Жеплинський Б.
Українські
кобзарі,
бандуристи,
лірники.
Енциклопедичний довідник / Жеплинський Б.М.,
Ковальчук Д.Б. – Львів : Галицька вид. спілка,
2011. – 316 с. : 1154 іл.
Книга присвячена українському кобзарству.
Подані творчі біографії кобзарів, бандуристів,
лірників, майстрів кобз, бандур і лір усіх часів,
окремих
учасників
ансамблів
та
капел
бандуристів. Приведені деякі висловлювання
народних музик, які характеризують їх погляди
на мистецтво та своїх побратимів. Книга
ілюстрована портретами персоналій. Розрахована
на
дослідників
кобзарства,
фольклористів,
істориків, музикознавців, педагогів та на широке
коло читачів.

Демуцький П.
Ліра і її мотиви. Додатки. Біографічні матеріали /
П. Д. Демуцький ; [упоряд., покажч. О. О. Савчук
; передм. О. В. Богданової та Ю. Є. Медведика ;
інципітарій текстів Ю. Є. Медведика ; прим.
О.М.Геращенко, Ю. Є. Медведика ; уклад.
бібліогр. П. О. Андрійчук]. – Х. : Вид.
Савчук О.О., 2012. – 310 с. : 39 іл.
Нотна збірка відомого українського музичного
фольклориста П. Д. Демуцького
(1860-1927) “Ліра і її мотиви” давно визнана як
одне з найповніших зібрань творів лірницького
репертуару. Пропоноване перевидання містить
також матеріали, присвячені життю та творчості
автора, та коментарі й примітки фахівців
минулого і сучасності, що стануть в нагоді
фольклористам, музикознавцям, дослідникам і
реконструкторам кобзарсько-лірницької традиції.
Видання підготоване до 110-річчя першого
виходу у світ збірки “Ліра і її мотиви” (Київ,
1903), а також до 85-річчя від дня смерті
П.Д.Демуцького.

Хоткевич Г.
Музичні інструменти українського народу /
Г.М.Хоткевич ; [упоряд., підготов. тексту,
покажч. О.О.Савчук ; післямови І.В.Мацієвського,
В. Ю. Мішалова, М. Й. Хая]. – Друга редакція . –
Х. : Вид. Савчук О.О., 2012. – 512 с. : 202 іл. –
(Сер. “Слобожанський світ” ; вип. 4).

Єшкілєв В.
Усі кути Трикутника: Апокриф мандрів Григорія
Сковороди / Володимир Єшкілєв. – К. : ВЦ
“Академія”, 2012. – 248 с. – (Сер. “Автографи
часу”).
Володимир Єшкілєв пропонує не життєпис, а
художній роман, в основі якого – пригода. І цього
разу він не зраджує собі в намаганні по-своєму
роздивитися малодосліджені сторінки української
історії Пригода об'єднує зображені в романі події,
що належать і теперішньому часу.

Горак Р.
Подільськими дорогами Івана Франка / Роман
Горак. – Тернопіль : Джура, 2012. – 232 с.
У дослідженні львівського письменника Романа
Горака мова йде про дороги Івана Франка на
Тернопільщині та пам'ятки, які залишилися від
того часу, а також про їх пошанування
нащадками.
Особлива
увага
звернена
на
перебування поета на Збаражчині, котра стала
центром передвиборної агітації Івана Франка під
час виборів до Віденського парламенту 1898
року. Із книжки допитливий читач чи не вперше
дізнається про долю багатьох учасників цих
подій, зокрема про того, хто переміг Івана
Франка на згаданих виборах, про відомого
громадського
діяча
Олексія
Заячківського,
знаного пасічника Євгена Білинського та його
родину, про долю нащадків Антона Грицуняка з
Чернихівців, автора розповіді, що лягла в основу
Каменяревого
оповідання
“Свинська
конституція”.
А ще на сторінках видання мовиться про долю
найзагадковішого кохання Івана Франка – Ольгу
Білинську, сліди по якій загубилися після їхньої
розлуки...

Ларіна Я.
Розвиток
людського
капіталу
в
умовах
глобалізації : моногр. / Ярослава Ларіна, Олена
Брацлавська. – К. : ВЦ “Академія”, 2012. – 248 с.
– (Сер. “Монограф”).
Витоки теорії людського капіталу закорінені в
працях американських фахівців, тому еволюцію
людського капіталу і його економічної теорії
неможливо охопити без пізнання особливостей її
становлення в США. Теоретичні і прикладні
проблеми цих процесів розкрито у пропонованій
монографії. Значну увагу в ній приділено
теоретико-методологічним
засадам
розвитку
людського капіталу, формуванню його потенціалу
і механізмів реалізації.
Дослідження
прислужиться
економістам,
політологам, соціологам, усім, хто вивчає роль
людського чинника в сучасному світі.

Бех І.
Особистість у просторі духовного розвитку :
навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012.
– 256 с. – (Сер. “Альма-матер”).
Стратегічна ідея пропонованого навчального
посібника – створення виховного простору,
спроможного забезпечити ефективну духовно
орієнтовану
рефлексію,
формування
благочестивої особистості, для якої почуття
совісті є глибинним ціннісним сенсом.
Адресований
студентам
вищих
навчальних
закладів, а також учителям, класним керівникам,
методистам виховної роботи, усім, зацікавленим
виховними проблемами.

Экологическая
Конституция
Земли.
Методологические основы / под ред. акад. НАН
Украины, проф. Ю.Ю. Туныци. – Луцк : ДП
“Волинські старожитності”, 2012. – 559 с.
В
книге-антологии
научных
трудов
отечественных и зарубежных авторов, много лет
исследующих проблему создания Экологической
Конституции Земли, отражены методологические
основы этого глобального экономико-правового
акта экологической безопасности и устойчивого
развития
цивилизации,
направленного
на
стимулирование новой, "зеленой" экономики.
Для научных работников и специалистов в
отраслях международного, конституционного,
экологического
и
хозяйственного
права,
экологов, экономистов, географов, лесоводов –
всех, кто интересуется проблемами выживания и
устойчивого развития человечества.

Посохова Л.
На
перехресті
культур,
традицій,
епох:
православні колегіуми України наприкінці XVII на початку XIX ст. : моногр. / А. Ю. Посохова. –
X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 400 с.
Книгу присвячено вивченню історії православних
колегіумів України – Чернігівського, Харківського
та Переяславського. У монографії на широкій
документальній
базі
висвітлена
специфіка
православного колегіуму як типу навчального
закладу. В результаті дослідження визначені
етапи еволюції освітньої моделі, організаційні
основи та змістовне наповнення навчальновиховного процесу, проаналізовано колективний
портрет учнів та викладачів, відносини колегіумів
із місцевим суспільством, показано прояви
культурної амальгами західноєвропейської та
східнослов'янської традицій.
Видання розраховано на тих, хто цікавиться
історією освіти на українських землях у
ранньомодерну добу.

Психологія соціальної роботи : підруч. / за ред.
Ю.М.Швалба. – К. : ВПЦ “Київський університет”,
2010. – 272 с.
Розкрито
значущі
аспекти
психологічної
складової соціальної роботи як сфери сучасної
теорії
та
практики
суспільної
допомоги
дезадаптованим групам населення. Побудовано
за
принципом
розвивального
навчання.
Слугуватиме
методичним
інструментарієм,
водночас, для викладача та для студента.
Матеріали підручника можуть бути використані
фахівцями соціальних служб для організації
роботи з різними категоріями клієнтів та
самоосвіти.
Окрім
того,
він
може
використовуватися у підготовці аспірантів із
спеціальності
"Соціальна
психологія"
та
"Психологія соціальної роботи".
Для студентів, викладачів і аспірантів.

Кузьмін О.
Менеджмент : навч. посіб. для самостійної роботи
студента / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник,
Н.Я.Петришин. – К. : Академвидав, 2012. – 296 с.
– (Сер. “САМ!”).
Навчальний посібник адресований студентам, які
прагнуть
якомога
детальніше,
глибше,
системніше
опанувати
теоретичні
основи
менеджменту, самостійно осмислити проблемні
питання науки управління.
Прислужиться також викладачам, фахівцямпрактикам, усім, хто цікавиться проблемами та
особливостями сучасного менеджменту.

Орлова О.
Управління інвестиційною діяльністю в регіоні:
соціально-економічні аспекти та перспективи :
моногр. / Орлова Олена Миколаївна. – Львів,
2012. – 196 с.
У монографії висвітлено теоретичні та методичні
засади управління інвестиційною діяльністю в
контексті забезпечення активізації соціальноекономічного розвитку
регіону. Досліджено
тенденції і виявлено суперечності в економічному
розвитку
регіонів
спричинені
недостатньо
розвиненою
інвестиційною
діяльністю.
Запропоновано методику оцінки цінності регіону
для здійснення на його території інвестиційної
діяльності, відповідно до рівня якої визначено
типи інвестиційних політик та сформовано
інструменти й заходи їх реалізації. Обґрунтовано
концепцію
антикризового
управління
інвестиційною діяльністю для забезпечення
активізації розвитку регіону та механізми його
здійснення.
Для економістів, спеціалістів сфери управління.
Буде корисною для всіх, хто займається
дослідженням теоретичних і практичних питань
управління інвестиційною діяльністю на рівні
регіону, прогнозуванням соціально-економічного
розвитку України та її регіонів.

Головченко В.
Дипломатична історія України (1923-1993 роки) :
навч. посіб. / Володимир Головченко, Віктор
Матвієнко. – К. : ВПЦ “Київський університет”,
2012. – 239 с.
Пропонований навчальний посібник є третьою
частиною
проекту
під
загальною
назвою
“Дипломатична історія України”. На основі
новітніх вітчизняних і зарубіжних публікацій, із
широким використанням різноманітних джерел і
за проблемно-хронологічним принципом у ньому
комплексно
розглянуто
головні
періоди
дипломатичної історії України протягом 19231993 рр., тобто в міжвоєнний період, під час
Другої світової війни, за доби біполярного
протистояння й на етапі здобуття Україною
державної незалежності та її міжнародного
визнання. Політичне становище українських
земель у складі СРСР, Польщі, Чехословаччини й
Румунії, а також особливості здійснення ними й
Радянською
Україною
зовнішньополітичної
діяльності
розкриваються
на
тлі
загальноєвропейської та світової історії, в
контексті становлення й кризи Версальської та
Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних
відносин.
Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців,
дипломатів і всіх, хто цікавиться історією участі
України у світовій і регіональній політиці.
Савчук О.
Свої серед своїх. Депортації українців з
Холмщини й Підляшшя в 1944-1947 рр. : моногр.
/ Олег Савчук. – Луцьк, 2012. – 240 с.
Проаналізовано
особливості
етнополітичних
процесів на Холмщині й Підляшші наприкінці
Другої світової війни і в перші повоєнні роки, а
також
депортаційну
політику
тоталітарних
режимів Польщі та СРСР, спрямовану на
радикальне розв'язання національного питання
українсько-польського пограниччя. Висвітлено
політику прорадянського уряду Польщі, його
репресивно-каральні заходи, спрямовані на
ліквідацію
політичної
опозиції
українців,
формування
мононаціональної
держави.
Узагальнено перебіг, форми, методи, умови та
етнокультурні наслідки депортацій українців у
1944-1946 рр. і 1947 р. З'ясовано вплив
репатріаційно-депортаційних акцій на Холмщині й
Підляшші на суспільно-політичну ситуацію в
українському та польському соціумах.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів,
усіх, хто цікавиться історією України і Польщі

Стецишин О.
Ландскнехти Галицької армії / Олег Стецишин ;
Центр досліджень визвольного руху. – Львів :
Часопис, 2012. – 480 с. : іл.
У книзі досліджується таке маловивчене явище
нашої історії, як військове найманство. Уперше у
вітчизняній
історіографії
систематизовано
біографічні
дані
офіцерів
неукраїнської
національності, котрі служили в Українській
Галицькій армії під час Перших визвольних
змагань,
проаналізовано
їхній
подальший
життєвий шлях. У книзі також зібрано кілька
десятків унікальних офіційних документів періоду
ЗУНР,
опубліковано
стенограми
виступів
президента
та
провідних
урядовців
Західноукраїнської Народної Республіки. Книга
проілюстрована більш як сотнею унікальних
фотодокументів, здебільшого з приватних архівів,
значна частина котрих публікується в Україні
вперше.

Бурлак О.
Міжнародні
стандарти
щодо
статусу
і
функціонування національних установ із захисту
і заохочення прав людини : моногр. / О.В.Бурлак.
– Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. –
212 с.
Монографія присвячена міжнародним стандартам
щодо статусу і функціонування національних
установ із захисту і заохочення прав людини.
Розкривається історичний аспект їх створення
ООН,
правовий
статус
актів
міжнародних
організацій стосовно вказаних установ, зокрема
Паризьких принципів 1991 р. Значну увагу
приділено визначенню статусу національних
установ
в
універсальних
та
регіональних
системах
співробітництва
держав,
формам
співробітництва
міжнародних
організацій
з
національними
установами
із
захисту
і
заохочення
прав
людини.
Аналізується
теоретичний
аспект
поняття
“національна
установа з прав людини” та пропонується
класифікація цих установ. Характеризується
інститут Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини на предмет відповідності його
Паризьким принципам 1991 р. та викладаються
пропозиції
щодо
узгодження
інституту
українського
омбудсмана
з
міжнародними
стандартами у цій сфері. У книзі запропоновано
створення додаткового механізму захисту прав
людини в Україні у сфері дискримінації, а також
урахування рекомендацій міжнародних органів
щодо належного забезпечення прав дитини в
Україні.
Монографія
розрахована
на
вченихміжнародників, юристів-практиків, аспірантів,
викладачів, студентів, а також усіх тих, хто
цікавиться питаннями розвитку сучасної теорії та
практики міжнародного права.

Манакін В.
Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. /
В. М. Манакін. – К. : ВЦ “Академія”, 2012. –
288 с. – (Сер. “Альма-матер”).
У
навчальному
посібнику
особливу
увагу
приділено міжкультурним розбіжностям, що
відображаються в різних мовних картинах світу.
Для студентів вищих навчальних закладів.
Прислужиться всім, хто працює у сфері
міжкультурних
і
міжнародних
контактів,
цікавиться нею.

Грищук В.
Філософсько-правове розуміння відповідальності
людини : моногр. / В. К. Грищук. – Хмельницький
: Хмельницький ун-т управління та права, 2012.
– 736 с.
Проблема відповідальності людини є однією із
центральних
в
сучасній
науці
філософи,
психології, соціології, політології, філософії права
і особливо в юридичних науках.
У монографії, на ґрунті аналізу чинного
законодавства
України,
спеціальної
монографічної та іншої літератури, розглядаються
питання загальних підходів до філософськоправового
розуміння
феноменів
соціальної,
юридичної та кримінальної відповідальності
людини, їх видів, підстав, стадій, принципів.
Автор здійснив спробу максимально широко
подати погляди вчених щодо розуміння даної
проблематики, що може бути корисним для
наступних
наукових
досліджень
проблеми
відповідальності людини.
Тузяк О.
Основи електронної та зондової мікроскопії :
навч. посіб. / О. Я. Тузяк, В. Ю. Курляк. – Львів :
ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 296 с.
Викладено фізичні принципи роботи електронних
та зондових мікроскопів. Розглянуто будову і
режими
роботи
просвічувального
та
сканувального електронних мікроскопів, а також
тунельного
та
атомносилового
мікроскопа.
Значну увагу приділено розгляду процесів, які
лежать
в
основі
аналітичної
електронної
мікроскопії. Показано можливості цих методів
аналізу з погляду розділення.
Для
студентів
фізичних
і
технічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.

Врублевська Т.
Методи розділення та концентрування речовин в
аналізі : навч.-метод. посіб. / Т. Я. Врублевська,
П. В. Ридчук, О. С. Тимошук. – Львів : ЛНУ
ім.Івана Франка, 2011. – 336 с.
Викладено теоретичні основи та класифікацію
методів розділення та концентрування речовин;
показано поєднання концентрування з методами
визначення. Розглянуто фізико-хімічні основи
осадження,
електроосадження,
дистиляції,
екстракції, хроматографії, сорбційних та інших
методів та їхнє застосування в аналітичній
практиці. Для засвоєння кожного методу описано
деякі лабораторні роботи, наведено основні
розрахункові формули та приклади розв'язування
задач.
Для
хіміків-аналітиків
науково-дослідних
і
заводських хімічних лабораторій, а також для
студентів і викладачів хімічних та інших
спеціальностей.

