Бугаєва О.
Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича :
моногр. / Олена Бугєва ; Національна академія наук України ;
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; наук. ред.
В. М. Даниленко. – К. : НБУВ, 2011. – 388 с. : іл.
Монографію
присвячено
історико-архівознавчому
та
культурологічному дослідженню архівної спадщини Музичного
товариства імені М. Д. Леонтовича (МТЛ), що репрезентує
джерельну унікальність даного архіву для наук гуманітарного
профілю. У дослідженні представлено історію формування і склад
документів архівного фонду МТЛ. Окремо розглянуто історію
створення
Музично-теоретичної
бібліотеки
ім. К. Стеценка.
Висвітлено діяльність філій Товариства, виявлено широке коло
нових імен музикантів-професіоналів і музикантів-аматорів. які
зробили безцінний вклад у скарбницю музичної культури України,
національну
музично-бібліотечну,
музично-музейну,
музичновиставкову справу. Монографію проілюстровано фотодокументами
архіву МТЛ, анкетами, листами та зверненнями членів Товариства,
каталогами друкованих і рукописних нотних творів, іншими
документами.
Пропоноване
дослідження
розраховане
на
представників
української музичної культури, фахівців у галузі музейної,
бібліотечної і видавничої справи, музикантів-педагогів, виконавців,
фольклористів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України XX
сторіччя.
Домбровський М.
Латинська мова для математиків та фізиків : підруч. /
М. Б. Домбровський, О. А. Вацеба, X. І. Куйбіда, М. А. Тсомпаніс ;
наук. ред. канд. філол. наук Л. М. Глущенко, канд. філол. наук
Чернюх Б. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 254 с.
Пропонований підручник є першим у дидактичній практиці
підручником з латинської мови, орієнтованим спеціально на
математиків та фізиків. Його мета – не лише ознайомити студента з
основами латини, але й показати роль класичних мов у формуванні
фахової термінології, місце античної традиції в європейській і,
зокрема, українській культурі. Велика кількість вправ полегшить
засвоєння матеріалу. Пояснення етимології та історії виникнення
термінів
допоможе
студентові
розуміти
логіку
називання
абстрактних понять. Курс ознайомлює також з основами грецького
письма.
Підручник складається з дев’яти занять, розрахованих на 18-36
академічних годин.
Для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичного
напряму, а також для студентів та учнів відповідних напрямів
коледжів, ліцеїв, гімназій.
Приймак В.
Теорія ймовірностей та математична статистика : підруч. /
В. І. Приймак, О. Р. Голубник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2011. – 556 с.
Підручник містить головні поняття, формули, теореми та їхні
наслідки, необхідну теоретичну та методологічну базу для розуміння
засобів, методів та моделей, які використовують під час проведення
економіко-статистичних

досліджень.

Теоретичні

відомості

ілюстровано численними прикладами, зокрема графічними, що
розкривають зміст
розділі

подано

означень,
методику

тверджень і висновків. У кожному
розв’язування

типових

задач,

запропоновано завдання на перевірку знань та розуміння основних
понять, визначень, формул і теорем.
Для студентів економічних спеціальностей.

Звєрєва І.
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики : навч.
посіб. : у 2-х част. Ч. 1 / І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця,
В. О. Кузьмінський, Ж. В. Петрочко. – К. : Задруга, 2011. – 224 с.
У посібнику розкриваються підходи до здійснення оцінювання й
оцінки потреб клієнта, окреслюються її основні принципи, складові,
етапи, методи тощо. Посібник розраховано на студентів вищих
навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю “Соціальна
робота”, “Соціальна педагогіка”, викладачів, практиків соціальної
сфери, насамперед, спеціалістів соціальних служб, які працюють з
дітьми та сім’ями. Матеріали видання стануть у нагоді державними
службовцям, лідерам громадських організацій.

Соціологія : підруч. / за ред. д-ра соціологічних наук, проф. Ю. Ф.
Пачковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с.
У підручнику подано найактуальніші проблеми, що торкаються
сучасного стану розвитку соціологічної науки. У систематизованому
вигляді розглянуто процес ускладнення соціального при розкритті
таких тем, як особистість, соціальна група і міжособова взаємодія,
соціальні інститути та організації, суспільство. Розкрито процеси, що
визначають природу соціальних змін і соціальних конфліктів у
сучасному світі, а також соціокультурних і ментальних явищ.
Розглянуто місце української соціологічної думки у контексті
розвитку світової соціологічної теорії. Детально проаналізовано
методологію
і
методику
реалізації
конкретно-соціологічних
досліджень, співвідношення кількісної та якісної парадигм у
прикладному дослідницькому процесі.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів,
магістрантів,
аспірантів,
викладачів,
соціологів,
економістів,
психологів, слухачів післядипломної освіти та всіх тих, хто
цікавиться теоретичними і прикладними проблемами сучасної
соціології.

Недуха О.
Гетерофілія у рослин / О. М. Недуха. – К. : Альтерпрес, 2011. – 192
с., 25 табл., 36 іл.
Монографія є узагальненням сучасних досягнень вивчення явища
гетерофілії у рослин. В окремих розділах послідовно висвітлюються
основні структурно-функціональні особливості прояву гетерофілії у
вищих водних і суходільних рослин, включаючи морфологічні,
анатомічні, ультраструктурні та функціональні характеристики
листків, в тому числі підводних і надводних листків водних судинних
рослин. В книзі викладено результати численних досліджень
фітогормонів, аморфної форми целюлози, вторинних посередників
(Са2+) і експресії генів, які задіяні у вияві гетерофілії, а також
розглянуто теорії її виникнення. В монографії підкреслено
визначальну роль явища гетерофілії як прояву дії екстремальних
умов на рослин, якщо раптово відбувається затоплення чи обміління
річок і озер. Монографія розрахована на широке коло біологів і
насамперед на ботаніків, фізіологів, цитологів, гідробіологів і
екологів. Вона може використовуватися, як довідник для викладачів
ботаніки,
гідробіології
й
екології
в
університетах
і
сільськогосподарських інститутах і як посібник для аспірантів і
студентів старших курсів, які спеціалізуються в галузі біології.

Невмирущість мазепинської ідеї. Гетьман України Пилип Орлик, його
Конституція і видатний діяч Франції Григор Орлик у боротьбі за
незалежність України / за ред. У. Л. Сокальської. – Івано-Франківськ
: Симфонія форте, 2011. – 240 с.
Про гетьмана в екзилі Пилипа Орлика написано в наш час вже
чимало, але це таки ще не досить після предовгих років
замовчування. Переглянувши значну частину доступних матеріалів,
ми вирішили вибрати найбільш інформативні, об’єктивні та на
прийнятному науковому та мистецькому рівні. Пропонуємо читачам
статті відомих істориків Олени Апанович, яка дослідила життя й
діяльність П. Орлика, Олександра Оглоблина, що детально дослідив
і пояснив його Конституцію, та одного з молодшої генерації –
Володимира Кравцевича-Рожнецького, який наближує героїв цього
видання – Пилипа Орлика і продовжувача справи батька – ГригоріяГригора Орлика до нашого сучасника. Певно буде цікаво читачам
довідатися про відзначення такого величного ювілею – національної
слави – 300-річчя 1-ї в світі Конституції Пилипа Орлика в Україні та
поза її межами, ставлення влади і громадськості до цих, так довго
замовчуваних, подій. На закінчення залучаємо невелике історичне
оповідання Богдана Лепкого “Орли”, яке мало кому відоме, бо
вперше надруковане в Україні в збірнику історичних повістей
“Крутіж” забороненого колись автора трилогії “Мазепа” 1992 р.
Хорошаєв Є.
Фіскальне право країн Великої Вісімки : моногр. / Є. С. Хорошаєв. –
Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 342 с.
У
виданні
представлено
результати
міждисциплінарного
дослідження правової побудови фіскальних моделей країн G 8,
розглядаються основні законодавчі ініціативи, направлені на
подолання наслідків глобальної економічної кризи 2008 року та
збереження передових позицій серед інших держав. Обґрунтовано
виділення “фіскального права” у самостійну незалежну, але похідну
галузь права, що знаходиться на одному рівні з фінансовим правом.
Дослідницький інтерес автора монографії сконцентровано на
теоретико-методологічних і практичних аспектах фіскального
регулювання економічних процесів в країнах-лідерах з метою
можливого використання їхнього досвіду в інших державах за
аналогічних умов.
Монографія розрахована на науковців і фахівців із міжнародного,
фінансового, фіскального права, фінансів, світової економіки,
аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів
економічного та юридичного профілю.

Електронні
інформаційні
ресурси
бібліотек
у
піднесенні
інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства /
[О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] ; НАН
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011.
– 248 с.
У монографії розглядаються проблеми функціонування бібліотечних
установ
у
системі
сучасних
інформаційних
комунікацій,
удосконалення технологій їх діяльності на основі комп’ютеризації,
шляхи піднесення суспільної значущості в умовах розвитку
інформатизації українського суспільства.
Орієнтована на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться
проблемами інформатизації.

Тищенко К.
Халіфат і сівера: топонімічний слід в Україні / Костянтин Тищенко. –
К. : Аквілон-Плюс, 2011. – 496 с., 131 іл., 165 карт.
Топонімія береже у власних контекстах відомості про три "темні
століття" Середньовіччя. З 24 нарисів книги читач дізнається про те,
як крок за кроком вдалося прочитати з карти і датувати ознаки
втечі до Європи переможених арабами ґабрів з Персії та Кавказу
(650-717), про системний слід у топонімії України війни арабів з
хозарами й слов’янами (710-737) та між собою (750), про
військовий опір слов’ян, про арабські гамарні під Рівним (бл. 800),
про вірних арабам прибульців над Дніпром: берберів і албанцівчамерів, про слов’янських муладі.
Топоніми України свідчать, що на її землі по річках задовго до Руси
проникали вікінґи (“варяги”, “маджуси”) – а насправді данці,
норвежці, шведи. Їхню присутність виявлено у сотнях топонімічних
контекстів від Свитязя до Седнева (його кургани, це VII–VIII ст.).
Служачи хозарам до VIII ст., вони воювали з арабами і протистояли
їм, як видно зі сліду данських судових округів-вервей в Україні (пор.
Danelaw в Англії) – поряд з селами, де судили за шаріатом. Разом з
прусами, лівами, веслярами-слов’янами скандинави з Дніпра ходили
в далекі морські походи (як-от до Берда’а у 943 р.) і сюди й
вертали. Як відомо, Русь була частиною історії Скандинавії до XI ст.
Видання адресоване мовознавцям, історикам і всім, хто цікавиться
топонімією як нововіднайденим мовно-історичним джерелом з
давньої історії України й суміжних земель.
Замасло О.
Податкова система : навч. посіб. / О. Т. Замасло, І. І. Приймак,
О. В. Грін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 378 с.
Навчальний посібник укладено відповідно до типової навчальної
програми дисципліни “Податкова система”, яка входить у
нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з
економіки і підприємництва.
Розглянуто сутність і роль податків у економічній системі держави.
Розкрито зміст податків, механізм їхнього нарахування та сплати.
Опрацьовано питання податкового обліку та порядок складання
податкової звітності.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей,
економістів-практиків, а також буде корисним бухгалтерам,
фінансистам, працівникам податкових і фінансових органів.

Левченко Е.
Формула сюжета. Философия. Теория. Практика : моногр. /
Е. Левченко, В. Фомичева. – К. : НЦТИ им. Леся Курбаса, 2011. –
232 с.
В
книге,
которая
является
результатом
сотрудничества
театрального практика В. Фомичевой (Коста-Рика) и философа Е.
Левченко (Украина), предлагается новый подход к пониманию
театрального текста на всех этапах его создания и восприятия. В
отличие от традиционной эстетики, предложенная авторами теория
учитывает динамические аспекты создания эстетического объекта,
то есть обнаруживает его сущность в процессе становления. Это
создает дополнительное измерения, которое дает возможность
четко размежевать функции таких структурообразующих понятий,
как сюжет, сюжетная схема, фабула, нарратив, а также
пересмотреть ряд традиционных терминов. Авторы обосновывают и
собственное видение самого динамического ядра, с которого
начинается процесс становления художественного текста.
Поскольку теория формулы сюжета предлагает свои подходы к
театральной практике на всех ее уровнях: от драматургического
замысла до актерского воплощения, – то книга будет полезной как
теоретикам и философам искусства, так и театральным практикам,
а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами
искусства.

Вжосек В.
Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії.
Про історичне мислення : моногр. / Войцех Вжосек ; [пер. з
польськ. В.Сагана, В.Склокіна, С.Сєрякова ; наук. ред. А.Киридон,
С.Троян, В.Склокін]. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 296 с. – (Сер. “Ідеї
та Історії” ; вип. 7).
Монографія сучасного польського історика, керівника закладу
методології історії та історії історіографії Університету імені Адама
Міцкевича в Познані професора Войцеха Вжосека є синтезом двох
книг, виданих мовою оригіналу упродовж останніх років.
Автор
обґрунтовує
конструктивістський
підхід
до
аналізу
історіописання та здійснює одну з найпереконливіших у світовій
гуманітаристиці спроб концептуалізації історії як культурної
практики. Автор показує обмеженість традиційного підходу з його
трактуванням історії як науки, що дає об’єктивне знання про
минуле, і пропонує натомість власну концепцію, яка розглядає
історію як частину сучасної культури, спрямовану на пізнання
культури минулого. Простежуючи під цим кутом зору зміни у
французькій історіографії XX століття, Вжосек окреслює загальний
образ історіографії як культурної практики та вказує на її
метафоричну природу та культурну анґажованість.
Для істориків, філософів, політологів, релігієзнавців, а також усіх,
хто цікавиться проблемами теорії та методології історії.
Хортицький семінар. Сакральна географія і феномен паломництва:
вітчизняний і світовий контекст : зб. наук. пр. / наук. ред. і упоряд.
Ю. Ю. Завгородній. – Запоріжжя : Дике Поле, 2012. – 292 с.
Збірник статей присвячено дослідженню сакральної географії і
паломництва – актуальним, перспективним і міждисциплінарним
напрямкам у світовій науковій спільноті.

Мотиль В.
Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і практика :
моногр. / В. І. Мотиль. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –
302 с.
У монографії розглянуто найбільш актуальні аспекти проблематики
гуманітарної інтервенції: поняття, зміст та основні форми
гуманітарної
інтервенції,
еволюція
концепції
гуманітарної
інтервенції,
питання
правомірності
гуманітарної
інтервенції
відповідно
до
сучасного
міжнародного
права,
здійснення
гуманітарного втручання під егідою ООН та регіональних
міжнародних організацій. У праці аналізуються численні приклади
здійснення гуманітарних інтервенцій.
Для науковців, викладачів, студентів, державних службовців, а
також усіх, хто цікавиться проблематикою гуманітарної інтервенції.

Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення,
документи, свідчення : у 2 т. Т. 1. – Житомир : Рута, 2011. – 752 с.
Це видання, підготовлене Редакційною радою Асоціації народних
депутатів України, є документально-публіцистичною розповіддю про
проголошення незалежності України у серпні 1991 року.
До книги увійшли документальні матеріали, що стосуються процесів
1990–1992 рр. у Верховній Раді України з підготовки, поступу до
власної державності, безпосередньо проголошення незалежності
України та перших кроків нової держави, – правові акти, стенограми
обговорення найважливіших питань і результати голосування та
інші, – а також статті вчених-істориків та спогади і роздуми
народних депутатів України 1 скликання Верховної Ради та деяких
інших політиків, безпосередніх учасників і творців тих історичних
подій. Розповідь про здобуття незалежності України ілюструється
фотографіям.
Книга призначена для широкого кола читачів: політиків, істориків,
дослідників, журналістів, студентської та учнівської молоді,
допитливих, патріотичних читачів – усіх, хто цікавиться сучасною
історією України, історією її боротьби за незалежність, свободу,
демократію.
Випуск книги “Здобуття незалежності України 1991. Історія
проголошення, документи, свідчення” присвячується 20-ій річниці
прийняття Акту проголошення незалежності України (24 серпня
1991 року).
Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх
фільмів імені Олександра Довженка 1928-2011 / [авт.-упоряд. Раїса
Прокопенко, Олександр Кучерявий] ; Національна кіностудія
художніх фільмів імені Олександра Довженка. – 2-е вид., випр. й
доп. – К. : Плам Груп”, 2011. – 590 с. : іл.
З цього унікального каталогу читач дізнається, що за більш ніж вісім
десятиріч довженківці створили майже 950 фільмів, що кожен
четвертий твір – це екранізація української і світової класики,
майже кожен четвертий фільм було відзначено на різних
вітчизняних і міжнародних кінофестивалях високими нагородами.

Kulish V.
Hierarchic electrodynamics and free electron lasers. Concepts,
calculations and practical applications / Victor V. Kulish. – Boca Raton ;
London ; New York, 2012. – 671 p.
This book contains information obtained from authentic and highly
regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish
reliable data and information, but the author and publisher cannot
assume responsibility for the validity of all materials or the
consequences of their use. The authors and publishers have attempted
to trace the copyright holders of all material reproduced in this
publication and apologize to copyright holders if permission to publish
in this form has not been obtained. If any copyright material has not
been acknowledged please write and let us know so we may rectify in
any future reprint.

