер”).
У навчальному посібнику розкрито теоретичні і прикладні аспекти
діяльності інвестиційного менеджера, методики оцінювання
ефективності різних видів інвестицій, окреслено основні проблеми
інвестиційної
діяльності
в
Україні,
розглянуто
методи
інвестиційного аналізу на підприємстві, оцінювання та управління
реальними, інноваційними, фінансовими інвестиціями, а також
інвестиційними ризиками.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Чухліб Т.
Козацьке коріння Миколи Гоголя / Т. В. Чухліб. – К. : Наш час,
2009. – 271 с. – (Сер. “Невідома Україна”).
З нагоди відзначення 200-річчя від народження Миколи Гоголя
автор простежує його український родовід. У книзі висвітлено
біографії наказного гетьмана Євстафія Гоголя, полкового писаря
Миргородського полку Опанаса Гоголя та українського письменника
Василя Гоголя-Яновського, а також життєписи інших родичів Миколи
Гоголя – козацьких старшин Лизогубів, Забіл, Танських,
Трощинських та Косяровських.
Крім того, у виданні розкрито маловідомі факти і події з життя
видатного митця слова у Санкт-Петербурзі та Москві, досліджено
історію козацького містечка Сорочинці, хутора Яновщина (Василівка) і
села Диканька поблизу Миргорода. Автор наголошує на особливостях
культурного середовища, в якому виховувався і творив геній, а також
захопленні Миколи Васильовича українською історією, збиранням
народних пісень, переказів та анекдотів.
Кульчицький С.
Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі
усвідомлення / Cтаніслав Кульчицький. – К. : Наш час, 2008. –
424 с.
На підставі багатьох документів і свідчень автор встановлює, що
Голодомор 1932-1933 рр. в українському селі являв собою
результат замаскованої під хлібозаготівлі каральної акції з
вилучання у селян всього наявного у них продовольства. В книзі
доведено, що Сталін застосував цю терористичну акцію в ситуації
гострої кризи і голоду в багатьох регіонах СРСР, які були
наслідком здійснюваної Кремлем прискореної “революції згори”.
Книга допомагає усвідомити, що терор голодом у поєднанні з
репресіями проти безпартійної української інтелігенції та членів
КП(б)У мали на меті попередити соціальний і політичний вибух в
найбільшій національній республіці.
Це дослідження призначене для української громадськості, яка
зацікавлена у міжнародному визнанні Закону України “Про
Голодомор 1932–1933 років в Україні”, прийнятого Верховною
Радою 28 листопада 2006 р.

Єльников М.
Золотоординські часи на українських землях / Михайло Єльников.
– К. : Наш час, 2008. – 176 с. – (Сер. “Невідома Україна”).
Книжка розповідає про часи монгольського нашестя та державу
Золота Орда, вплив яких на долю населення Київської Русі і
Половецького степу, на жаль, й на сьогодні не має усталеної
оцінки. Незважаючи на багаторічні дослідження, питання про
золотоординську епоху лишається “білою плямою”, з’ясування
якого мало би неабияке значення для середньовічної історії
України. У книзі розглядаються контакти слов’янського населення
з тюркомовними кочівниками, що позначилось на етнографічних
особливостях української культури. Книжка розбиває усталений
погляд на степовий регіон як “Дике поле”, де проживала не тільки
осіла і кочова людність, але й існували значні ординські міста.

Венжинович Н.
Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. /
Н. Ф. Венжинович. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2008.
– 304 с. – (Вища освіта XXI століття).
У посібнику подано найновіші концепції сучасних мовознавців у
галузі
фонетики,
лексикології
та
фразеології,
морфології,
словотвору та синтаксису простого і складного речень. Матеріал
побудовано на основі праць, що з’явилися останнім часом і є
практично малодоступними для широкого загалу. Список
літератури допоможе зорієнтуватися у великому потоці наукової та
довідкової літератури.
Для студентів, аспірантів, учителів-філологів, усіх, хто цікавиться
проблемами розвитку й функціонування сучасної української
літературної мови, вивчає основи культури ділового (фахового)
мовлення.

Цінні папери : підруч. / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н. В.
Ковтун та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. –
1094 с. – (Сер. “Класичний університетський підручник”).
Пропоноване видання – фундаментальне системне дослідження
цінних паперів та їх економічної природи. За змістом це якісно новий
підручник, в якому застосовано новітні методичні прийоми викладу
навчального матеріалу, чітко визначено ключові проблеми,
систематизовано основні засади розміщення й обігу цінних паперів.
Високу цінність підручнику надають також комплексний аналіз
міжнародного досвіду і національних особливостей емісії та обігу
основних видів цінних паперів, дослідження теоретичних засад та
механізму функціонування ринку цінних паперів, висвітлення
специфічних особливостей оцінювання різних видів цінних паперів,
лаконічний виклад матеріалу та інформаційна насиченість кожного
розділу.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів
вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також державним
службовцям, економістам-практикам, усім, кого цікавлять операції з
цінними паперами.

Савчин М.
Загальна психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин. – К. :
Академвидав, 2011. – 464 с. – (Сер. “Альма-матер”).
У навчальному посібнику висвітлено предметну специфіку
загальної психології, сутність і функції психіки, основні аспекти
психології особистості (індивідуально-психологічні властивості,
самосвідомість, спонукальну, інтелектуальну, емоційно-вольову
сфери), а також психологічні передумови різноманітної діяльності
тощо.
Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних
закладів.

Чайка В.
О с н о в и дид акт ик и : н авч . по с іб . / В . М. Ч а й ка. – К. :
Академвидав, 2011. – 240 с. – (Сер. “Альма-матер”).
У пропонованому навчальному посібнику розкрито загальні засади
дидактики,
а
також
передумови
ефективності
навчання,
найпродуктивніші методи, засоби, технології, прийоми його
побудови. Значну увагу в ньому приділено інноваційним джерелам,
особистісним чинникам педагогічного успіху.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде
вчителям і науковцям освітньої галузі.

Економічна теорія : навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук,
проф. Є. Й. Майовця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. –
2011. – 400 с.
Викладено теоретичні проблеми сучасної економічної теорії.
Посібник складається з трьох частин: вступу до економічної теорії,
макро- та мікроекономіки. Дещо змінено структуру матеріалу, а
також виокремлено питання для самостійного опрацювання.
Теоретичні матеріали доповнено графіками зі схемами, прикладами
з економічно-господарського життя.
Для студентів економічних спеціальностей, вищих навчальних
закладів освіти, слухачів Інституту післядипломної освіти, усім, хто
цікавиться питаннями сучасної ринкової економіки.

Цвєтков О.
Культура і релігія : навч. посіб. / О. П. Цвєтков. – К. :
Академвидав, 2011. – 192 с. – (Сер. “Альма-матер”).
У пропонованому навчальному посібнику розкрито характер і роль
взаємодії культури та релігії у процесі розвитку світової
цивілізації.
Адресований
студентам
вищих
навчальних
закладів.
Прислужиться
всім,
хто
прагне
глибше
усвідомити
смислопороджувальний вплив релігійного світогляду на культуру.

Тітов І.
Вступ до психофізіології : навч. посіб. / І. Г. Тітов. –К. :
Академвидав, 2011. – 296 с. – (Сер. “Альма-матер”).
У
навчальному
посібнику
розкрито
загальні
засади
психофізіології, нейрофізіологічні основи психічних процесів,
механізмів психіки і проявів психічного (мотивації, пам’яті,
уваги, мислення і мовлення, емоцій, свідомості і неусвідомленого
психічного), рухової активності та свідомості людини, а також
прикладне
значення
психофізіологічних
досліджень
для
професійної діяльності, клінічної та педагогічної практик.
Для студентів вищих навчальних закладів

Ткалич М. Г.
Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. – К. :
Академвидав, 2011. – 248 с. – (Серія “Альма-матер”).
У
пропонованому
навчальному
посібнику,
крім
загальнотеоретичних,
методологічних
питань,
розкрито
соціально-психологічні основи ґендерної ідентичності, ґендерної
соціалізації, ґендерних відмінностей, вплив ґендерних стереотипів
на розвиток особистості, соціально-психологічну феноменологію
ґендерних ролей.
Адресований студентам вищих навчальних закладів

Касьянов Г.
Украина 1991–2007: очерки новейшей
Касьянов. – К. : Наш час, 2008. – 480 с.

истории

/ Георгий

Книга “Украина 1991–2007: очерки новейшей истории”
предоставляет широкую панораму фактов и событий истории
Украины после обретения независимости. Главные сюжетные
линии – изменения в политической системе, становление
структур государственной власти, формирование нации,
проблемы прав человека, масштабные изменения в экономике,
социальной сфере, в моделях социального поведения.
Стиль изложения совмещает научный анализ и доступность
формулировок и выводов, благодаря чему книга доступна не
только для специалистов, но и для широкого круга читателей.
Автор – известный как в Украине, так и за её пределами
специалист по истории Украины ХХ–ХХІ вв., заведующий
отделом новейшей истории и политики Института истории
Украины НАН Украины Г.В.Касьянов

Кульчицький С.
Голод 1932–1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима
свідків / Станіслав Кульчицький. – К. : Наш час, 2008. – 239 с.
Книга складається з двох розділів. У першому Голодомор 1932–
1933 рр. висвітлено на основі документів, а в другому –
головним чином через розповіді людей, які пережили його.
Несхожі між собою види джерел подають картини Голодомору,
що збігаються навіть у деталях. Обидві картини відповідають
формулюванням Конвенції ООН про геноцид від 9 грудня 1948 р.

Чепіль М.
Педагогічні
технології
:
навч.
посіб.
/
М. М. Чепіль,
Н. З. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Сер.
“Альма-матер”).
У пропонованому навчальному посібнику викладено теоретичні,
прикладні, особистісні аспекти використання педагогічних
технологій, розкрито сутність, типологічну структуру, історію
розвитку, специфіку найпоширеніших у світовій і вітчизняній
практиці педагогічних технологій.
Адресований
студентам
вищих
навчальних
закладів.
Прислужиться
педагогам-практикам,
усім
зацікавленим
в
організуванні педагогічного процесу на інноваційній основі.

Савчин М.
Вікова
психологія
:
навч.
посіб.
/
М. В. Савчин,
Л. П. Василенко. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2011. –
384 с. – (Сер. “Альма-матер”).
У навчальному посібнику висвітлено загальні засади, теоретичні
основи, історію розвитку вікової психологи, розкрито особливості
психічного буття людини від початку життя до останніх днів.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде
всім, кому за фахом доводиться мати справу з людьми, хто
намагається вибудовувати стосунки на основі знання себе та
інших.

Історія українознавства : навч. посіб. / [П. П. Кононенко,
Л. К. Токар, О. Г. Бажан та ін.] ; за ред. П. П. Кононенка. – К.
: Академвидав, 2011. – 512 с. – (Сер. “Альма-матер”).
Розвиток науки про Україну та українство відбувався у нерозривній
єдності із самоусвідомленням, консолідацією, самоствердженням
українського народу, формуванням суспільних і державних форм
його буття. Витоки її сягають передісторичних часів, а основні віхи
пов’язані з державотворчими процесами, діяльністю видатних
представників вітчизняної науки і культури. Усе це зумовило зміст
і структуру пропонованого навчального посібника, в якому розкрито
предметну специфіку, особливості концептуальних побудов
українознавства на різних етапах розвитку.
Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім,
кого цікавить історія науки про самопізнання українського
народу.
Шамборовський Г.
Регіональна політика Європейського Союзу : навч.
/ Г. О. Шамборовський. – К. : Знання, 2011. – 187 с.

посіб.

У посібнику розглянуто теоретико-методологічні основи та
еволюцію регіональної політики, поняття регіону, території,
сучасні
напрями
розвитку
регіональної
економіки.
Проаналізовано основні принципи організації, фінансування та
соціально-економічної ефективності регіональної політики ЄС.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних
закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями регіональної
політики.

Ференц Н.
Основи літературознавства : підруч. / Н. С. Ференц. – К. :
Знання, 2011. – 431 с. – (Сер. “Вища освіта XXI століття”).
Підручник розкриває зміст головних літературознавчих понять,
напрямів і течій, знайомить з історією розвитку світової теоретиколітературної думки. Значна увага приділяється специфіці й поетиці
художньої літератури, проблемам генології і типологізації від бароко
до постмодернізму.
Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто
цікавиться розвитком літературознавства.

Лазарович М.
Історія України : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – 2-ге вид., випр. і
допов. – К. : Знання, 2011. – 685 с.
На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія
України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий
рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного
матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику
наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних
знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна
таблиця найважливіших історичних подій та рекомендована
література. Посібник відповідає програмі курсу “Історія України”
для вищих навчальних закладів.
Розраховано на студентів вищих закладів освіти, викладачів,
усіх, хто цікавиться історією України.

Каталог видань Видавничого центру Львівського національного
університету імені Івана Франка (2006-2008) “Світ книг – світ знань”
/ [упоряд. Б. М. Копанський]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2009. – 112 с.
Каталог охоплює 192 видання, об’єднані в десять розділів. Це підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники,
практикуми, збірники вправ, задач, монографії, словники,
довідники, покажчики, каталоги, біографічні нариси, збірники
наукових праць, матеріали наукових конференцій, художні видання,
інші видання. Видання присвячене 10-річчю створення Видавничого
центру.
Для студентів, викладачів, усіх поціновувачів книги.

Кримінально-процесуальній кодекс України (Зі змінами та
доповненнями станом на 16 вересня 2011 року. Відповідає
офіційному текстові). – К. : Всеукраїнська асоціація
видавців “Правова єдність”, 2011. – 212 с.
У виданні представлений Кримінально-процесуальний
кодекс України станом на 16 вересня 2011 року із змінами і
доповненнями.

Теоретичні основи країнознавства : підруч. / Н. В. Антонюк,
М. П. Мальська, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2011. –
326 с.
–
[Факультету
міжнародних
відносин
Львівського
національного університету імені Івана Франка – 20 років].
Що таке предмет країнознавства? Які його теоретичні засади
та
завдання?
Як
визначити
поняття
географічного
положення? На ці й інші питання дає відповідь запропонований
підручник. У ньому детально розглянуто поняття простору та
території, внутрішнього поділу країн, методичні основи оцінки
природи
в
країнознавстві.
Особлива
увага
приділена
країнознавчим аспектам народонаселення, історії та культурі в
країнознавчій характеристиці, аналізу політичної й економічної
системи країни, стану туристичної індустрії (Німеччина, Велика
Британія,
Індія).
Наприкінці
кожного
розділу
наведено
контрольні запитання та завдання, що сприятиме закріпленню
навчального матеріалу.
Для студентів факультетів міжнародних відносин, географів,
економістів, фахівців туристичної сфери, наукових співробітників і
всіх, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, світової
політики й економіки

Юхименко П.
Економічна історія : підруч. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. –
К. : Знання-Прес, 2008. – 567 с. – (Сер. “Вища освіта XXI
століття”).
У підручнику висвітлюються питання економічної історії від
найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється
аналізу трансформаційних етапів, реформ і структурних змін у
національних економіках і світовому господарстві новітнього
часу. Наводяться контрольні запитання та завдання (до кожного
розділу), а також список рекомендованої літератури, словник
термінів. За структурою і змістом підручник відповідає програмі
нормативного курсу “Економічна історія” для студентів вищих
навчальних закладів. При написанні підручника автори врахували
програми викладання цієї дисципліни в університетах м. Ексетер
(Велика Британія), м. Гессен (Німеччина) та Московському
державному університеті ім. М. В. Ломоносова.
Для
студентів
економічних
спеціальностей,
аспірантів,
викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання економічної
історії.

Шейко В.
Історія
української
культури
:
навч.
посіб.
/
В. М. Шейко,В. Я. Білоцерківський. – 3-тє вид., стер. – К. :
Знання, 2011.– 271 с.
Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку
української культури в контексті еволюції світової цивілізації.
Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених
проблем XIX–XX століть: українізації як культурологічному
феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу
ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади.
Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку
культури України. Навчальний посібник значною мірою створено
на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг.
Видання підготоване з урахуванням вимог кредитно-модульної
системи.
Для студентів і викладачів вищих навчальних
науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії
культури.

закладів,
та теорії

