Юрчук О.
У
тіні
імперії.
Українська
література
у
світлі
постколоніальної теорії : моногр. / Олена Юрчук. – К. : ВЦ
“Академія”, 2013. – 224 с. – (Сер. “Монограф”).
У монографії осмислено українську наукову традицію
постколоніалізму, запропоновано модель інтерпретації
історії
української
літератури
крізь
призму
постколоніальної теорії, актуалізовано чоловічий та
жіночий типи художнього реагування на колоніалізм.
Адресована теоретикам та історикам письменства,
літературним
критикам,
викладачам
української
літератури, а також усім, хто цікавиться постколоніальною
інтерпретацією її явищ.

Голосовська Г.
Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська.
– К. : ВЦ “Академія”, 2013. – 216 с. – (Сер. “Альмаматер”).
Структуру навчального посібника формують аналіз
складних випадків творення і вживання іменників,
прикметників,
числівників,
займенників,
дієслів
і
дієслівних форм, сполучників і прийменників, а також
відомості про основні мовні норми з морфології,
синтаксису, лексичної сполучуваності та ін.
Адресований студентам вищих навчальних закладів.
Прислужиться
всім
зацікавленим
у
мовленнєвому
саморозвитку.

Преловська І.
Джерела з історії Української Автокефальної Православної
Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви
(1930–1939) : моногр. / Преловська Ірина Миколаївна ;
вид. 2-е, доповн. – К. : Видавничий відділ УПЦ КП, 2013.
– 696 с.
Уперше досліджено документи і матеріали антицерковної
діяльності органів державної безпеки УРСР, зокрема
церковної складової процесу “Спілки визволення України”,
подано огляд та джерелознавчий аналіз архівнокримінальних справ діячів Української Автокефальної
Православної
Церкви
(1921–1930)
–
Української
Православної Церкви (1930–1939) та реабілітаційних
документів. Автор аналізує документи Соборів УАПЦ у
1921-1930 рр., матеріали Всеукраїнської православної
церковної ради (ВПЦР), богословські праці чільних діячів
УАПЦ, просопографічні джерела, періодичні та агітаційнопропагандистські видання. Досліджено документальні
джерела і матеріали, які збереглися у вітчизняних архівах
та за кордоном.
Для
науковців,
архівістів,
музейних
працівників,
викладачів вузів, студентів, усіх, хто цікавиться історією
духовного життя українського народу в XX столітті.

Логіка : слов.-довід. / авт.-уклад. М. Г. Тофтул. – К. : ВЦ
“Академія”, 2012. – 312 с. – (Сер. “Nota Bene”).
Словник містить визначення більше двох тисяч термінів
традиційної і сучасної (класичної і некласичної) логіки, а
також термінів і висловів, поданих давньогрецькою,
латинською, англійською та іншими мовами.
Адресований студентам вищих навчальних закладів.
Прислужиться всім, хто прагне ефективно переконувати
співрозмовників в істинності своїх думок і поглядів,
будувати доведення та спростування зі знанням законів і
правил логіки.

Добровольський В.
Економіко-математичне
моделювання
енергетичних
систем
/
В. К. Добровольський,
О. В. Стогній,
В. О. Костюк, М. І. Каплін. – К. : Наукова думка, 2013. –
252 с. – (Проект “Наукова книга”).
У
монографії
викладено
можливості
економікоматематичних оптимізаційних моделей виробничого типу,
описано з модельної точки зору техніко-економічні
особливості функціонування систем енергетики. Наведено
приклад побудови балансово-оптимізаційних моделей
виробничого типу на основі поняття технологічного
способу Канторовича, а також похідної модифікованої
моделі Леонтьєва, орієнтованої на цінові розрахунки.
Сформовано
набори
вихідних
даних
моделей,
розраховано
обсяги
виробництва
і
споживання
електричної енергії й адекватних цін. Викладено
результати досліджень ядерно-паливного циклу методами
економіко-математичного моделювання та виконано
техніко-економічні оцінки вартості електричної енергії
АЕС.
Подано
економіко-математичну
модель
взаємопов’язаних
мережних
систем
електрота
водопостачання і наведено оцінки впливу режимних та
економічних факторів взаємодії мереж на вузлові ціни
постачання води та електричної енергії. На CD, що
додається, розміщено вихідні набори даних економікоматематичних
моделей,
результати
розрахунків,
програмне забезпечення з інструкціями.
Для науково-технічних працівників, які займаються
техніко-економічними проблемами функціонування і
розвитку електроенергетики, а також для студентів і
аспірантів, які цікавляться цією проблемою.
Идентичности и ценности в эпоху глобализации / под.
ред.
акад.
НАН
Украины
Ю. Н. Пахомова
и
проф. Ю. В. Павленко. – К. : Наукова думка, 2013. –
602 с. – (Проект “Наукова книга”).
Видання є першим у світовій науковій літературі
розглядом феноменів ідентичності та духовних цінностей у
глобалізованому світі. Воно є результатом комплексного
дослідження глибинних перетворень, що мають місце
сьогодні в різних регіонах планети. Трансформації
цінностей
та
ідентичностей
у
сучасних
умовах
осмислюються в динаміці перехідного періоду, в умовах
якого існує сучасна цивілізація.
Для
науковців,
викладачів
та
студентів
суспільствознавчих і гуманітарних факультетів, усіх, хто
цікавиться перспективами розвитку людства.

Ковалів Ю.
Історія української літератури: кінець XIX – поч. XXI ст. :
підруч. У 10 т. Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу / Юрій
Ковалів. – К. : ВЦ “Академія”, 2013. – 512 с. – (Сер.
“Альма-матер”).
Десятитомне видання історії української літератури
покликане розкрити панораму її розвитку від останніх
десятиліть XIX ст. до сьогодення.
Перший том – “У пошуках іманентного сенсу” – містить
дослідження
передумов
становлення
і
розвитку
українського модернізму, аналіз творів перехідного
періоду, а також передмодерністської та ранньої
модерністської лірики.

Стахів М.
Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. /
Марія Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.
У
навчально-методичному
посібнику
розглянуто
найактуальніші питання комунікативного етикету. Коли і
як привітатися, попрощатися? До кого і в якій формі
звернутися, що і кому побажати? Які невербальні засоби
використати у спілкуванні? Відповіді на ці запитання Ви
знайдете у посібнику, а також довідаєтеся про те, як
навчити інших користуватися мовленнєвим етикетом, щоб
досягти успіху в процесі комунікації, матимете змогу
перевірити, чи володієте Ви мовленнєвим етикетом на
належному рівні. Цьому сприятиме також подана система
комунікативно зорієнтованих вправ.
Для студентів педагогічних та інших гуманітарних
факультетів, викладачів, аспірантів.

Щербина А.
Соціокультурна
регуляція
у
технологіях
масової
комунікації : моногр. / Анатолій Щербина. – К. :
Академвидав, 2013. – 200 с. – (Сер. “Монограф”).
У монографії розглянуто сутність і функціонування
соціокультурних регулятивів як провідного людино- і
культуротвірного чинника, їх специфічні вияви та
розвиток у різних типах технологій масової комунікації.
Адресована
дослідникам
соціальних
комунікацій.
Прислужиться фахівцям комунікаційної сфери, усім, хто
цікавиться проблемами соціально-гуманітарного пізнання.

Інвестування : підруч. / за ред. д-ра економ. наук, проф.
Л. О. Омелянович. – К. : Знання, 2012. – 278 с.
У підручнику розкриваються теоретичні основи, сутність і
закономірності функціонування інвестиційного процесу,
основні елементи інвестиційного ринку та механізм його
функціонування.
Висвітлено
особливості
розвитку
інвестиційного процесу в Україні, різні форми і види
інвестицій, етапи і складові інвестиційного проектування,
управління реалізацією інвестиційних проектів, основи
організаційно-правового регулювання взаємодії суб’єктів
інвестиційної діяльності. До кожної теми додається
навчальний тренінг, до складу якого входять тестові
завдання і список рекомендованої літератури. У кінці
книги наводяться практичні завдання до кожної теми і
глосарій.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і
викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде
корисною також економістам-практикам, яких цікавлять
проблеми інвестування.

Гладкий О.
Менеджмент регіонального розвитку : навч. посіб. /
О. В. Гладкий. – К. : Академвидав, 2013. – 248 с. – (Сер.
“Альма-матер”).
У пропонованому навчальному посібнику ідеться про
теоретико-методологічні основи, методику і методи
аналізу та прогнозування економічної ефективності
розміщення підприємства, а також удалі практики,
причини помилок і способи їх уникнення.
Адресований студентам вищих навчальних закладів.
Прислужиться спеціалістам з економічної та соціальної
географії,
управління
розвитком
міст
і
регіонів,
регіональної економіки та менеджменту, районного та
міського планування, представникам ділових кіл, усім, хто
цікавиться проблемами регіонального розвитку в Україні.

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму :
моногр. / [В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек
та ін.]. – К. : ВЦ “Академія”, 2013. – 368 с. – (Сер.
“Монограф”).
Багатоманітність туризму як унікального суспільного
явища і соціального інституту різновимірно розкриває
теоретичний погляд, даючи особливе розуміння його
цивілізаційної природи, ціннісної і смислотвірної основи,
культурного значення, а також економічного, правового,
етико-психологічного, педагогічного та інших сутніснофункціональних аспектів.
Для науковців, викладачів і студентів профільних вищих
навчальних закладів, усіх, хто цікавиться туризмом як
особливо значущим цивілізаційним феноменом.

Філіпенко А.
Теорія міжнародної економічної політики : навч. посіб. /
А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2013. – 216 с. – (Сер.
“Альма-матер”).
У пропонованому навчальному посібнику детально
розкрито загальні засади міжнародної економічної
політики, світогосподарське середовище як її осередок,
теоретичні основи міжнародної торговельної політики,
політики в галузі факторів виробництва та у сфері
сприяння економічному розвитку.
Адресований студентам вищих навчальних закладів.
Корисний буде фахівцям-практикам, усім, хто цікавиться
міжнародними економічними процесами.

Патика Н.
Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб. /
Н. І. Патика. – К. : Знання, 2012. – 566 с.
У
посібнику
розкриваються
сутність
і
механізм
функціонування світових валютних систем, валютних
ринків, особливості здійснення валютник операцій;
призначення міжнародних фінансових організацій, мета їх
створення, завдання, функції, принципи та напрями їхньої
діяльності.
Аналізується
співпраця
України
із
міжнародними фінансовими організаціями. Теоретичний
матеріал подано за модульним принципом організації
навчального процесу. До кожного модуля додаються
запитання і завдання для самоконтролю та тестові
завдання. У кінці книги наводяться глосарій, список
літератури та додатки із довідковими матеріалами.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів,
аспірантів,
працівників
організацій,
пов’язаних
із
міжнародною валютно-кредитною діяльністю.

Бориславська О.
Організація
державної
влади
в
сучасному
світі:
конституційно-правова
енциклопедія
/
О. М. Бориславська, С. В. Різник. – вид. 2-е, стер. –
Львів : ПАІС, 2013. – 456 с.
Конституційно-правова
енциклопедія
“Організація
державної влади в сучасному світі” є довідковоенциклопедичним виданням, що містить концентрований
виклад основних аспектів організації державної влади у
всіх сучасних державах. Книга адресована широкому колу
читачів: державним та громадським діячам, політикам,
правознавцям, студентам юридичних вишів, а також усім,
хто цікавиться проблемами організації державної влади.

Іван Труш: малярські елегії українського неоромантика
(твори зі збірки Національного музею у Львові імені
Андрея Шептицького) : кат. виставки / автор-упоряд. О.
Біла. – К. : Майстер книг, 2013. – 83 с. – Конволют.
Каталог “Іван Труш: малярські елегії українського
неоромантика” представляє найбільшу й найповнішу в
Україні та світі збірку творів митця, що зберігається в
Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького.
Видання покликане продемонструвати багату жанровотематичну палітру творчості І. Труша (1869–1941), а
також із позицій сьогодення показати значущість
індивідуальності художника як знакової постаті в історії
українського мистецтва кінця XIX – першої третини XX ст.

Сергій Васильківський: українська доля Дикого Поля
(твори зі збірки Харківського художнього музею) : кат.
виставки
/
авт.
вст.
О. Денисенко,
авт.-упоряд.
О. Денисенко, В. Кацай. – К. : Майстер книг, 2013. – 85 с.
– Алігат до кн. : Іван Труш: малярські елегії українського
неоромантика...
Виставковий проект “Сергій Васильківський: українська
доля Дикого Поля” та виданий у його рамках каталог
уперше знайомлять широкий загал зі значною частиною
творчого доробку видатного українського художника,
представника харківської пейзажної школи Сергія
Васильківського (1854–1917) зі збірки Харківського
художнього музею. Життєвий і творчий шлях майстра
висвітлено в змістовній вступній статті, а в каталожній
частині вміщено репродукції ста дев’ятнадцяти творів
(живопис і графіка) митця.

Жеплинська О.
Корнило Устиянович (1839–1903). Малярство, графіка,
рукописи : альб.-кат. / Оксана Жеплинська ; Нац. музей у
Львові ім. Андрея Шептицького. – К. : “Р. К. Майстер
Принт”, 2013. – 104 с.
Видання присвячено творчості відомого українського
художника другої половини XIX – початку XX століття,
основоположника національної школи мистецтва на
західноукраїнських землях Корнила Устияновича (1839–
1903). У вступній статті до альбому-каталогу подано
ретроспективу життєвого шляху живописця та огляд
літературних джерел, у яких розглянуто його діяльність.
Книжка знайомить із найповніше збереженою колекцією
малярських, графічних творів і рукописів митця, якою
володіє Національний музей у Львові імені Андрея
Шептицького. Автор каталогу вперше вводить до
наукового обігу низку рукописних і архівних матеріалів.
Для мистецтвознавців, художників, викладачів, студентів
художніх навчальних закладів, усіх, хто цікавиться
українським мистецтвом.

Комп’ютерні технології в освіті : навч. посіб. / Ю. С.
Жарких, С. В. Лисоченко,
Б. Б. Сусь,
О. В. Третяк. –
К. :
Видавничо-поліграфічний
центр
“Київський
університет”, 2012. – 239 с.
У посібнику, розглянуті і проаналізовані сучасні способи і
засоби комп’ютерних технологій в освіті, що дають
можливість кардинально підвищити ефективність роботи
як викладача, так і студента. Посібник містить значну
кількість прикладів електронних навчальних матеріалів,
створених в різних програмних середовищах. Значну
увагу приділено розгляду систем управління навчанням,
складанню тестових завдань, надійності та оптимізації
тестів для комп’ютерного тестування знань.
Посібник буде корисним викладачам та студентам вищих
навчальних закладів всіх спеціалізацій, що зацікавлені в
використанні, самостійному створенні та впровадженні в
навчання електронних навчальних матеріалів, систем
тестування і управління навчанням, а також широкому
колу читачів, що починає знайомитися з тематикою
електронного навчання.

Парновский С.
Введение в современную космологию / С. Л. Парновский,
А. С. Парновский. – К. : Наукова думка, 2013. – 149 с. –
(Проект “Наукова книга”).
Книга знайомить читачів з основними ідеями космології та
її досягненнями, а також проблемами, що становлять
інтерес для всієї науки, – темною матерією та темною
енергією. Розглянуто утворення Всесвіту, його еволюція,
сучасний стан та можливі варіанти його подальшого
розвитку.
Викладено
походження
різних
проблем
космології, міркування та факти, що лежать в їх основі, а
у разі наявності рішення цих проблем – його суть, а також
спостереження та експерименти, що підтверджують саме
таке рішення.
Для викладачів, аспірантів і студентів вищої школи, а
також широкого кола читачів, які цікавляться сучасними
космічними дослідженнями.

Трут О.
Операційний менеджмент : підруч. / О. О. Трут. – К. :
Академвидав, 2013. – 348 с. – (Сер. “Альма-матер”).
Сутність операції як виду діяльності організації, роль
операційного менеджменту, призначення операційних
систем і завдання операційних стратегій розкриває
пропонований підручник. У ньому висвітлено також
специфіку проектування та функціонування операційних
систем організацій, управління проектами, ефективністю
операційної діяльності тощо.
Для студентів вищих навчальних закладів, фахівців
управлінської сфери і всіх, хто займається управлінською
проблематикою.

Соціальна
педагогіка :
навч.
посіб.
/
за
ред.
О.В.Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 312с. – (Сер.
“Альма-матер”).
У пропонованому навчальному посібнику розкрито теорію,
методологію, практичні підходи, досвід і проблеми
соціального виховання особистості за різних умов і в
різних середовищах.
Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться
фахівцям соціальної сфери, науковцям, усім, хто
цікавиться питаннями соціального виховання.

