Констанкевич І.
Сучасна українська література: стилі, покоління,
творчі індивідуальності : навч. посіб. для студ.
ВНЗ / І. М. Констанкевич, В. Г. Сірук. – Луцьк :
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 328 с.
– (Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі
Українки).
У
посібнику
висвітлено
основні
тенденції
розвитку художньої літератури кінця XX –
початку XXI ст., схарактеризовано прикметні
риси постмодерного й традиційного дискурсів,
особливості світогляду та індивідуального стилю
митців. Твори проаналізовано з урахуванням
їхньої художньої, естетичної цілісності, авторської
позиції, сучасного прочитання. Розкрито основні
проблеми художніх текстів, зіставлено різні
погляди на творчість окремих письменників,
місце і значення їхніх творів у літературному
процесі. У літературно-критичному й естетичному
аспектах
представлено
творчість
Ю. Андруховича, О. Забужко, Є. Пашковського,
В. Медведя,
Ю. Іздрика,
О. Лишеги,
Ю. Винничука та ін.
Для студентів вищих навчальних закладів,
учителів-словесників,
усіх,
хто
цікавиться
сучасною українською літературою.
Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. /
[С. О. Якубовський,
О. В. Горняк,
І. А. Ломачинська
та
ін.
;
за
ред.
С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва]. – Одеса :
Одеський нац. ун-т, 2012. – 260 с.
Навчальний
посібник
містить
висвітлення
комплексу питань щодо розвитку теорії та
сучасного
стану
міжнародних
економічних
відносин.
Книга
устаткована
графіками,
таблицями, схемами, необхідними статистичними
даними, які дають змогу більш наочно розкрити
сучасну динаміку міжнародних економічних
відносин. У кінці кожного розділу наводяться
контрольні запитання для перевірки знань
студентів та рекомендована література.
Для студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а
також для фахівців та практиків у сфері
міжнародних економічних відносин.

Навчальна бухгалтерія : навч.-практ. посіб. / за
заг. ред. канд. екон. наук, проф. Тютюнника
П. С. – X. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 276 с.
Викладено загальні методичні рекомендації щодо
виконання
практичного
завдання
з
бухгалтерського обліку в умовах комп’ютерної
програми “1С: бухгалтерія” та складання форм
фінансової звітності в обсязі за рік. Завдання
включає майже всі господарські операції, які
відбуваються
у
діяльності
акціонерного
товариства.
Рекомендовано
для
студентів
спеціальності
“Облік і аудит” для проходження практики на
віртуальному підприємстві такої організаційноправової форми господарювання, як акціонерне
товариство.

Кучинко М.
Історія
культури
Волині
давнього
та
середньовічного часу : навч. посіб. / Михайло
Кучинко, Зоряна Бучко, Олексій Златогорський.
– Луцьк : Волинські старожитності, 2012. – 225 с.
Книга є першою спробою подати в науковопопулярній
формі
відомості
про
розвиток
матеріальної та духовної культури населення
Волині впродовж багатьох тисячоліть. На базі
пам’яток
археології
розглядаються
питання
господарської
діяльності,
суспільного
ладу,
характеру взаємозв’язків давніх племен краю, їх
етнокультурної належності.
Для шкільної молоді та всіх шанувальників
давнини рідного краю.

Кримінальне процесуальне право України : навч.
посіб. для підготовки до іспитів. – К. : Центр
учбової літератури, 2013. – 216 с.
У навчальному посібнику аналізується чинне
кримінальне
процесуальне
законодавство
України з урахуванням останніх змін та новел,
висвітлюються основні засади кримінального
провадження, головні поняття і категорії,
зазначені в Кримінальному процесуальному
кодексі України, міститься стислий виклад курсу
кримінального
процесуального
права
та
розрахований на студентів, слухачів юридичних
начальних закладів.
Структура навчального посібника побудована на
найбільш оптимальному та легкому поданні
матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях,
при цьому відповідь на питання викладена та
розкрита чітко, стисло та зрозуміло.
Структура навчального посібника визначена
навчальною програмою курсу та складається з
розділів
присвячених
загальним
засадам
кримінального провадження, веденню єдиного
реєстру
досудових
розслідувань,
основним
положенням досудового та судового розгляду,
перегляду рішень в апеляційному та касаційному
порядку.
Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає
озброїти
себе
системою
знань
з
курсу
кримінального процесуального права, які стануть
у пригоді в практичній діяльності кожного
юриста.

Енциклопедія Сучасної України. Том 12. Кал – Киї
/
гол.
редкол.
:
І.М.Дзюба
(співгол.);
А.І.Жуковський (співгол.) [та ін.]. – К. : [Ін-т
енциклопед. дослід. НАН України], 2012. – 712 с.

Блажівський Є.
Моніторинг протидії злочинності в Україні :
моногр. / Є. М. Блажівський. – Х. : [Золота миля],
2013. – 372 с.
У
монографії
розглядається
комплекс
теоретичних і практичних питань формування та
здійснення в Україні моніторингу протидії
злочинності. Із залученням різних методів
наукового
аналізу
визначено
соціальний,
правовий
і
функціональний
зміст
кримінологічного моніторингу, його місце в
системі інформаційно-аналітичного забезпечення,
правоохоронної діяльності, у механізмі протидії
злочинності й у державному механізмі в цілому.
Розглянуто актуальні проблеми забезпечення
кримінологічної
безпеки
країни
різними
організаційно-управлінськими засобами, а також
питання
організації
та
здійснення
кримінологічного впливу на злочинність.
Для
науковців,
практичних
працівників,
викладачів, курсантів, студентів і широкого кола
читачів, які цікавляться проблематикою протидії
злочинності.
Лазебний В.
Основи інтелектуальної власності та її захисту :
навч. посіб. / В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов,
С. В. Толюпа. – К. : Ліра-К, 2011. – 160 с.
У посібнику розглянуто загальні положення права
інтелектуальної
власності
й
стисло
охарактеризовано його основні інститути –
авторське й патентне право, правову охорону
товарних знаків та інших засобів індивідуалізації
тощо. їх аналіз ведеться як із позицій вимог
прийнятого у світі розуміння головних проблем
права інтелектуальної власності та основних
міжнародних угод у розглянутій галузі, так і з
позицій українського законодавства і його
відповідності міжнародним стандартам.
Посібник призначено для поглиблення знань
студентів
усіх
форм
навчання
в
галузі
винахідницької діяльності й спрямовано на
активізацію
технічної
творчості
під
час
навчального процесу. Посібник може бути
корисним науковим працівникам, діяльність яких
пов’язана з технічною творчістю.

Суржинський М.
Інститут громадянства України: конституційноправовий аспект / М. І. Суржинський. – К. :
Наукова думка, 2011. – 216 с. – (Проект
“Наукова книга – 2011” (молоді вчені).
У
монографії
висвітлюється
поняття
громадянства, розкрито його характеристики за
сутністю,
змістом
та
формою.
Здійснено
класифікацію принципів інституту громадянства
України. Визначено особливості становлення та
розвитку інституту громадянства в Україні.
Проаналізовано
теоретичні
та
практичні
проблеми
множинного
громадянства
та
громадянства Європейського Союзу. Здійснено
комплексний
аналіз
законодавства
про
громадянство України та визначено роль і
значення міжнародних стандартів у галузі
громадянства для національного законодавства.
Досліджуються
субінститути
інституту
громадянства
України:
належність
до
громадянства,
набуття
громадянства
та
припинення
громадянства.
Узагальнюються
пропозиції
щодо
вдосконалення
чинного
законодавства про громадянство України.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів
юридичних вузів, фахівців органів державної
влади та усіх, хто цікавиться конституційноправовими аспектами інституту громадянства
України.
Підгорський В.
Інтенсифікація технологій мікробного синтезу /
В. С. Підгорський, Г. О. Іутинська, Т. П. Пирог. –
К. : Наукова думка, 2010. – 227 с. – (Проект
“Наукова книга”).
У монографії викладено фізіологічні основи
регуляції та інтенсифікації технологій мікробного
синтезу
полісахаридів,
поверхнево-активних
речовин,
авермектинів
(полікетидних
антибіотиків), бактеріальних добрив. Описано
основні
шляхи
регуляції
культивування
мікроорганізмів у біотехнологічних процесах:
встановлення сукупності оптимальних зовнішніх
факторів
(температури,
рН,
природи
і
концентрації
джерел
вуглецю
і
азоту,
співвідношення С/N, способу подачі субстрату,
режимів
масообміну
тощо);
внесення
у
середовище
культивування
продуцентів
екзогенних
попередників
біосинтезу;
використання суміші енергетично нерівноцінних
та енергетично дефіцитних ростових субстратів;
визначення
особливостей
енергетичного
і
конструктивного
метаболізму
продуцентів,
виявлення “сайтів метаболічного лімітування” і
розробка підходів до їх усунення.
Для
біотехнологів,
мікробіологів,
біохіміків,
викладачів і студентів вищих навчальних
закладів
спеціальностей
“Біотехнологія”
та
“Біологія”.

Соціальне
научання:
механізми
розвитку
політичних ставлень молоді : наук.-метод. посіб.
/ за ред. І. В. Жадан ; Нац. акад. пед. наук
України, Ін-т соц. та політичної психології. –
[Кіровоград : Імекс-ЛТД], 2012. – 352 с.
У посібнику, підготованому за результатами
виконання планової теми “Соціальне научання як
механізм політичної соціалізації молоді в умовах
модернізації освіти”, яка розроблялася в Інституті
соціальної та політичної психології НАПН України
у 2007–2011 роках, представлено теоретичний
аналіз
науково-методологічних
підходів
до
дослідження механізмів соціального научання,
проаналізовано особливості впливу соціального
научання на процес політичної соціалізації молоді
на соцієтальному та індивідуальному рівнях,
окреслено проблемні зони політичної соціалізації,
представлено технології розвитку політичних
ставлень із застосуванням моделей научання в
політичній освіті.
Посібник адресований учителям, викладачам
вищої
школи
та
системи
післядипломної
педагогічної освіти, розробникам навчальних
програм та методичних матеріалів з дисциплін
суспільствознавчого
циклу,
науковцям,
активістам громадських організацій.
Поліщук Ю.
Національні меншини Правобережжя України у
контексті етнічної політики Російської імперії
(кінець XVIII – початок XX століття) / Юрій
Поліщук. – К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН
України, 2012. – 432 с.
У монографії розкрито особливості політики
Російської імперії щодо національних меншин
Правобережжя України наприкінці XVIII – на
початку XX ст. Проаналізовано зовнішні та
внутрішні чинники політики російського царату в
етнічній сфері, висвітлено діяльність інституцій
державного управління та адміністративного
контролю в етнополітичному просторі регіону,
простежено
основні
принципи
соціальноекономічної,
освітньої,
церковно-релігійної
політики Російської імперії та її вплив на
етнодемографічні та етносоціальні процеси,
становище поляків, росіян, євреїв, німців і чехів
регіону.
Видання розраховане на істориків, широке коло
читачів, які цікавляться етнонаціональними
питаннями.
Потапенко В.
Стратегічні пріоритети безпечного розвитку
України на засадах “зеленої економіки” : моногр.
/ В. Г. Потапенко ; [за наук. ред. д-ра. екон.
наук, проф. Є. В. Хлобистова]. – К. : [НІСД],
2012. – 360 с.
Розглянуто теоретико-методологічні, інституційні
та правові засади формування державної
економічної безпеки в умовах екологічної
трансформації господарства та розвитку нових
“зелених” галузей виробництва в Україні.
Зазначено
технічно
досяжний
потенціал
відновлюваної енергетики, органічного сільського
господарства
та
інших
секторів
“зеленої
економіки”
як
механізму
практичного
забезпечення економічної безпеки в умовах
загроз
вичерпання
ресурсів.
Визначено
пріоритети формування державної політики на
основі запровадження інноваційних екологічно
безпечніших технологій, що зможуть забезпечити
сталий розвиток суспільства у стратегічній
перспективі.
Розраховано на фахівців у сфері забезпечення
економічної безпеки держави, інноваційного
економічного розвитку, експертів і науковців у
сфері розвитку “зеленої економіки”, управлінців
та усіх, хто цікавиться питаннями майбутнього

економічного розвитку держав світу та існування
людства загалом.
Ложкін Г.
Психологія: терміни, поняття, визначення : слов.довід. / Г. В. Ложкін, І. Я. Коцан, В. А. Бараннік,
В. В. Подляшаник ; за заг. ред. Г. В. Ложкіна. –
Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.
– 188 с.
Уміщено понад півтори тисячі широковживаних у
теорії та практичній роботі термінів психології
українською
та
російською
мовами.
Їх
визначення
є
поясненням
ключових
психологічних понять, упроваджених у сучасну
науку. Словникові статті викладені доступною
для
широкого
загалу
мовою,
можуть
використовуватись і в навчальному процесі, і в
практичній діяльності.
Для студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто
цікавиться психологією та бажає досягти успіхів в
оволодінні нею.

Коротяев Б.
Взгляд в будущее высшего педагогического
образования с позиций теории педагогической
философии : моногр. / Б. И. Коротяев. – Луганск
: Изд-во ГУ “ЛНУ имени Тараса Шевченко”, 2013.
– 260 с.
Книга посвящена принципиально новой отрасли
научно-педагогического
знания,
не
совпадающего с классической отраслью научнофилософского
знания
–
философией
образования.
Автор
излагает
теорию
педагогической философии и ее основные
несущие постулаты, которые отражают лишь то
общее и особенное, что происходит во всех
составляющих
образовательных
процессов.
Квинтэссенция
педагогической
деятельности
заключается в том, что в ее основе лежит особая
философия – философия становления будущего
педагога,
не
просто
как
носителя
педагогического знания, а как носителя особого
способа жизни.
Книга адресована широкому кругу читателей –
ученым,
преподавателям,
студентам
и
представителям общественности.
Афанасьева Л.
Высшая и прикладная математика : учеб. пособ.
для иностр. студ. Ч. 1 / Афанасьева Л. М.,
Норик Л. А. – X. : Изд. ХНЭУ, 2012. – 412 с.
Представлен теоретический и практический
материал в соответствии с рабочей программой
учебной дисциплины для формирования у
студентов
целостной
системы
знаний
математического аппарата, умений и навыков его
применения к решению экономических задач.
Рекомендовано для иностранных студентов
отрасли
знаний
0306
"Менеджмент
и
администрирование" всех форм обучения, а
также для преподавателей и аспирантов.

Мартиненко О.
Методи
молекулярної
біотехнології
:
лабораторний практикум / О. І. Мартиненко ; за
наук. ред. чл.-кор. НАН України, проф.
Д. М. Говоруна.
–
К.
:
Вид. дім.
“Академперіодика”, 2010. – 232 с. : іл.
У практикумі викладено основні методи, які
найчастіше застосовують у сучасній молекулярній
біотехнології:
отримання
окремих
колоній
мікроорганізмів, горизонтального перенесення
генетичного матеріалу у бактерій (кон’югація,
трансформація), виділення якісних препаратів
нуклеїнових кислот з про- та евкаріотів,
спектрофотометрія та електрофорез нуклеїнових
кислот, методи ідентифікації і селекції клітин з
рекомбінантними молекулами ДНК та ДНК-ДНКгібридизація за Саузерном тощо. Кожний розділ
містить
теоретичні
відомості,
регламент
проведення лабораторних робіт та рекомендації
щодо оптимізації вирішення поставлених завдань.
Для студентів вищих навчальних закладів,
аспірантів, молодих учених, які спеціалізуються у
галузі молекулярної біотехнології, молекулярної
біології, біохімії та молекулярної генетики.
Іванишин В.
Геологія і нафтогазоносність ГолотівщинськоМехедівсько-Луценківсько-Свиридівсьіюго
структурного вузла в Дніпровсько-Донецькій
западині / Іванишин Володимир Андрійович. –
Чернігів : [ПАТ “ПВК “Десна”], 2013. – 336 с.
У монографії на підставі палеотектонічних
досліджень,
детального
літолого-фаціального
вивчення
порід,
спектральних
аналізів,
закономірності розвитку порід-колекторів на
площі та в розрізі сформульовані оригінальні
висновки, серед яких твердження про те, що
Голотівщинсько-Мехедівсько-ЛуценківськоСвиридівський вузол є дельтою і авандельтою
турнейсько-візейської палеоріки. При цьому
Мехедівсько-Луценківська
ділянка
може
вважатися гирловим баром, а Свиридівська –
прибережною частиною моря.

Енциклопедія цивільного права України / відп.
ред. Я. М. Шевченко ; Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Ін Юре,
2009. –952 с.
В “Енциклопедії цивільного права України”
досліджуються проблеми цивільного права і
законодавства
України,
висвітлюються
нові
досягнення цивільно-правової науки. У зв’язку з
організацією нового українського суспільства
розглядаються
загальнотеоретичні проблеми,
проблеми
співвідношення
цивільного
і
господарського права, права власності, права
інтелектуальної власності. Поданий матеріал
відповідає
Цивільному
кодексу
України.
Енциклопедія висвітлює питання правового
регулювання економіки, захисту прав людини,
проблеми цивільно-правової відповідальності;
розглядає
інститути
права
інтелектуальної
власності,
судову
практику,
практику
застосування міжнародного приватного права
тощо.
Розраховано
на
широкі
кола
юридичної
громадськості, науковців, викладачів вищих
закладів освіти, працівників органів державної
влади
та
місцевого
самоврядування,
правоохоронних
органів,
юристів-практиків,
студентів і аспірантів, а також усіх, хто

цікавиться проблемами сучасного правознавства,
державотворення і правотворення.
Ходаков В.
Комп’ютерні
технології
обробки
облікової
інформації : навч. посіб. / В. Є.Ходаков,
Т. Г. Кірюшатова,
Р. М. Захарченко,
М. В. Карамушка. – Херсон : Олді Плюс ; Київ:
Ліра-К, 2012. – 534 с.
У
навчальному
посібнику
представлений
комплекс лабораторно-практичних робіт по
вивченню
дисциплін
“Автоматизовані
інформаційні системи обліку”, “Інформаційні
системи бухгалтерського
обліку, контролю,
аналізу
і
аудиту”,
“АСУ
в
управлінні”,
“Корпоративні інформаційні системи”. Тематика
робіт побудована з врахуванням існуючих
організаційно-методичних
підходів,
для
придбання студентами практичних навиків при
автоматизованій обробці облікової інформації.
Теоретичний матеріал містить пояснення кожної
теми і практичні рекомендації для кращого
освоєння матеріалу. Посібник містить учбові
завдання, задачі, вправи і питання для
самоконтролю,
матеріали
інструкцій
для
виконання лабораторних робіт з використанням
програмного комплексу “1С: Підприємство”, а
також
програми
корпорації
“Парус
–
Підприємство”
і
корпоративної
системи
“Галактика”.
Пропонується для студентів вищих навчальних
закладів.
Може
бути
використано
для
самостійного вивчення студентами, які вчаться за
фахом
“Програмна
інженерія”,
“Економічна
кібернетика”.
Козак Д.
Поселення неврів, слов’ян та германців на Стирі
/ Д. Н. Козак. – К. : [Ін-т археології НАН України],
2012. – 264 с. ; іл.
Монографія присвячена висвітленню результатів
роботи Волинської археологічної експедиції
Інституту археології НАН України у 2004–2010 рр.
на багатошаровому поселенні біля с. Хрінники під
керівництвом Д. Н. Козака. Вона є продовженням
книги “Давні землероби Волині” (2004).
У
книзі
проаналізовані
поселення
ранньозалізного
часу,
що
пов’язуються
з
племенем неврів; поморсько-кльошової культури,
носії якої були пращурами слов’ян та германців.
Детально розглянуті матеріали вельбарської
культури,
творцями
якої
були
готи
–
східногерманське
племінне
об’єднання,
що
прибуло на землі Волині з території північносхідної Польщі. Проаналізовано також матеріали
поселень слов’янської й княжої доби. Розглянуто
питання етнічної належності та соціальноекономічного розвитку давніх племен Волині,
окремі аспекти їх духовного життя.

Братченко С.
Кочевники
развитого
средневековья
на
Северском Донце (по материалам исследований
1978
г.
Донецкой
экспедиции
Института
археологии) / С. Н. Братченко, М. В. Квитницкий,
М. Л. Швецов. – К. : ИА НАН Украины, 2012. –
150 с.
Монография посвящена вводу в научный оборот
25 кочевнических комплексов периода развитого
средневековья, исследованных в 1978 году на
Правобережье Северского Донца в пределах
Славяносербского района Луганской области.
Проведена
культурно-хронологическая
интерпретация
вещевых
и
погребальных
комплексов. Рассмотрены детали погребальной
практики
и
проведена
обобщающая
этнокультурная сравнительная характеристика.
Предпринята попытка определить занимаемое
место кочевой группы в общей системы
половецкого общества.
Книга рассчитана на археологов, историков,
краеведов, учителей, студентов и всех, кто
интересуется историей Украинских земель.

