Мельничук О.
Право людини на освіту : моногр. / Ольга Мельничук. –
Вінниця : ТОВ “Меркьюрі-Поділля”, 2013. – 440 с.
У монографії здійснюється теоретико-правовий аналіз
права
людини
на
освіту.
Досліджується
ґенеза
концептуальних засад права людини на освіту у
філософсько-правових вченнях Західної Європи та
Америки, України та Росії, а також його інтерпретація в
основних
теоріях
сучасного
праворозуміння.
Розкривається сутність суб’єктивного права людини на
освіту та механізму його реалізації.
Для
науковців,
викладачів,
аспірантів,
студентів,
працівників судових і правоохоронних органів, посадових
осіб
органів
державної
влади
та
місцевого
самоврядування, усіх, хто цікавиться проблемами права
людини на освіту.

Мозер М.
Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба гідної
оцінки / перекл. з нім. Володимир Кам’янець. – Львів,
2012. – 328 с. – (Українозн. наук. б-ка НТШ ; чис. 32)
(Сер. "Історія мови").
Книжка відомого австрійського лінгвіста Міхаеля Мозера,
яка не претендує “на істину в останній інстанції”,
висвітлює
дискусійні
в
українському
мовознавстві
проблеми, зокрема ті, що стосуються культури видання
творів
письменників,
стану
їх
вивчення
та
лексикографічного опрацювання. На підставі ґрунтовного
різнорівневого аналізу рукописної й опублікованої
спадщини Тараса Шевченка автор робить спробу
дослідити внесок поета в розвиток сучасної української
мови та оцінити його як мовну особистість. Намагаючись
зрозуміти, як і чому писав Шевченко, Міхаель Мозер
вперше в українському мовознавстві формулює питання
про перемикання і змішування мовних кодів.

Шаповалов В.
Легирование
водородом
/
В. И. Шаповалов.
–
Днепропетровск : Журфонд, 2013. – 385 с.
Изложена термодинамика взаимодействия водорода с
железом, железоуглеродистыми сплавами и основными
цветными металлами. Представлены диаграммы состояния
водорода с этими металлами. Подробно рассмотрено
влияние водорода на формирование структуры сталей и
чугунов при кристаллизации и в твердом состоянии.
Проанализированы и обобщены виды воздействия
водорода на механические и физико-химические свойства
железа и сплавов Fе-С.
Особое внимание уделено научной основе, методам
получения, структуре, свойствам и применению новых
пористых газоармированных материалов (газаров).
Изложены экспериментальные и теоретические данные об
уникальном
влиянии
водорода
на
механизм
полиморфного превращения в металлах, в частности о
явлении аномальной спонтанной деформации.
Обобщены основные данные о технологии легирования
водородом гидридообразующих металлов, в частности
титана и его сплавов.
Приведены
практически
все
двухкомпонентные
диаграммы состояния металлов с водородом, имеющиеся
в доступной литературе до 2013 года.

Книга
предназначена
для
научных
и
вузовских
работников,
инженеров-металлургов,
металловедов,
металлофизиков, а также может быть полезна аспирантам
и студентам металлургических, машиностроительных и
химических вузов.
Корнієнко В.
Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання
третина XI – перша третина XVIII ст.). – К. : НАН України,
Ін-т
укр.
археографії
та
джерелознавства
ім. М. С. Грушевського, 2013. – 304 с.
До монографії увійшли виявлені та досліджені автором
протягом листопада 2008 – листопада 2009 р. 477
стародавніх написів та малюнків, що знаходяться на
фасадах та в інтер’єрі церкви Спаса на Берестові. Графіті
публікуються
з
ретельним
розбором
текстів,
палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину
книги складають коментарі та дослідження наявного
корпусу
записів
та
малюнків,
присвячені
їхній
інтерпретації. До "Корпусу" також додаються таблиці
фотографій та прорисовок кожної епіграфічної пам’ятки.

Ліпкан В.
Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим
доступом в Україні : моногр. / В. А. Лінкан, В. Ю. Баскаков
/ за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2013.
– 344 с.
Монографію присвячено теоретичним та адміністративноправовим проблемам інформації з обмеженим доступом в
Україні. У роботі визначено такі поняття, як інформація з
обмеженим доступом, адміністративно-правовий режим
інформації
з
обмеженим
доступом,
конфіденційна
інформація, таємна інформація. Визначено основні ознаки
інформації з обмеженим доступом в адміністративноправовому контексті, виділено основні види такої
інформації, охарактеризовано складові адміністративноправового режиму інформації з обмеженим доступом в
Україні, а також окреслено специфіку адміністративноправових режимів державної таємниці та персональних
даних (інформації про особу) як найбільш важливих видів
інформації з обмеженим доступом.
З метою подальшого вдосконалення адміністративноправового режиму інформації з обмеженим доступом було
запропоновано внести відповідні зміни та доповнення до
вітчизняного законодавства у цій сфері.
Монографія буде корисною аспірантам, науковим та
практичним працівникам та усім, хто цікавиться
питаннями
розбудови
ефективного
інформаційного
суспільства в Україні.

Владимиров В.
Вступ до спеціальності "Журналістика" : навч. посіб.
/ В. М. Владимиров ; за заг. ред. проф. В. В. Різуна. – К. :
Вид.-полігр. центр "Київський ун-т", 2011. – 303 с.
Зроблено
спробу
дати
студентам-першокурсникам
початкові знання з обраної ними професії та методичні
поради стосовно того, як організувати з перших днів
навчання в навчальному закладі плідну роботу на лекціях,
семінарах, у бібліотеках і читальних залах, в інтернетмережі, як вести конспекти та виконувати самостійні
завдання тощо.
Для
студентів
першого
курсу
спеціальності
"Журналістика".

Католик Г.
Психологія
формування
професійної
Я-концепції
практичного психолога : моногр. / Г. В. Католик. – Львів :
ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 406 с.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти
професійної
підготовки
практичних
психологів
та
психотерапевтів у системі післядипломної освіти (в
контексті безперервної професійної освіти).
Проаналізовано змістовні критерії взаємозв’язку психо- та
професіографічних структур у контексті формування Яконцепції практичного психолога та психотерапевта.
Сформульовано модерні підходи до розуміння динамічних
аспектів розвитку Я-концепції практичного психолога та
психотерапевта в онтогенетичному контексті.
Запропоновано авторські моделі формування професійної
Я-концепції
психолога-практика
та
психотерапевта,
мотиваційних аспектів психотерапії, а також авторський
навчальний проект з підготовки фахівців з дитячоюнацької психотерапії.

Шведа Ю.
Технологія виборчої кампанії. Основи електорального
маркетингу та менеджменту : навч. посіб. / Юрій Шведа. –
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 340 с.
Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації та
проведення виборчої кампанії. Розкрито суть, складові,
етапи
та
ресурси
виборчої
кампанії,
основи
електорального (виборчого) маркетингу і менеджменту,
виборчої комунікації та виборчої поведінки, іміджелогії й
іміджмейкінгу, електорального консультування. Детально
проаналізовано виборчі стратегеми та технології.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності
"Політологія",
інших
гуманітарних
спеціальностей,
аспірантів
і
викладачів,
державних
службовців,
політичних
діячів,
лідерів
партійних
організацій,
менеджерів та учасників виборчих кампаній, усіх, хто
цікавиться політикою.

Джерела
та
механізми
фінансування
місцевого
економічного розвитку : навч. посіб. – К. : Центр
громадської експертизи, Проект "Місцевий економічний
розвиток міст України", 2013. – 176 с.
Видання підготовлене за результатами аналітичного
дослідження використання методів та інструментів
фінансування місцевого економічного розвитку, а також
серії навчальних тренінгів за відповідною тематикою для
державних
службовців
і
службовців
місцевого
самоврядування у м. Києві, Дніпропетровській та
Львівській областях.
За своєю формою видання є навчальним посібником.
Матеріали, представлені у посібнику, поєднують у собі
загальну характеристику найбільш поширених механізмів
фінансування місцевого економічного розвитку, а також
огляд актуального міжнародного досвіду та української
практики. Окрім того, посібник містить опис відповідної
нормативно-правової бази. Огляд використання окремих
механізмів фінансування місцевого економічного розвитку
доповнений стислим описом успішних прикладів їх
застосування на місцевому рівні в Україні.
Видання адресоване державним службовцям, посадовим
особам та службовцям місцевого самоврядування,
науковцям і експертам у сферах місцевого економічного
розвитку, інвестиційної діяльності та місцевих бюджетів.
Навчальний посібник підготовлено Центром громадської
експертизи на запит проекту міжнародної технічної
допомоги "Місцевий економічний розвиток міст України"
(Проект МЕРМ), який впроваджує федерація канадських
муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки уряду
Канади
через,
Канадське
агентство
міжнародного
розвитку (КАМР). Зміст посібника є виключною думкою
авторів і не обов’язково відображає офіційну позицію
уряду Канади та КАМР.
Книш М.
Регіональна економічна і соціальна географія світу
(Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія,
Океанія) : навч. посіб. / М. М. Книш, О. І. Мамчур. – Львів
: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 368 с. + 0,32 вкл.
Навчальний посібник призначений для методичної
допомоги студентам у процесі виконання практичних,
самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки
до семінарських занять та іспиту з курсу "Регіональна
економічна і соціальна географія світу".
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто
вивчає проблеми економічної і соціальної географії світу.

Податкове право України : навч. посіб. / за ред.
О. П. Гетманець, О. М. Шуміла. – К. : “Хай-Тек Прес”,
2013. – 432 с.
Навчальний посібник присвячено правовим проблемам
організації справляння податків, зборів та інших
обов’язкових платежів. Розглянуто загальні правові
засади оподаткування в Україні, правовий статус органів
державної податкової служби в Україні, завдання
податкової міліції та висвітлено особливості правового
регулювання справляння окремих податкових платежів.
Призначено
для
студентів,
слухачів
магістратури,
аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
спеціальностей
“Правознавство”
та
“Правоохоронна
діяльність”, працівників правоохоронних органів та
практикуючих юристів, а також всіх, хто цікавиться
питаннями оподаткування в Україні.

Ходорковський Ю.
Архітектура і час. Нариси проблем естетики архітектури /
Юрій Ходорковський. – Чернівці : Букрек, 2012. – 112 с.
До складу книги увійшло декілька нарисів, присвячених
висвітленню теми “Архітектура і час” у різних її аспектах.
Із врахуванням досягнень сучасної естетичної думки
розглядаються
проблеми
спадкоємності
традицій
містобудівної культури і оновлення історичної забудови
міст, аналізуються закономірності образного сприйняття
архітектурно-містобудівних
утворень,
досліджуються
особливості
відображення
в
архітектурі
часових,
процесуальних
аспектів
діяльності
людини
та
її
світосприйняття.
Книга розрахована на архітекторів і мистецтвознавців,
викладачів і студентів відповідних факультетів вищих
навчальних закладів, а також на широке коло читачів, які
виявляють інтерес до естетичних проблем архітектури.

Рассоха А.
Управление
разогревом
плазмы
высокочастотным
электромагнитным полем / Рассоха А. А., Рассоха И. А.,
Рассоха М. А. – Симферополь : ИТ “АРИАЛ”, 2013. – 120 с.
Обнаруженный
авторами
эффект
модуляции
высокочастотных колебаний плазмы низкочастотными
может иметь большое практическое значение, так как
объясняет и позволяет предсказывать и численно
анализировать возникновение низкочастотных колебаний
плазмы и элементов конструкций при СВЧ разогреве
плазмы.
Авторами книги обнаружен и исследован эффект,
возникающий при взаимодействии плазмы с СВЧ полем –
эффект возникновения резонансных явлений по мере того
как собственные частоты разогревающейся под влиянием
СВЧ поля плазмы приближаются к частоте внешнего СВЧ
поля.
Книга будет полезна не только ученым и инженерам
занимающихся созданием, управлением и эксплуатацией
установок с высокотемпературной плазмой, но и людям,
живо интересующимся основами и перспективами
развития новых энергетических методов и устройств.

Вєдєнєєв Д.
Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого
Голоду 1932–1933 рр. в Україні у контексті “холодної
війни” (1945–1991 рр.) : моногр. – К. : [Дорадо-Друк],
2013. – 232 с.
У
запропонованій
монографії
на
основі
раніше
засекречених
документів
ЦК
Компартії
України,
радянських органів державної безпеки, наукової та
спеціальної літератури уперше комплексно розглянуто
вплив інформаційно-психологічного протистояння періоду
“холодної війни” між Заходом і Сходом на формування
концепції “Голодомору-геноциду” 1932–1933 років в
Україні. Причини та змістовне навантаження творення
концепції “штучного голоду” подаються авторами на
широкому тлі запеклої психологічної війни між двома
воєнно-політичними блоками. Висвітлюються, зокрема,
зусилля центрів ідеологічної та інформаційної боротьби,
радянологів
та
офіційної
радянської
історіографії,
спеціальних служб західних держав та СРСР, закордонних
центрів українських націоналістів з використання теми
Голоду 1932–1933 рр. у глобальному протистоянні зі
своїми противниками.
Жорнова О.
Науково-педагогічне пізнання вищої освіти України: стан і
тенденції : моногр. / Ольга Жорнова, Олена Жорнова. – К.
: Вид.-полігр. центр "Київський ун-т", 2013. – 207 с.
Розглянуто трансформаційні процеси у вищій освіті та
проаналізовано дискурс модернізації освіти, описано
перспективи вітчизняної вищої освіти в дискусійному
контексті
сценаріїв
майбутнього,
охарактеризовано
можливості
застосування
ідеї
культуротворчості
у
професійній освіті та її реалізації вищою школою.
Для науковців, викладачів, фахівців-освітян, студентів.

Кочубей Л.
РR у політичній сфері : підруч. / Лариса Кочубей. – К. :
Ін-т
політичних
і
етнонаціональних
досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 472 с.
Даний підручник об’єднує ключові напрями з розвитку та
вивчення РR у політичній сфері, починаючи від основних
засад РR у політичній сфері: принципів та етичних норм
РR-діяльності, закінчуючи практикою РR-діяльності у
політичній сфері. У підручнику детально розглядаються
такі важливі питання, як: інструментарій РR, медіапланування, політична реклама, Інтернет у політичній
комунікації тощо.
Оволодіння теорією і практикою дослідження політичного
ринку, підготовки і проведення політичних виборів,
розробкою
іміджу
політичних
лідерів
(партій),
впровадженням ефективних (і водночас етичних) РRтехнологій – важлива складова підготовки фахівця з
реклами та зв’язків із громадськістю. Дане видання може
надати допомогу студентам при вивченні курсів “Політичні
технології виборчих кампаній”, “РR у політичній сфері”,
“Політологія”.
Книга
також
корисна
викладачам,
аспірантам та всім тим, хто цікавиться політикою й,
зокрема, проблемами РR-технологій.

Білоцький С.
Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності
: навч. посіб. / С. Д. Білоцький. – К. : Вид.-полігр. центр
"Київський ун-т", 2012. – 287 с.
Висвітлено міжнародно-правові механізми миротворчої
діяльності, її різновиди, історію створення. Досліджено
структуру органів ООН як універсальної організації, що
здійснює миротворчу діяльність. Розглянуто специфічні
проблеми
миротворчої
діяльності
регіональних
міжнародних організацій та багатонаціональних коаліцій
держав. Проаналізовано національне законодавство
України щодо участі в миротворчих операціях.
Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають
право міжнародних організацій та військове право, а
також усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними
аспектами миротворчої діяльності.

Мафтин Н.
У пошуках “GRAND” стилю: західноукраїнська та
еміграційна проза міжвоєнного двадцятиліття / Наталя
Мафтин. – Івано-Франківськ : [ЛІК], 2011. – 336 с.
У монографії вперше здійснено системне дослідження
західноукраїнської та еміграційної прози 20–30-х років XX
ст. в аспекті динаміки стильових парадигм та їх
детермінованості чільними ідейними спрямуваннями доби.
Проаналізовано творчість багатьох західноукраїнських
письменників, вилучених раніше з історії української
літератури тоталітарним режимом, а також прозову
спадщину цілої низки письменників-емігрантів. Шляхом
аналізу індивідуальних авторських стилів цих прозаїків,
співвіднесеності їх ідіостилів із стильовими напрямами
міжвоєнного двадцятиліття з’ясовано, що моделювання
індивідуальних стильових стратегій відбувалося на ґрунті
національної традиції художнього слова як втілення
пасіонарної
енергії,
скерованої
на
утвердження
національної самості та інтенційності до європейської
геокультурної орієнтації.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів,
аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться українською
літературою.
Скоць А.
"Щоб слово пламенем взялось": поетичний світ Тараса
Шевченка : моногр. / Андрій Скоць. – Львів : ЛНУ ім.Івана
Франка, 2013. – 258 с.
Видання
присвячене
актуальним
проблемам
шевченкознавства. Складовими частинами дослідження є
монографічні та оглядові теми, де розглянуто життєпис
Тараса Шевченка, його творчість в ранній "добі
романтичного
націоналізму".
Досліджено
Шевченків
тайнопис, його поетику умовчань, незримі субстанції
художності. Книжка новаторська, глибоко наукова,
написана оригінально, талановито, майстерно, свіжо,
любовно. Вона буде корисною шевченкознавчою наукою
для учнів середніх шкіл і студентів-філологів, стане в
добрій послузі учителям-словесникам і викладачам
української літератури у вищих навчальних закладах,
повчанням для усіх шанувальників нашої національної
Біблії – "Кобзаря" Тараса Шевченка.

Головатий В.
Фізика світіння газових туманностей : навч. посіб. / В. В.
Головатий, Б. Я. Мелех, Н. В. Гаврилова. – Львів : ЛНУ
ім. Івана Франка, 2013. – 130 с.
Викладено
теоретичний
матеріал,
необхідний
для
розрахунку фізичних характеристик та хімічного складу
газових туманностей. Описано класичні методики діагностики
небулярного
газу
та
сучасні
методи
фотоіонізаційного
моделювання
світіння
газових
туманностей.
Для студентів-астрофізиків університетів України, що
навчаються
за
освітньо-кваліфікаційними
рівнями
бакалавра та маґістра.

Дрозд Р.
Історія українців у Польщі в 1921–1989 роках / Роман
Дрозд, Богдан Гальчак, Ірина Мусієнко ; [пер. з пол. І.
Мусієнко. – 3-тє вид., випр., допов.]. – X. : Золоті
сторінки, 2013. – 272 с.
Монографія присвячена аналізу становища української
етнічної меншини у Польщі в найбільш кризові та
переламні періоди історії країни XX ст., проблемам
конструювання та збереження її ідентичності, культурі та
історії українсько-польського порубіжжя.
Особливу увагу автори приділяють вивченню маловідомих
та контроверсійних сторінок спільної історії України та
Польщі, спростуванню деяких історичних міфів та
стереотипів
взаємного
сприйняття
обох
народів,
подолання
яких
сприятиме
подальшим
глибоким
позитивним змінам у відносинах між двома країнами, що
геополітично приречені бути стратегічними партнерами.

Ястремська О.
Мотивація
креативності
новаторів
:
моногр.
/
О.М.Ястремська, О.І.Бардадим. – X. : Вид. ХНЕУ, 2013. –
212 с.
Подано результати теоретичних і практичних досліджень
актуальних аспектів мотивації креативності новаторів –
розробників продуктових і технологічних нововведень – з
точки
зору
менеджменту
інноваційно
активного
підприємства. Вміщено широкий експериментальний
матеріал, на підставі якого сформульовано закономірності
мотивації
креативності,
розроблено
відповідний
інструментарій та запропоновано практичні рекомендації,
використання яких дозволить ухвалювати обґрунтовані
рішення у процесі діагностики, мотивації та розвитку
креативності новаторів, що підвищить ефективність
управління трудовими процесами створення продуктових і
технологічних нововведень.
Рекомендовано для керівників, консультантів, менеджерів
по роботі з людськими ресурсами інноваційної сфери,
наукових співробітників, а також для тих, хто цікавиться
проблемами управління працею новаторів.

Волошин І.
Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація
природних компонентів : моногр. / Іван Волошин, Ольга
Собечко. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 316 с.
У монографії висвітлено теоретичні, прикладні та
методичні засади урбаністичних еколого-географічних
досліджень сучасного стану трансформованих природних
компонентів
Львівської
урбосистеми.
Проведено
оцінювання та геохімічний аналіз опадів (сніговий
покрив), рослинності, урбоґрунтів, водних об’єктів (вода,
донні відклади), Закартовано геопросторове поширення
техногенних полютантів на урбоплощі.
Для адміністративних, екологічних організацій, студентів,
аспірантів, викладачів вишу, вчителів профільних та
загальноосвітніх навчальних закладів.

Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліогр. /
ЛНУ ім. Івана Франка, НТШ ; уклав Тарас Шмігер. – Львів
: [Дослід.-вид. центр НТШ], 2013. – 626 с.
Бібліографія містить відомості про перекладознавчі
публікації за 1901–2000 рр. в Україні.
Розраховано на широке коло читачів – перекладознавців,
перекладачів, культурологів, літературних критиків,
вчителів-словесників, книгознавців. Книга зацікавить усіх,
хто відчуває магію Рідного Слова.

Серажим К.
Текстознавство : підруч. / Серажим К. С. – 2-ге вид. – К. :
Вид.-полігр. центр "Київський ун-т", 2012. – 527 с.
Розглянуто основні питання сучасного стану науки про
текст: загальні відомості про текст і текстознавство як
галузь дослідження, природу і сутність тексту, його
походження, закономірності розвитку й функціонування
на різних історичних етапах.
Велику увагу приділено ознакам журналістського тексту,
особливостям його породження та рецепції, сугестивному
потенціалу, питанню відповідальності журналіста як
професійного мовця. Осмислено текст і як об’єкт
редакторської роботи, основу видавничого продукту, що
синергетично поєднується з іншими, нетекстовими
елементами – відеорядом, зображенням, музичним
оформленням.
У кожній темі підручника наведено й проаналізовано
приклади текстів різної природи та якості, що робить
виклад теоретичних положень наочним і доступним.
Для студентів, які навчаються за спеціальностями
"Журналістика" і "Видавнича справа та редагування",
філологів, видавців, редакторів, фахівців різних напрямів,
які досліджують текстознавчу проблематику.

