Максименко Н.
Загальна метеорологія і кліматологія : навч.
посіб. для студ. ВНЗ / Н. В. Максименко,
І. В. Бєляєва. – X. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012.
– 256 с.
Навчальна
дисципліна
“Метеорологія
та
кліматологія”
належить
до
нормативних
дисциплін підготовки еколога, що зумовлює
необхідність засвоєння студентами базових
знань, які забезпечать успішну подальшу роботу
за обраною спеціальністю.
Посібник, крім студентської аудиторії, може бути
корисним для будь-якого спеціаліста, який
працює у сфері екології, географії, метеорології
тощо.

Почепцов Г.
Контроль над розумом / Георгій Почепцов. – К. :
Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2012. –
350 с.
У
книжці
на
великому
обсязі
матеріалу
розглядаються інформаційні механізми сучасного
суспільства. Об’єктом аналізу стають такі
історичні феномени, як перебудова і ГКЧП,
окультизм і масонство, Голівуд і гарвардський
проект, мегацеркви і нові стратегічні підходи до
управління державами. Детально досліджується
різні види інструментарію зі зміни ментальності.
Видання буде корисним для викладачів і
студентів
журналістських
спеціальностей,
політологів, соціологів.

Стрижак О.
Людський розвиток : навч. посіб. / Стрижак О. О.
– X. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292 с.
Розглянуто
теоретичні
основи
людського
розвитку, підходи до його оцінки та механізм
активізації. Охарактеризовано суть і зміст етапів
формування
концепції
людського
капіталу,
еволюцію поглядів на людину в економіці,
розглянуто питання впливу людського чинника
на економічне зростання. Значну увагу приділено
таким проблемам сучасного суспільства, як
нерівномірність людського розвитку, бідність,
нерівність тощо.
Рекомендовано
для
студентів
економічних
спеціальностей.

Мовчан С.
Велика Британія: географія, історія, культура /
Мовчан Степан Петрович, Кипаренко Геннадій
Миколайович. – Львів : ПАІС, 2012. – 496 с.
У навчальному посібнику вперше зроблено
спробу комплексно висвітлити сучасну географію
Великої Британії, її соціально-економічну й
політичну
історію,
процес
зародження
та
розвитку британської культури від найдавніших
часів до сьогодення.
Рекомендовано
для
студентів
гуманітарних
факультетів вищих навчальних закладів, учителів
англійської мови, а також тих, хто цікавиться
однією із провідних країн сучасного світу.

Иванников И.
Режим оккупированной территории : моногр. /
И. А. Иванников. – М. : Юрлитинформ, 2012. –
144 с.
Исследование посвящено не изученной на
монографическом
уровне
проблеме
оккупированных территорий. В монографии
раскрыто авторское понятие оккупированной
территории,
дан
сравнительный
анализ
идеологии, целей и режимов германской и
советской оккупаций СССР и ГДР. В работе также
затронуты
проблеми
современных
оккупированных территорий. В монографии
проблема
оккупированных
территорий
рассмотрена в историческом, политологическом и
правовом аспектах.
Монография
предназначена
юристам,
политологам, историкам.

Клименко В.
Сучасні інформаційні технології для екологічної
безпеки ґрунтів : моногр. / В. І. Клименко. – К. :
“Азимут-Україна”. – 2012. – 120 с. ; іл.
На основі сучасних геоінформаційних систем і
технологій та дистанційного зондування Землі
автором отримано нові результати наукових
досліджень та запропоновано метод моніторингу
екологічного
стану
земель
під
впливом
техногенного пилу; розроблено методологію
синтезу
моделей
оцінок
топографічних
параметрів навантаження земель техногенним
пилом
від
зосереджених,
просторово
розподілених
та
лінійно-протяжних
джерел
викидів; удосконалено методику інвентаризації
лісосмуг уздовж доріг як екрануючого чинника
впливу викидів від автотранспорту в навколишнє
природне середовище.
Практична
цінність
результатів
досліджень
полягає в тому, що розроблені автором методика
і сучасні технології дозволяють оцінювати
техногенний вплив геохімічного забруднення
приземної атмосфери на дослідній території та

створювати картографічні матеріали на основі
використання
космічних
знімків
високої
розподільної здатності. Це забезпечує більш
обґрунтоване
визначення
параметрів
просторового розподілу і вимірів площ геохімічно
деградованих земель, оптимізацію мережі станцій
відбору проб ґрунту на вміст забруднюючих
речовин
техногенного
походження,
картографування
зон
впливу
промислових
об’єктів на показники якості земель прилеглих
територій.

Ребрій О.
Сучасні концепції творчості у перекладі : моногр.
/ О. В. Ребрій. – X. : Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с.
У монографії розглянуто творчість як провідну
онтологічну
властивість
перекладу,
що
характеризує його діяльнісний та продуктивний
аспекти. Запроваджений у роботі комплексний
підхід дозволяє переосмислити поняття творчості
на новій теоретико-методологічній платформі,
сформованій внаслідок взаємодії актуальних
наукових
принципів
антропоцентризму,
міждисциплінарності
та
релятивізму.
Виокремлено та проаналізовано три сучасних
концепції творчості у перекладі – мовоцентричну,
текстоцентричну
та
діяльнісноцентричну.
Проаналізовано вербальні засоби, способи та
когнітивні механізми реалізації перекладацької
творчості в межах зазначених концепцій.
Для науковців, викладачів, аспірантів, усіх, хто
цікавиться
проблемами
теоретичного
перекладознавства.

Кондратюк В.
Державотворення в Україні по обидві сторони
Збруча (ІХ – початок XX ст.): історико-правові
аспекти
:
моногр.
/
В. О. Кондратюк,
С. В. Кондратюк, О. В. Кондратюк. – Львів :
[ЛьвДУВС], 2012. – 564 с.
У роки незалежної України значно зріс науковий
інтерес істориків та правників до питань
українського державотворення. Дослідження цієї
ключової проблеми набули системного характеру.
У монографії здійснено спробу на основі сучасних
досягнень
історичної
та
правової
думки
висвітлити
та
комплексно
проаналізувати
українське державотворення від найдавніших
часів до початку XX ст., розкрити тяглість
української історичної традиції створення і
формування української державності.
Для викладачів і студентів вищої та спеціальної
школи, широкого
читацького загалу.

Рассоха А.
Материя. Всеобщая окончательная физическая
теория
солитонной
диффузии
материи
/
Александр Рассоха. – Симферополь : ИТ
«АРИАЛ», 2013. – 432 с.
Научная монография профессора кафедры
математики доктора технических наук Рассохи
Александра Алексеевича впервые содержит
современное определение материи и ее свойств
на
основе
Всеобщего
єдиного
закона
нелинейной, солитонной диффузии материи. В
книге впервые материя определяется как единая
субстанция, которая заполняет все пространство
без разрывов и промежутков, диффундирует из
мест с большой концентрацией в места с
меньшей
концентрацией,
а
элементарные
частицы вещества представляются солитонами,
особыми устойчивыми, уединенными волнами,
материи. Книга предназначена не только для
математиков и физиков, но будет полезна для
читателей,
интересующихся
современной
научной картиной мира и проблемами ее
построения.
Ми не є українофілами. Польська політична думка
про Україну і українців. Антологія текстів. – К. :
Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2012. –
440 с.
У антології зібрано тексти польських політичних
мислителів 90-х років XIX – 80-х років XX
століття, предметом яких є українсько-польські
стосунки, проблеми співжиття українців і поляків
на землях етнічного прикордоння, питання
незалежності України та можливі сценарії
розвитку відносин між Україною та Польщею як
самостійними державами. Книга дає читачеві
можливість сформувати уявлення про еволюцію
поглядів польських інтелектуалів на Україну та
українців протягом одного з найдраматичніших
періодів історії двох народів.
Для науковців, журналістів, політиків та всіх, хто
цікавиться
історією
українсько-польських
відносин.
Синиця А.
Аналітична філософія : моногр. / Андрій Синиця.
– Львів : ЛДУФК, 2013. – 304 с.
У
монографії
в
систематизованій
формі
досліджено характерні особливості становлення
та розвитку аналітичної філософії як одного з
ключових напрямів сучасної філософської думки.
Запропоновано авторське розуміння процесу
формування
аналітичної традиції в історії
філософії,
проаналізовано
основні
логікосемантичні концепції мови в аналітичній філософії
– формалістські та неформалістські, з’ясовано
специфіку взаємозв’язку аналітичної філософії з
іншими
філософськими
напрямами,
що
досліджують мову.
Стиль написання монографії узгоджується з
кращими традиціями аналітичного методу –
предмет
дослідження
розбивається
на
елементарні складники й розглядається, як чітко
організована система, із належним рівнем
аргументації та структурування тексту.
Дія студентів, аспіратів, викладачів вищих
навчальних закладів і всіх, хто цікавиться
проблемами сучасної філософії, логіки та
лінгвістики.

Селігей П.
Мовна
свідомість:
структура,
типологія,
виховання / Пилип Селігей ; НАН України. Ін-т
мовознав. ім. О. О. Потебні. – К. : Вид. дім
“Києво-Могилянська академія”, 2012. – 118 с. ;
іл.
У книзі запропоновано визначення й окреслено
структуру поняття “мовна свідомість”. З’ясовано її
роль як чинника мовної поведінки, запоруки
мовної стійкості та мовного порядку в державі. На
основі ціннісного критерію розроблено типологію
рівнів мовної свідомості. Розглянуто засади,
методи, канали й основний зміст мовного
виховання громадян України. Наголошено, що з
огляду на глобалізацію піднесення мовної
свідомості стає нині конче важливим і що
майбутнє суспільство знань створює для цього
найсприятливіші можливості.
Для мовознавців, викладачів-словесників і всіх
небайдужих до мови.
Реформування
державного
управління
регіональним
розвитком:
стан,
проблеми,
перспективи : аналіт. доп. / С. О. Біла,
О. В. Шевченко, М. О. Кушнір [та ін.]. – К. :
НІСД, 2012. – 96 с.
У
доповіді
висвітлено
роль
державного
управління регіональним розвитком у системі
державної
регіональної
політики,
шляхи
вдосконалення
інституційно-правового
забезпечення реформування системи державного
управління регіональним розвитком в Україні.
Обґрунтовано новітні тенденції регіональної
політики та необхідність розроблення Державної
стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року. Досліджено переваги залучення нових
механізмів
фінансування
розвитку
регіонів,
зокрема через Державний фонд регіонального
розвитку.
Видання розраховане на державних службовців,
науковців, фахівців із питань регіональної
політики, широке коло зацікавлених осіб.
Мултанівська Т.
Аудит. Практикум : навч.-практ. посіб. /
Мултанівська Т. В., Воінова Т. С. – X. : Вид. ХНЕУ,
2012. – 180 с.
Розглянуто теоретичні, організаційні засади та
технологію аудиту відповідно до положень
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг і здобутків практики аудиту. Подано
питання для самодіагностики, тести, практичні
завдання, в тому числі з прикладами рішення, за
кожною темою навчальної дисципліни, що
спрямовані
на
формування
у
студентів
професійних
компетентностей
згідно
з
Національною рамкою кваліфікацій.
Рекомендовано
для
студентів,
викладачів,
аспірантів
вищих
навчальних
закладів
економічних спеціальностей, слухачів інститутів
післядипломної освіти.

Кондратюк Н.
Психотерапевтическое
высказывание:
парадигмальные особенности / Кондратюк Н. С. –
К. : [Винниченко Н. Д.], 2012. – 180 с.
Монография посвящена исследованию речевого
взаимодействия в психотерапии. В монографии
изложены
теоретические
основы
проблеми
речевого высказывания в психотерапии, а также
ряд эмпирических исследований специфики
высказывания
психотерапевта
в
разных
психотерапевтических
подходах.
Книга
предназначена для специалистов в области
консультативной психологии, психотерапии и
социальной работы, а также всех тех, кто
занимается и интересуется проблемами речевого
высказывания, вербального взаимодействия в
общении, практики психологической помощи.

Пасіцька О.
Львівська “Зоря” – товариство українських
ремісників, промисловців і торговців (1884–
1939) : іст. нарис / Оксана Пасіцька. – Львів :
[Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України], 2013. – 88 с.
У виданні висвітлено діяльність товариства
українських ремісників, промисловців і торговців
“Зоря” у Львові упродовж 1884–1939 рр., його
роль в організаційному русі ремісничої молоді,
культурно-освітньому,
соціально-економічному,
політичному
розвитку
краю
та
реалізації
національної ідеї.
Для істориків, краєзнавців, широкого кола
читачів, які цікавляться історією рідного краю.

Лебідь Є.
Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська
література: давня і нова доба / Євгенія Лебідь. –
К. : Наукова думка, 2012. – 171 с. – (Проект
“Наукова книга”(молоді вчені)).
Монографія присвячена дослідженню метатексту
поетичної спадщини Т. Шевченка та її зв’язку з
українською літературою давньої та нової доби.
Завдяки
методикам
структурального
та
постструктурального
літературознавства
здійснено оцінку впливу попередніх текстів на
його поезію. Висунуто й обґрунтовано ідею про
існування
універсального
коду
української
літератури, що збагачувався та конкретизувався
національними рисами, забезпечував цілісність
літературного процесу. Основну увагу приділено
образно-тематичним константам (тема свободи
волі, христологічні мотиви, образи духовного
лідера, страждаючої матері, воїна-захисника).
Також у праці досліджено метатекстову модель в
українській літературі та в поетичній творчості Т.
Шевченка, що засвідчує надтекстовий характер,
багаторівневу структуру авторської роботи над
твором; проаналізовано його художні переклади
“Слова о полку Ігоревім”, представлені як
метатексти.
Для філологів, учителів-словесників, студентів,
усіх, хто цікавиться українською літературою.

Демінський С.
Розвиток інститутів як умова і фактор якісного
зростання в перехідних економіках : моногр. /
С. А. Демінський. – Ніжин : ТОВ “Видавництво
“Аспект-Поліграф”, 2013. – 183 с.
Глибокі системні зрушення перехідних економік,
що відбуваються протягом досить тривалого
проміжку
часу,
створюють
ситуацію
інституціональної трансформації, що являє собою
складну еволюцію різних інститутів як ринкових,
так і неринкових традицій, звичаїв, моралі,
релігії, некомерційних організацій, суспільних
рухів. Економічне зростання і підвищення
добробуту суспільства неможливі без створення
ефективної
інституціональної
структури
економіки. Успішна трансформація економічної
системи
вимагає
формування
відповідного
інституціонального середовища. Така тенденція
торкнулася України. Дані проблеми містять
значний потенціал для подальшого вивчення,
вимагають
теоретичного
осмислення,
методологічної
розробки
і
практичних
рекомендацій. У роботі висунуто і розглянуто
деякі припущення щодо формування і поширення
соціально-економічних інститутів в Україні з
урахуванням специфіки української економіки на
різних її рівнях.
Артеменко А.
Топологія Я в мережевих структурах соціуму :
моногр. / А. П. Артеменко. – X. : [Цифрова
друкарня № 1], 2013. – 344 с.
У
монографії
розглядаються
соціальнофілософські аспекти проблеми ідентичності.
Зроблено аналіз методологічних підходів до
визначення і інтерпретації Я в філософській
спадщині ХІХ-ХХІ століть. Сьогодні методологія
топологічного аналізу стала одним із головних
інструментів соціально-філософських досліджень,
що дозволяє повернутись до ідеї ідентичності як
здатності утворювати цілісну єдність. Топологія
ідентичності дає можливість по-новому оцінити
проблеми множинності і єдності Я, мінливості і
сталості соціальних, культурних і правових
критеріїв існування людини в умовах глобалізації
та мережевої структури суспільства.
Монографія адресована фахівцям з соціальної
філософії,
філософії
права,
філософської
антропології та всім, хто прагне зрозуміти, як
виникає його власне Я в оточенні світу.
Михальский Ю.
Разработка проблем противодействия коррупции
: научное издание / Михальский Ю. А. ; общая
редакция
Дубровский М. Л.
–
К. :
ФОП
В. Ф. Коваленко, 2013. – 132 с.
В книге на основе материалов Украины, России,
иных
стран
СНГ
и
дальнего
зарубежья
рассматриваются основныє научные разработки
проблем противодействия коррупции.
Рассчитано
на
юристов,
экономистов,
социологов,
политологов,
историков,
практических
работников
государственных
структур и общественных организаций.

Каталог собрания латинских рукописей: право,
философия, наука, литература и искусство /
[составитель
О. Н. Блескина].
–
СанктПетербург :
[Издательство
«Российская
национальная библиотека»], 2011. – 480 с. : ил.
Настоящий
каталог
содержит
описание
рукописних кодексов «светского» содержания из
собрания
латинских
рукописей
Российской
национальной библиотеки (ф. 955, оп. 1). В него
включены 853 рукописи VII–XX вв. на латинском
языке, происходящие из рукописних коллекций
П. П. Дубровского,
Ю. А.
и
А. С. Залуских,
П. К. Сухтелена,
из
библиотек
графов
А. Г. Строганова, Ф. А. Толстого, Воронцовых,
князей Голицыных, церковных и светских
учреждений, а также кодексы, приобретенные
библиотекой и полученные в дар.
Основная
задача
данного
каталога
–
предоставить
информацию
о
латинских
рукописях РНБ, содержащих материалы научного
и
историко-культурного
значения
по
юриспруденции, философии, истории, биологии,
медицине,
точным
наукам,
филологии,
литературе и искусству. В описаниях рукописей
читатель найдет самые необходимые данные о
кодексах крупнейшего из фондов латинских
рукописей в России. В кодикологическую
характеристику рукописей также включены
владельческие записи, помогающие воссоздать
историю их бытования, содержащие даты, имена
владельцев,
сведения
о
приобретении
манускриптов.
Каталог снабжен вспомогательным аппаратом с
указателями
имен
авторов,
составителей,
переводчиков и лиц, упоминаемых в заглавиях
рукописей,
имен
владельцев,
указателем
рукописей
с
иллюстрациями
и
списком
сокращений цитируемой литературы.
Учитывая
разнообразие
и
широкие
хронологические рамки материала, каталог
может служить справочным пособием историкам
науки и широкому кругу исследователей разной
специализации, как в России, так и за рубежом.
Коннеллі Дж.
Поневолений університет. Совєтизація вищої
освіти у Східній Німеччині, Чехії та Польщі, 19451956 / Джон Коннеллі ; [ред. В. В. Кравченко,
Л. О. Радченко ;
пер.
Я. В. Кравченко,
Я. В. Одинець, І. Є. Склокіна. – Х. : ФО-П
Рибалка Д. Л., 2011. – 542 с.
Книга
американського
дослідника
Джона
Коннеллі є проникливим компаративним аналізом
процесу трансформації вищої університетської
освіти в країнах Східно-Центральної Європи під
впливом
комуністичних
режимів
у
перше
десятиріччя після Другої світової війни. Це цікава,
побудована на величезній кількості архівних
джерел наукова розвідка, призначена для
фахівців. Для українського читача вона має
додатковий інтерес у контексті запізнілого й
суперечливого реформування совєтської моделі
вищої освіти.

Кредитування
і
контроль
:
підруч.
/
Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юк, Р. Р. Коцовська
[та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук
проф. Т. С. Смовженко,
д-ра
екон.
наук
проф. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2012. –
375 с.
Підручник відповідає планам підготовки маґістрів
у вищих навчальних закладах України. У ньому
розкрито
особливості
організації
процесу
банківського кредитування. Розглянуто питання
організації кредитування підприємств і фізичних
осіб, методи управління кредитним ризиком. До
теоретичного матеріалу додаються задачі та
тестові завдання і питання для самоперевірки
знань студентами.
Для студентів, аспірантів, науковців, працівників
банківських
установ, усіх, хто
цікавиться
питаннями кредитування.

Банківська система : навч. посіб. / М. І. Крупка,
Є. М. Андрущак, І. В. Барилюк [та ін.] ; за ред.
д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів :
ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 510 с.
Висвітлено сутність банківської системи та її роль
у фінансовій системі держави. Розглянуто
діяльність банківських установ як суб’єктів
ринкового середовища. Відображено інструменти
та методи банківського впливу на економічні
ресурси та управління ризиками.
Книга є водночас теоретичним і практичним
виданням, у якому використано сучасні підходи
до забезпечення навчального процесу.
Для
студентів,
аспірантів,
викладачів
економічних
спеціальностей,
економістівпрактиків.

Ісіченко І.
Історія української літератури: епоха Бароко
(ХVII–ХVIII ст.) : навч. посіб. для студ. ВНЗ /
Архиєпископ Ігор Ісіченко. – К. ; Х. ; Львів :
Святогорець, 2011. – 568 с.
Навчальний посібник присвячений розглядові
українського літературного життя ранньомодерної
доби, виокремленої проф. Дмитром Чижевським
як
доба
Бароко.
Ідучи
за
програмою
університетського
курсу
історії
української
літератури, книга систематизує текстовий масив
XVII–XVIII ст. відповідно до жанрової структури,
у доступній для студентів формі пропонує
фаховий аналіз найвідоміших писемних пам’яток
цієї доби, здійснюючи його на широкому
суспільно-культурному
тлі.
Автор
нагадує
універсальні ознаки стилю бароко та приділяє
увагу самобутності його українського різновиду.
Окремо
розглядаються
ключові
для
ранньомодерної епохи поняття Контрреформації,
сарматизму, “козацького бароко”.
Видання призначене для студентів філологічних
факультетів вищих навчальних закладів, учителів
української мови та літератури, усіх, хто
цікавиться національною минувшиною.

Тимошик М.
Як редагувати книжкові та газетно-журнальні
видання : практ. посіб. / Микола Тимошик. – К. :
Наша культура і наука, 2012. – 384 с. – (Сер.
"Бібліотека видавця, редактора, автора" ; т. 4).
Йдеться про сутність професії редактора,
функціональні
обов’язки,
етичні
засади
редакторської діяльності. Детально висвітлюється
методика, технологія редагування, його види та
завдання.
Окремо
акцентується
увага
на
особливостях редакторської підготовки різних
видів видань. Подаються конкретні приклади та
рекомендації.
Матеріал кожної теми подається у властивій
авторові
розповідній
манері:
ясність,
популярність,
аргументованість,
чітка
структурованість викладу.
Для працівників видавничо-поліграфічної галузі
та авторів видавництв. Може бути корисним для
студентів, які навчаються на спеціальностях
"Видавнича
справа
та
редагування",
"Журналістика",
"Реклама
та
зв’язки
з
громадськістю".

