Радул О.
Історія вищої школи Європи (V ст. – середина
XX ст.) : [моногр.] / Ольга Радул. – Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2011. – 536 с.
У
монографії
представлено
історію
західноєвропейської та вітчизняної вищої школи з
середніх віків до середини XX століття.
До історичного викладу додаються додатки з історії
діяльності вищих навчальних закладів.
Книгу адресовано студентам і маґістрантам вищих
навчальних закладів, учителям, науковцям, усім,
хто цікавиться історією освіти.

Бойцун І.
Дитяча література : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / І. Є. Бойцун, С. А. Негодяєва ; Держ.
закл. “Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка”. –
Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”,
2013. – 320 с.
Навчальний посібник для студентів філологічних
факультетів (спеціальності “Українська мова і
література”) вищих навчальних закладів укладено
відповідно до структури курсу “Дитяча література”.
Навчальне видання містить плани семінарських
занять, матеріали до них (консультативні нотатки,
уривки з текстів, критичний матеріал, тести для
самоперевірки), завдання для самостійної роботи,
коментар до їх виконання, списки рекомендованої
літератури, питання до заліку.

Пронкевич О.
“Дон Кіхот”: роман – міф – товар / Олександр
Пронкевич. – К. : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп,
2012. – 197 с.
Монографія присвячена вивченню основних форм
побутування образу Дон Кіхота в сучасній культурі.
У книзі розглянуто підходи до інтерпретації
однойменного роману Сервантеса, що склалися в
постмодерністській критиці, подано визначення
“донкіхотського міфу”, а також проаналізовано
стратегії інтеграції образу Дон Кіхота в масову
культуру,
рекламу
і
кітч.
Застосовуючи
інтердисциплінарну
методологію
дослідження,
автор розглядає перевтілення ламанчського ідальго
не лише в літературних текстах, а й в ідеології,
кінематографі, книжковій графіці, мультиплікації.
Видання адресоване широкому колу читачів,
науковців, викладачів світової та української
літератури.

Бойко І.
Кримінальні покарання в Україні (ІХ – ХХ ст.) :
навч. посіб. / І. Й. Бойко. – Львів : [ЛНУ імені Івана
Франка], 2013. – 408 с.
У посібнику висвітлено основні етапи становлення
та розвитку інституту кримінального покарання на
українських землях від найдавніших часів і до
сучасності. Особливу увагу приділено проблемам
визначення мети і системи кримінальних покарань
на українських землях, джерелам кримінального
права та систематизації кримінально-правових норм
про покарання впродовж ІХ–ХХ ст. Проаналізовано
основні пам’ятки вітчизняного права, у яких
містяться норми про злочини і покарання.
Матеріал посібника відповідає програмі курсу
“Історія держави і права України” та програмі
спецкурсу “Історія розвитку інституту покарання у
вітчизняному кримінальному законодавстві”.
Для
студентів
юридичних
спеціальностей,
аспірантів та всіх, хто цікавиться питаннями історії
українського права.

Циганов О.
Основи
банківської
справи
/
О. Р. Циганов,
Л. С. Краснолобова. – Львів : “Магнолія 2006”,
2012. – 403 с. – (Вища освіта в Україні).
У даному виданні висвітлюються всі складові, що
забезпечують викладання дисципліни “Основи
банківської справи” у вищих навчальних закладах
економічного
профілю:
навчальна
і
робоча
навчальна програми; тексти лекцій; основні
положення для повторення і самоконтролю; тестові
завдання для проведення модульних контролів;
практикум
для
проведення
семінарських,
практичних і самостійних занять; методика щодо
проведення
ділової
гри;
методика
щодо
формування, видачі і виконання індивідуальних
завдань.
Посібник враховує специфіку кредитно-модульної
системи організації навчального процесу.
Призначений
для
студентів
економічних
спеціальностей, викладачів вищих навчальних
закладів.
Федько В.
Основи інформаційних технологій. Електронні
таблиці МS Ехсеl 2010 : навч. посіб. / Федько В. В.,
Плоткін В. І. – Xарків : Вид. ХНЕУ, 2012. – 288 с.
Розглянуто засоби побудови електронних таблиць,
діаграм, баз даних і аналізу даних одного з
найпоширеніших
застосувань
–
електронних
таблиць МS Ехсеl 2010. Подано дослідницькі
завдання, виконання яких забезпечить високий
рівень володіння засобами електронних таблиць,
допоможе освоєнню інших застосувань, а також
сприятиме
формуванню
комп’ютерної
компетентності.
Рекомендовано для студентів, викладачів та
користувачів.

Важкі метали: надходження в ґрунти, транслокація
у рослинах та екологічна небезпека / В. М. Гришко,
Д. В. Сищиков, О. М. Піскова, О. В. Данильчук,
Н. В. Машталер. – Донецьк : Донбас, 2012. – 304 с.
Обговорено сучасний стан атмосферного повітря у
промислових
містах,
забруднення
ґрунтів
сполуками важких металів і особливості їх
акумуляції та міграції в системі “ґрунт–рослина”.
Оцінена стійкість рослин до підвищеного рівня
важких металів та можливість використання
регуляторів росту і стимуляторів-адаптогенів для
зниження токсичної дії на рослини. Висвітлені
питання небезпеки забруднення довкілля важкими
металами сприятимуть підвищенню суспільної
свідомості та вдосконаленню державних програм
поліпшення соціальної сфери у промислових
центрах та мінімізації екологічних ризиків для
населення.
Для фахівців з екології, ґрунтознавства, біогеохімії,
фізіології рослин, ботаніки, аспірантів і студентів
вищих навчальних закладів, а також спеціалістів
державних управлінь з екології та природних
ресурсів і садово-паркового господарства.
Радул В.
Соціалізація особистості : навч. посіб. / В. В. Радул,
Я. В. Галета. – Кіровоград: [ФО-П Александрова
М. В.], 2013. – 236 с.
У навчальному посібнику висвітлено теоретикометодологічні
основи
проблеми
соціалізації
особистості. Аналізуються особливості реалізації
соціалізації особистості за допомогою різних умов.
Посібник адресований студентам вищих навчальних
закладів, котрі вивчають дисципліну “Основи
соціалізації
особистості”,
а
також
слухачам
магістратур, науковцям.

Смітюх А.
Правові основи інвестиційної діяльності : навч.
посіб. / А. В. Смітюх. – К. : Істина, 2013. – 420 с.
У
посібнику
розглядаються
положення
законодавства України, що регулюють інвестиційну
діяльність, станом на 15 листопада 2012 р.
Особливу увагу приділено питанням капітального
інвестування у галузі будівництва, зокрема житла,
а також корпоративному інвестуванню, іноземному
інвестуванню, специфічним інститутам спільного
(портфельного)
інвестування,
юридичному
супроводу
інвестиційної
діяльності,
зокрема
засадам правового аналізу об’єкта інвестування –
Due Diligence.
Для студентів та викладачів юридичних та
економічних вищих навчальних закладів, юристівпрактиків та підприємців, широкого загалу читачів.

Артамонов Б.
Топографія з основами картографії : навч. посіб. /
Артамонов Б. Б., Штангрет В. П. – Львів : “Новий
Світ – 2000”, 2011. – 248 с. – (Вища освіта в
Україні).
У посібнику розглядаються наукові і практичні
задачі,
які
розв’язуються
топографією
та
картографією.
Особливістю посібника є те, що багато питань
викладено з урахуванням програми та специфіки
підготовки інженера-еколога.
Може бути корисним для студентів екологічних та
інших інженерних спеціальностей при вивченні
дисципліни “Топографія з основами картографії”.

Романовська Л.
Диференційна психологія : навч. посіб. для студ.
вищ.
навч.
закл.
/
Романовська
Л. І.,
Подкоритова Л. О. – Львів : “Новий Світ – 2000”,
2011. – 236 с.
У навчальному посібнику розкриваються основні,
поняття, предмет та завдання диференційної
психології, наводяться теоретичні відомості щодо
історії її становлення, описані її основні методи,
розглянуто індивідуальну специфіку психічних
процесів і властивостей, проаналізовано статеворольову диференціацію та стильові особливості
індивідуальності
Посібник
містить
навчальну
програму однойменного курсу, лекційну частину із
запитаннями та завданнями для самоконтролю та
психодіагностичний інструментарій до курсу.
Рекомендований
студентам
психологічних
та
педагогічних спеціальностей, а також може бути у
нагоді
викладачам,
вчителям,
практичним
психологам.

Топольський Є.
Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці
історичної нарації / Єжи Топольський ; [перекл. з
польськ. Надія Гончаренко]. – К. : “К.І.С.”, 2012. –
400 с.
Книжка Єжи Топольського “Як ми пишемо і
розуміємо історію? Таємниці історичної нарації” – це
блискучий приклад глибоких
та виважених
роздумів про те, як упродовж століть формувалися і
мінялися
уявлення
про
історика,
історичні
дослідження та здобуті у процесі досліджень
знання.
Сформульовані автором питання і запропоновані
ним
відповіді
ще
довго
залишатимуться
актуальними і для світової, і для української
історіографії.
Для науковців, викладачів та всіх, хто цікавиться
історією історіографії та методологією історії.

Аніщук Н.
Основи гендерного права України : підруч. [для
студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Аніщук. – Одеса :
Фенікс, 2013. – 208 с.
Підручник є першою спробою у вітчизняній
юриспруденції висвітлити основи гендерного права
України. Розкрито теоретико-методологічні засади
гендерної юриспруденції як нового напряму
правової науки. Розглянуто гендерне право як нову
комплексну галузь права.
Підручник призначений для застосування в
навчальному процесі вищих навчальних закладів
при вивченні таких дисциплін, як “Теорія держави
та права” та “Гендерне право”. Видання можуть
використовувати практикуючі юристи, а також всі,
хто цікавиться гендерною проблематикою.

Образование в пространстве философских проблем
современности : моногр. / Н. С. Конох, О. П.
Пунченко, Н. О. Пунченко, Ю. А. Шепель, М. И.
Вишневский, Ю. С. Кравцов, В. П. Сидельников, А.
А. Чичкань. – К. : Кафедра, 2013. – 320 с.
Представленная
коллективная
монография
–
инновационная
концептуальная
версия
обоснования
образования
как
предмета
философской
рефлексии.
С
философскокультурологических
позиций
обосновывается
образование как ценностно-смысловой модус
духовного
бытия
социума,
раскрывается
философское и правовое поле образовательной
реальности, подчеркивается системный принцип
привлечения разнообразных блоков общенаучного,
специально-научного и философского знания.
Исследуется понятийно-категориальная база и
эпистемологические
ценности
образования,
усвоение которых обеспечивает уверенность и
разборчивость в выборе субъектом личностных
духовных ориентиров.
Развитие данной концепции позволяет вывести
философскую мысль на простор углубленных
исследований архитектоники образования.
Для специалистов в области образования –
философов, педагогов, психологов, лингвистов,
аспирантов, студентов гуманитарных специальностей, а также всех, кто интересуется проблемами
образования.

Копа В.
Соціальна валеологія : навч. посіб. Копа В. М. –
Львів : “Новий Світ – 2000”, 2011. – 204 с. – (Вища
освіта в Україні).
Робота містить гуманітарне дослідження соціальних
і валеологічних чинників здоров’я. Своєрідність
авторського підходу полягає в тому, що проблема
соціального здоров’я розглядається в єдності
аксіологічного і валеологічного аспектів. Сутність
життєвого модусу здоров’я подається автором як
процес розгортання природного і соціального,
здорового і хворобливого, свідомого і генетичноуродженного, сутнісних сил людини і ціннісних
імперативів суспільства. Сам модус здоров’я
визначається як культурно-історично визначена та
виправдана іманентна властивість, що задає єдність
суспільного та індивідуального в ціннісному полі.
На відміну від здорового способу життя, модус
здоров’я
є
культурно-історично
визначеною
життєспроможністю людини до реабілітаційної та
продуктивної діяльності в суспільстві.
Досліджені
різні валеологічні
норми
модусу
здоров’я, механізм реалізації здорового способу
життя, його параметри, аксіологічні, соціальні і
іманентні
характеристики.
Доведено,
що
аксіологічний вимір модусу здоров’я виявляє його
суспільну цінність та визначає практичні напрямки
державного регулювання та охорони здоров’я
громадян. На основі результатів теоретичних та
соціологічних
досліджень
зроблені
висновки
практичного характеру.
Навчальний посібник розрахований на студентів і
викладачів загальних гуманітарних дисциплін ВНЗ,
а
саме:
для
спеціальностей:
“Педагогіка”,
“Філософія”, “Соціологія”, “Психологія”, “Фізичне
виховання”, “Безпека життєдіяльності” тощо. А
також для викладання предмету “Основи здоров’я”.
Панас Р.
Ґрунтознавство : навч. посіб. / Р. М. Панас. –
Львів : “Новий Світ – 2000”, 2012. – 372 с.
Розкрито поняття ґрунту як природного тіла та
основного
засобу
сільськогосподарського
виробництва. Охарактеризовано процеси й фактори
ґрунтоутворення, будову, склад і властивості
ґрунту.
Наведена
класифікація
ґрунтів
та
закономірності їх поширення. Подана генетикоморфологічна характеристика типів ґрунтів у
природних зонах. В окремих розділах розкрито
питання родючості ґрунтів, ерозії і заходи щодо її
усунення. Наведено матеріали ґрунтових обстежень
і рекомендації у плані використання їх у
споріднених галузях науки.

Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем:
лабораторний
практикум
/
Б. Я. Котур,
З. М. Шпирка, Г. П. Ничипорук, О. Я. Зелінська. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 104 с.
У лабораторному практикумі розглянуто основні
закономірності будови діаграм стану три- та
чотирикомпонентних систем, фізико-хімічні методи
їх дослідження і побудови. До кожної лабораторної
роботи є індивідуальні завдання, а також типові
завдання до контрольної та самостійної робіт.
Використано результати досліджень, одержані в
ЛНУ ім. І. Франка та інших наукових лабораторіях
України і світу.
Для
студентів
вищих
навчальних
закладів,
аспірантів та науковців.

Подобівський С.
Твердокрилі надродини Бострихоїдні (Coleoptera,
Bostrichoidea: Bostrichidae, Ptinidae) фауни України
/ С. С. Подобівський. – Тернопіль, 2012. – 276 с.
У монографії викладено дані про видовий склад,
екологію, етологію і практичне значення жуків
надродини Бострихоїдних із родин Ptinidae і
Bostrichidae.
Розглянуто зоогеографічне поширення та напрямки
еволюції будови тіла личинок та імаго із
врахуванням їх способів життя та біології живлення.
Еколого-фауністична
характеристика
містить
найповніші
дані
щодо
поширення,
способів
живлення
і
розмноження
більшості
видів
бострихоїдних фауни України.
Наведені в монографії таблиці для визначення за
дорослою
і
личинковими
стадіями
будуть
корисними для ідентифікації видів.
Призначена для зоологів, ентомологів, екологів,
працівників
карантинних
служб,
лісового
і
сільського господарства.
Основи
музеєзнавства :
навч.
посіб.
/
О.В.Виноградова, В.Г.Дарчук. – Львів : “Магнолія
2006”, 2012. – 185 с.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до
типової програми навчальної дисципліни “Основи
музеєзнавства” спеціальності 6.140103, враховує
специфіку кредитно-модульної системи організації
навчального процесу.
Автори посібника розглядають найбільш важливі
етапи організації музейної справи в Україні та у
світі, висвітлюють історію музейної справи від
протомузейного колекціонування до теперішнього
часу, розкривають механізми впливу на розвиток
музейного маркетингу та менеджменту, а також
з’ясовують особливості виникнення, розвитку та
функціонування музеїв в різні часи, способи їх
класифікації
та
особливості
експозиційної
діяльності.
Посібник призначено для студентів ОКР “Бакалавр”
гуманітарних спеціальностей, викладачів вищих
навчальних закладів, працівників музеїв, закладів
культури.

Накагами К.
Берег мертвых деревьев / Накагами Кэндзи ; пер. с
яп. Ю. Окамото. – Санкт-Петербург : Гиперион,
2012. – 312 с. – (Terra Nipponica ; XXIII).
Автор этой книги родился и вырос в семье бураку,
японских неприкасаемых, людей, которые до
последнего времени не могли вступать в браки с
обычными японцами, которые могли заниматься
лишь черной работой. Этим людям были закрыты
все пути к богатству, кроме незаконных, все пути к
образованию, кроме самообразования, и все
выходы из их переулков и нищенских деревень,
кроме, разве что, смерти.
Но автор вовсе не настаивает на том, чтобы
неприкасаемые были приняты в ряды одетых в
костюмы служащих, у которых нет друзей, а есть
сослуживцы,
для
которых
не
существует
благородства, а есть только закон. Для автора
описанная им семья и деревня, так похожая на его
родину, – последнее прибежище живой души в
стране, которая потеряла свою душу...
Малахова Н.
Мікроекономічний
аналіз
:
навч.
посіб.
/
Н.Б.Малахова. – Львів: “Магнолія 2006”, 2012. –
234 с. – (Вища освіта в Україні).
Розкрито зміст нормативної навчальної дисципліни,
в якій поглиблюються мікроекономічні знання про
сутність виробництва та витрат. Висвітлюються
питання історії, теорії та практики маржинальної
методології дослідження виробництва та витрат, їх
взаємозв’язку у системній моделі виробничої
функції на мікрорівні.
Рекомендовано для
студентів, аспірантів та
викладачів економічних спеціальностей, фахівців у
галузі економічної теорії.

Проскуріна О.
Політична конфліктологія : підруч. для студ. вищ.
навч. закл. / О. О. Проскуріна, О. І. Ладига, Л. Т.
Ладига ; під заг. ред. О. І. Ладиги ; Держ. закл.
“Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. –
Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”,
2012. – 352 с.
У підручнику розглядаються важливі проблеми
розвитку політичних конфліктів з найдавніших часів
до наших днів. Головна увага приділяється явищам
і процесам, які визначають сутнісні риси політичних
конфліктів,
а
також
формування
аналітики
конфліктів та методів управління ними. При
підготовці підручника автори використали досвід
викладання курсу в Луганському національному
університеті імені Тараса Шевченка.
Для студентів та аспірантів ВНЗ, викладачів, усіх,
хто цікавиться конфліктологією.

