Гуцульські художні вироби з металу кін. XVIII – поч. XX ст.
/ упоряд. Олекса Валько. – Львів : Ін-т колекціонерства
українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2011. – 376 с. –
(Сер. “Українське народне мистецтво”).
Альбом присвячений художнім виробам з металу кінця XVIII –
початку XX століть. Цей промисел процвітав на Гуцульщині, він
і досі є унікальним мистецьким явищем культури українського
народу. Чоловічі й жіночі прикраси, палиці, приладдя для
куріння, ужиткові речі, оздоби шкіряних виробів, мисливське
спорядження та елементи кінської збруї, що виготовили
народні майстри, – все це можна побачити у цьому виданні, де
представлені найкращі зразки з музеїв і приватних збірок.
Більшість експонатів опубліковано вперше.

Сад божественних поезій: тисячоліття французькомовної
любовної лірики : темат. антол. ХІ–ХХ віків : у 2 т. – К. :
Просвіта, 2011. – Т. 1 : ХІ–ХІХ віки / пер. із. фр., упорядкув.,
передм., довід. про авт. і приміт. Всеволода Ткаченка. – 188 с.
: іл.
До Антології увійшли найкращі зразки лірики багатьох
французькомовних поетів світу від найдавніших часів до
сьогодення. Книжка містить переклади численних поетичних
перлин, створених французькою мовою.
Видання Антології французькомовної лірики ХІ-ХХ віків “Сад
божественних поезій” в Україні здійснюється вперше.

Харчишин О.
Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова:
трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя / Ольга
Харчишин. – Львів : Національна академія наук України, 2011.
– 367 с.
У
монографії
зроблено
спробу
системного
вивчення
українського фольклору Львова. Цей фольклор розглянуто як
невід’ємний компонент етнокультури українців-львів’ян у XX ст.
та висвітлено його пісенну частину крізь призму тогочасних
трансформаційних процесів та міжкультурних (етнічних,
соціальних, творчих) погранич в умовах міста. Монографія
базується передусім на матеріалах польових досліджень
автора, проведених у Львові в 1998-2005 рр.
З’ясовано, що українська піснетворчість Львова XX ст. основана
на українській фольклорній традиційності з подальшими
професійно-мистецькими впливами українського середовища
міста; водночас вона є часткою європейської міської культури в
тісних взаємозв’язках із польською та іншими етнокультурними
складовими історичного Львова.
Додатком до книги увійшли деякі найхарактерніші для
львівського фольклорного середовища тексти пісень (з
нотами).
Для фольклористів, етнологів, культурологів, львовознавців,
усіх, хто цікавиться українською культурою та урбаністикою.

Наконечна М.
Допомога
іншому:
психологічні
аспекти
:
моногр.
М. М. Наконечна. – К. : Вид. дім “Слово”, 2012. – 184 с.

/

Монографія присвячена вивченню психологічної природи
допомоги іншому як засобу розвитку і саморозвитку
особистості. Психологічний зміст допомоги іншому полягає в
сприянні входженню іншої людини в стан суб’єктності, що
передбачає певні особливості обох суб’єктів взаємодії, а саме –
активність, рефлексивність, емпатичність і креативність, а
також відповідний рівень мотивації. Із психологічної точки
зору, допомога іншому – це взаємодія з іншим, що здійснюється
з метою: 1) полегшення його страждань; 2) сприяння його
розвитку, розкриттю потенціалу його здібностей. Виділено три
рівні
надання
допомоги:
реципієнтний,
предметний
і
суб’єктний.
Книга призначена для практичних психологів, науковців,
викладачів, аспірантів, студентів психологічних факультетів
ВНЗ та широкого кола читачів, які цікавляться психологією.

Возняк М.
Історія української літератури / Михайло Возняк ; упорядкув.,
передм. М. Гнатюка. – 2-ге вид., випр. – Львів : Світ, 2012. –
872 с.
Фундаментальна праця відомого українського філолога,
академіка М. Возняка висвітлює періоди розвитку української
народності, української літературної мови, оригінального і
перекладного письменства, літописну літературу. Докладно
проаналізовано
всі
аспекти
утвердження
національної
самобутності українського народу в ХVІ-ХVІІ ст., активну роль
у цих процесах І. Вишенського, відомих представників
полемічного письменства, київських схоластів. Усебічно
досліджено своєрідність української шкільної драми, комедії,
духовної та світської лірики, історичних пісень козацького
епосу. Для студентів філологічних спеціальностей.

Махней О.
Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному
інтервалі / Махней О. В., Тацій Р. М. – Івано-Франківськ :
Сімик, 2012. – 360 с.
Монографію присвячено дослідженню асимптотики власних
значень і власних функцій та розвинення за ними крайових
задач для звичайних диференціальних і квазідиференціальних
рівнянь з мірами в коефіцієнтах. Побудовано відповідні
асимптотичні формули і наведено умови, за яких можна
розвивати функції в ряди за власними функціями.
Для наукових співробітників, аспірантів, викладачів і студентів
старших курсів математичних спеціальностей університетів, що
спеціалізуються у галузях теорії диференціальних рівнянь і
прикладної математики.

Донцов Д.
Вибрані твори : у 10 т. / Дмитро Донцов ; упоряд., післям.,
комент. О. Баган. – Дрогобич ; Львів : ВФ “Відродження”, 2011.
Т.1. : Політична аналітика (1912–1918 рр.) / передм. О. Баган.
– Дрогобич : ВФ “Відродження”, 2011. – 328 с.
До першого тому спадщини Дмитра Донцова (1883–1973)
увійшли статті на політичні теми, написані у ранній період
творчості автора. Окрім праць, що виходили брошурами, як
“Сучасне політичне положення нації і наші завдання”, “З
приводу однієї єреси”, “Енгельс, Маркс, Лассаль про
“неісторичні” нації”, “Міжнародне положення України і Росія” та
“Українська державна думка і Европа”, до книги увійшли статті
з часописів “Дзвін” (Київ), “Украинская жизнь” (Москва),
“Українська хата” (Київ), “Шляхи” (Львів). Загалом твори цього
періоду демонструють світоглядну еволюцію автора від соціалдемократизму до національного волюнтаризму і консерватизму.
Водночас вони є вагомою віхою у розвитку української
політичної думки.
Спадщина Д. Донцова 1910–1920 рр. майже не перевидавалася
і є знаною найменше. Більшість творів друкуються вперше.
Редактори видання вдалися до узгодження особливостей мови і
стилістики автора з нормами сучасного українського мовлення і
правопису, застосувавши при цьому традиційні принципи
українського правопису.
Видання рекомендується політологам і політикам, історикам та
етнологам, філософам і культурологам, дослідникам і
прихильникам української національної ідеї.
Тищик Б.
Польща: історія державності і права (X – початок XXI ст.) /
Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 2012. – 512 с.
Висвітлюються питання з історії виникнення, становлення,
розвитку й суті державності та права, суспільно-політичних
відносин Польщі відповідно до основних періодів розвитку
держави і права в добу Середньовіччя (X–XVII ст.), Нового
часу (XVII ст. – 1918 р.) та Новітнього часу (1918-2010).
Характеризуються основні джерела, галузі та деякі інститути
права. Аналізуються важливі державно-правові інститути
країни.
Комплексний навчальний посібник з історії державності і права
Польщі постав в українській правничій літературі вперше.

Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний
аналіз : [моногр.] / за ред. проф. Ф. М. Рудича. – К. : ГПіЕНД
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 456 с.
На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних наукових
джерел, аналізу сучасній, політичних реалій розглядається
одна з важливих проблем політології – проблема політичного
режиму і народовладдя. Розкрито методологічний контекст
заявленої проблематики, схарактеризовано класифікації форм
правління, особливості політичного режиму як владного
порядку.
Обґрунтовано
теоретичні
основи
і
тенденції
становлення в Україні демократії. Показано провідні ознаки
політичних режимів у Росії, країнах Центральної Азії,
Закавказзя, Балтії, Центрально-Східної та Західної Європи.

Бондар І.
Виробнича інформаційна система поліграфічного виробництва :
навч. посіб. / Бондар І. О., Хорошевський О. І. – X. : Вид.
ХНЕУ, 2012. – 160 с.
Наведено особливості здійснення процесу автоматизації
виробничої діяльності поліграфічних підприємств. Розглянуто
сучасні системи автоматизації, їх архітектуру та специфіку
організації інформаційного забезпечення. Докладно викладено
питання,
що
стосуються
автоматизованого
управління
основними бізнес-процесами поліграфічного підприємства на
основі застосування системи ASystem.
Рекомендовано для студентів спеціалізації “Комп’ютеризовані
технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”
напряму підготовки “Видавничо-поліграфічна справа”.

Онищенко Г.
Довірчі правовідносини з іноземним елементом : моногр. /
Г. В. Онищенко. – К. : Алерта, 2012. – 268 с.
Монографія
присвячена
комплексному
дослідженню
теоретичних та практичних питань, пов’язаних із довірчими
правовідносинами з іноземним елементом. Значна увага
приділена проблемам правової кваліфікації та визначенню
права, що підлягає застосуванню до таких відносин.
На
основі
порівняльно-правового
аналізу
положень
міжнародних актів, законодавства, судових прецедентів і
судової практики країн англо-американської та загальної
системи права автор розкрив поняття та проаналізував правову
природу довірчих правовідносин з іноземним елементом, у тому
числі багатоюриcдикційних, міжнародних та офшорних трастів,
встановлено їхнє місце у системі міжнародного приватного
права, а також сформульовано конкретні пропозиції щодо
вдосконалення чинного законодавства України у цій сфері.
Книга розрахована на науковців, професійних управителів,
адвокатів, суддів, працівників правоохоронних органів,
викладачів, аспірантів та студентів юридичних та економічних
спеціальностей.

Поплавська Ж.
Мікроекономіка. Теорія і практика управлінської економіки :
навч. посіб. / Ж. В. Поплавська, О. Й. Криса. – 2-ге вид.,
переробл. і допов. – К : Алерта, 2012. – 272 с.
У пропонованому навчальному посібнику з фундаментальної
економічної дисципліни наголос робиться на сприйняття
мікроекономіки як науки про економічний вибір не лише на
теоретичному рівні, а в першу чергу у практичній площині.
Оскільки в основі аналітичної економії на мікрорівні лежить
ухвалення управлінських рішень, автори намагалися зробити
акцент на практичних підходах до цього відповідального
процесу.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів
світи, менеджерів, підприємців, усіх, хто цікавиться теорією і
практикою управлінської економіки.

Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / за ред.
д-ра
економ.
наук,
проф.,
чл.-кор.
НАН
України
В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1198 с.
Ця хрестоматія – перше в Україні фундаментальне видання, у
якому на системній основі представлено твори найвідоміших
представників зарубіжної та вітчизняної економічної думки. У
посібнику наведено праці, створені за всю історію людства
починаючи від часів перших цивілізацій до XXI століття.
Укладачі посібника, а це високопрофесійний колектив вчених
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
зосередили увагу на фундаментальних творах класиків
економічної думки, вивчення і знання яких дає можливість
сформувати у майбутніх економістів цілісне і систематизоване
уявлення про наукові традиції, школи, принципи, ідеї з
урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних
досліджень і сучасних вимог до якості економічної освіти.
Завдяки цьому посібник вирізняється серед інших видань
високою інформативністю, новизною і глибиною змісту, він
цікавий не тільки для студентів-економістів, а й для
економістів-практиків, науковців, керівників підприємств,
бізнесменів, які прагнуть розібратись у складних, часто
неоднозначних процесах розвитку сучасної економіки.
Для
студентів
економічних
спеціальностей,
аспірантів,
магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто
цікавиться економічною теорією та розвитком економічної
думки.
Плешкановская А.
Города и эпохи / А. М. Плешкановская, Е. Д. Савченко. – К. :
Логос, 2011. – 230 с.
В книге рассказано о судьбах городов, роль которых в
цивилизациях различных регионов и эпох была и остается
ключевой в контексте мировых урбанизационных процессов.
Рассмотрены исторические условия и факторы, мотивирующие
градостроительную деятельность. Особое внимание уделено
наиболее яркому проявлению градостроительной активности так называемым строительным бумам, и их роли в процессах
градостроительного
развития
различных
регионов.
Охарактеризованы современные тенденции формирования
глобальной сети мировых городов и новых типов городского
расселения – эко- и аркополисов.
Книга
рассчитана
на
специалистов
в
области
градостроительства
и
архитектуры,
преподавателей
и
студентов
высших
и
средних
учебных
заведений
соответствующего профиля, а также на широкий круг
читателей, интересующихся историей развития городов.

Кораблёва А.
Экология человека: в аспекте энвайронментологии : учеб.
пособие / А. И. Кораблёва, Г. Г. Шматков. – Днепропетровск :
Издательство “ПГАСА”, 2011. – 249 с.
Излагается краткая история
положения, понятия и термины.

дисциплины,

ее

основные

В аспекте энвайронментологии рассматриваются вопросы,
связанные с экологической нишей, занимаемой человечеством
в биосфере, влиянием его хозяйственной деятельности на
составляющие биосферы, а также современные подходы к
социально-экономическому экологически сбалансированному
(устойчивому) развитию цивилизации.
Рассчитано на студентов,
высших учебных заведений.

преподавателей

и

аспирантов

Копійка В.
Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч.
посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. акад. НАН
України, Надзвичайного і Повноважного Посла України
Л. В. Губерського. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Знання,
2012. – 759 с. – (Сер. “Вища освіта XXI століття”).
У пропонованому навчальному посібнику висвітлюється історія
й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка
викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних
процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і
завершуючи початком XXI ст. За структурою посібник
побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської
інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й
послідовність
євроінтеграційного
процесу,
становлення
спільного економічного, соціального, валютно-фінансового,
політико-правового, науково-дослідного простору, простору
свободи, безпеки та законності. Особлива увага приділена
проблематиці відносин України і Європейського Союзу. У
додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які
мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з
історії інтеграційних процесів у Європі.
Для студентів,
закладів.

аспірантів,

викладачів

вищих

навчальних

Книга
буде
корисною
також
науковим
працівникам,
спеціалістам-практикам,
усім,
кого
цікавлять
проблеми
інтеграційних процесів у Європі.
Теорія і методика професійної освіти : навч. посіб. / за ред. дра пед. наук, проф. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2012. – 390 с.
У навчальному посібнику розкриваються наукові засади, мета,
завдання
і
принципи
професійної
освіти,
особливості
педагогічного процесу у професійній школі різних ступенів
(ПТУ, коледжі, технікуми, ВНЗ), що забезпечують як середню
фундаментальну професійну підготовку, так і підготовку
фахівців вищої кваліфікації. Розглядаються принципи, методи,
форми
організації
навчання
у
професійно-технічних
навчальних закладах, професійних коледжах, училищах, а
також у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації;
особливості організації самостійної роботи учнів і студентів у
таких закладах; методика викладання предметів професійнотехнічного циклу, методи педагогічних досліджень із проблем
професійної підготовки спеціалістів.
Посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів та
викладачів вищих професійних навчальних закладів.

