Методичні рекомендації до написання розділів
“Охорона праці” у дипломних роботах бакалаврів
і “Охорона праці та безпека в надзвичайних
ситуаціях”
у
дипломних
(кваліфікаційних)
роботах спеціалістів і маґістрів університету :
навч.-метод. посіб. / [упоряд. : З.М.Яремко,
Я.В.Галаджун, І.Р.Муць та ін.]. – Львів : ЛНУ
ім. Івана Франка, 2013. – 144 с.

Ніколайчук В.
Генетика / В.І.Ніколайчук, М.М.Вакерич. –
Ужгород : Вид-во “Ґражда”, 2013. – 506 с.
У підручнику в систематичній послідовності
викладено основні розділи класичної та сучасної
генетики.
Описано
принципи
молекулярної
генетики, закономірності успадкування ознак,
механізми мінливості носіїв спадкової інформації,
особливості проходження генетичних процесів у
про- та еукаріотів, у тому числі в людини, а
також основи генетики популяцій і генетичної
інженерії. За змістом книга відповідає вимогам
типових програм університетів з навчальної
дисципліни “Генетика”. З урахуванням отримання
новітніх результатів генетичних досліджень в
останні роки особлива увага приділена темам
“Генетичні
основи
онтогенезу”,
“Генетика
мікроорганізмів”, “Основи антропогенетики та
медичної
генетики”,
“Основи
генетичної
інженерії”, “Сучасні методи селекції”.
Підручник
рекомендований
студентам
і
аспірантам
біологічних,
медичних
та
сільськогосподарських
спеціальностей
вищих
навчальних закладів, а також для вчителів
біології загальноосвітніх шкіл, коледжів та
гімназій.
Решетило О.
Зоогеографія : навч. посіб. / Остап Решетило. –
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 232 с. –
(Сер. “Біологічні Студії”).
Розглядаються
основні
напрями
сучасної
зоогеографії, історія її формування та екологічні
основи. Значну увагу приділено вченням про
ареал і фауну. Висвітлено принципи й методи
зоогеографічного
районування.
Описано
структуру і тваринний світ фауністичних областей
суходолу Землі та регіонів Світового океану.
Наведено
зоогеографічне
районування
та
характеристику фауни України. Наголошено на
ролі зоогеографії у вирішені питань збереження
фауни та раціонального використання ресурсів
тваринного світу. Подано перелік запитань і
приклади завдань для контролю знань студентів.
Для студентів природничих спеціальностей,
екологів,
викладачів
біології,
екології
та
географії, працівників природоохоронної сфери,
усіх, кого цікавить різноманітність тваринного
світу нашої планети.

Міловідов Р.
Ефективність кримінальної відповідальності за
легалізацію (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом : моногр. / Р.М.Міловідов. –
Ужгород : ТОВ “ІВА”, 2013. – 259 с. : іл.
Монографія
присвячена
науково-правовому
розв'язанню
проблеми
ефективності
кримінально-правової
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом.
У
роботі
аналізуються
підходи
міжнародної кримінально-правової протидії цьому
злочину
і
сучасний
погляд
вітчизняного
законодавця та практики застосування ст. 209
Кримінального кодексу України при кваліфікації
діянь, що містять ознаки відмивання “брудних”
грошей.
Монографія стане в пригоді науковцям та
практикам, що працюють у галузі боротьби з
легалізацією доходів, одержаних злочинним
шляхом, законотворцям, студентам юридичних
факультетів ВНЗ України та близького зарубіжжя,
а також всім, хто цікавиться цією проблематикою.
Методологічні засади педагогічного дослідження :
моногр. / [авт. кол. : Є.М.Хриков, О.В.Адаменко,
В.С.Курило та ін.]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені
Тараса Шевченка”, 2013. – 248 с.
Монографія висвітлює результати досліджень
науковців
Луганського
національного
університету імені Тараса Шевченка в галузі
методологічних засад педагогічної науки. Головну
увагу
в
монографії
приділено
загальним
методологічним
засадам
педагогіки,
методологічним засадам історично-педагогічних
досліджень та методам педагогічних досліджень.
Монографія адресована науковцям, аспірантам,
докторантам,
маґістрантам,
які
здійснюють
науково-педагогічні дослідження.

Пасмор Ю.
Напрями
консолідації
в
інформаційному
забезпеченні правової науки України: соціальнокомунікаційний аспект : моногр. / Ю.В.Пасмор. –
X. : Юрайт, 2013. – 272 с.
У монографії досліджуються напрями консолідації
як
стратегія
розвитку
інформаційного
забезпечення
правової
науки
України.
Визначальним
є
дослідження
консолідації
правової інформації, інтеграції інформаційних
ресурсів із проблем правознавства, консолідації
законодавства
та
кооперації
інформаційної
діяльності соціально-комунікаційних структур
суспільства. Виходячи із феноменологічного
значення правової інформації та інфоресурсів,
вдосконалення
системи
інформаційного
забезпечення правової науки має спиратися на
єдність
та
взаємозалежність
системноорганізаційного,
інформаційно-ресурсного
та
структурно-семантичного напрямів консолідації.
Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів
та правників.

Чернявская Т.
Коммуникация
в
бизнесе:
психологическая
теория и практика : учеб.-метод. пособ. /
Т.П.Чернявская, Т.П.Висковатова. – Одесса :
Одесск. национ. ун-т им. И.И. Мечникова, 2013. –
258 с.
В
учебно-методическом
пособии
раскрыты
теоретические основы коммуникации в бизнесе.
Описаны: коммуникативная природа бизнеса,
роль
коммуникации
в
деятельности
руководителей, деловые переговоры, конфликты
в
организации,
тренинги
“Эффективные
коммуникации в бизнесе”, “Профессиональные
продажи”.
Приложения
содержат
методики
выявления
слабых
и
сильных
сторон
коммуникативной бизнес-деятельности. Пособие
предназначено
для
студентов,
аспирантов,
преподавателей вузов, специализирующихся в
области бизнес-коммуникации.

Анпілова Є.
Інформаційні
технології
для
управління
екологічною безпекою поверхневих вод : моногр.
/ Є.С.Анпілова. – К. : “Азимут-Україна”. – 2013. –
104 с. : іл.
Працю присвячено питанням розробки сучасних
технологій оцінювання якості поверхневих вод,
картографічного забезпечення підтримки рішень
для ефективного використання і управління
водними ресурсами.
Вдосконалено метод оцінки якості поверхневих
вод шляхом синтезу геостатистичних методів
інтерполяції та відомої в Україні методики
оцінювання екологічного стану вод за класами і
категоріями.
Картографічні моделі, створені за допомогою ГІС
та ДЗЗ технологій, є одним із засобів підвищення
ефективності проведення моніторингу в разі
виникнення надзвичайних ситуацій у басейнах
річок.
Олесь Гончар : біобібліогр. покажч. / упоряд.:
О.М.Піхур,
С.С.Савченко,
І.А.Ігнатецька,
М.А.Лук'яненко. – К. : Укр. письменник, 2013. –
759 с.
Біобібліографічний
покажчик,
присвячений
життю і творчості Олеся Терентійовича Гончара
(1918–1995)
–
видатного
українського
письменника, культурного і громадського діяча.
Він належить до когорти непересічних митців, що
стали епохою в історії вітчизняної культури.
Пройшовши разом зі своїм поколінням унікальний
життєвий шлях, сповнений злетами, перемогами і
випробуваннями, Олесь Гончар став справжнім
духовним лідером нації. Його творчість є
знаковим явищем в українській літературі другої
половини
XX ст.
Літературний
доробок
письменника – вагоме культурне надбання
українців, його твори відомі та шановані у світі.
Це видання має на меті розкрити всі напрями
таланту Олеся Гончара, стати провідником по
його творах – від перших літературних спроб на
сторінках періодичних видань 30-х років XX ст.
до романів і публіцистики другої половини XX ст.
Покажчик
адресований
науковцям,
літературознавцям,
мистецтвознавцям,
викладачам, аспірантам, студентам гуманітарних
вищих
навчальних
закладів,
бібліотечним

працівникам, а також усім, хто вивчає українську
літературу і творчість О. Т. Гончара.
Кубрак Н.
Потенціал
еластичності
у
формуванні
конкурентоспроможності
промислових
підприємств
:
моногр.
/
Н.Р.Кубрак,
Є.В.Крикавський, Н.С.Косар. – Львів : Вид-во
Львівської політехніки, 2013. – 204 с. –
(Сер. “Світ маркетингу і логістики” ; вип. 4).
Викладено теоретичні та прикладні аспекти
формування
конкурентоспроможності
промислових підприємств на ринку споживчих
товарів
повсякденного
попиту.
Досліджено
роздрібний ринок молочних продуктів України та
Львівської області, подано пропозиції щодо
формування окремих складових потенціалу
еластичності молокопереробних підприємств з
метою підвищення їх конкурентоспроможності
прийняттям
стратегічних
та
операційних
управлінських рішень.
Для
наукових
працівників,
викладачів,
аспірантів, маґістрів вищих навчальних закладів,
менеджерів установ та організацій.
Павленко Л.
Геоінформаційні системи : навч. посіб. /
Павленко Л. А. – X. : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 260 с.
Розкрито
проблеми
використання
геоінформаційних систем та технологій при
автоматизації обробки інформації про об'єкти
будь-якого походження – штучні чи природні,
моніторинг, опис, аналіз, моделювання стану
яких і прийняття управлінських рішень щодо
поліпшення їх характеристик є неповними без
просторового
аналізу.
Розглянуто
питання
використання інструментальних засобів пакета
ArcGIS 9 фірми ESRI – лідера у сфері ГІСтехнологій.
Рекомендовано для студентів напряму підготовки
6.050101 “Комп'ютерні науки”.

Краус Н.
Детермінанти тіньової економіки в інноваційних
умовах господарювання : моногр. / Наталія
Миколаївна Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. –
148 с.
У монографії обґрунтовано та доведено, що
одним із джерел надходження коштів для
інноваційного розвитку національної економіки є
легалізація тіньових капіталів і зниження рівня
тінізації економіки країни. Виявлено чинники
стрімкого зростання тіньового сектора економіки
України. Розкрито економічний зміст сутності
категорій
“субсидія”,
“тіньова
зайнятість”,
“корупція”, “посередництво”, “підприємництво”,
“хабарництво” і “бізнес”. Розглянуто особливості
регуляторних механізмів детінізації вітчизняної
економіки.
Проаналізовано деструктивні зміни ринкової
економіки під впливом корупції та тіньової
зайнятості. Визначено роль офіційних і тіньових
інститутів венчурного інвестування на етапі
становлення інноваційної економіки країни.
Результати та висновки, отримані в монографії,
дозволили виявити основні напрями політики
детінізації економіки України.

Видання
рекомендовано
для
науковців,
викладачів, аспірантів, студентів економічних
навчальних закладів і практиків, які досліджують
тіньовий
сектор
економіки
та здійснюють
керівництво процесами пошуку джерел для
інноваційного розвитку країни.
Банківська система : підруч. / [М.І.Крупка,
Є.М.Андрущак, Н.Г.Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра
екон. наук, проф. М.І.Крупки. – Львів : ЛНУ
ім. Івана Франка, 2013. – 556 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.

Українські митці у світі. Матеріали до історії
українського мистецтва XX ст. / авт.-упоряд. Г. Г.
Стельмащук. – Львів : Апріорі, Львівська
національна
академія
мистецтва
(Науководослідний сектор), 2013. – 520 с.
Книга присвячена українським митцям, які
змушені були покинути Україну у зв'язку з
політичною ситуацією, що склалася після
програних визвольних змагань у XX ст. Ці митці
продовжували творчо працювати поза межами
Батьківщини, не відмовляючись від свого
українства ні в житті, ні в творчості. Щобільш,
вони активно включилися у світовий мистецький
процес. У виданні представлені й художники
молодшого покоління, четвертої хвилі еміграції,
які покинули Україну наприкінці XX ст. – поч. XXI
ст., хто з метою побачити після “залізної завіси”
світ, а більшість – з причин економічних.
Статті про художників подані в алфавітному
порядку. Книга розрахована насамперед на
студентів і викладачів художніх навчальних
закладів та всіх, хто цікавиться українським
мистецтвом.

Таранець В.
Українці: етнос і мова : моногр. / В.Г.Таранець. –
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – 364 с.
Зазначена
монографія
завершує
розгляд
проблеми слов'янського етногенезу, зокрема
походження давньоукраїнського етносу та його
мови,
витоки
яких
знаходяться
в
індоєвропейському
суспільному та мовному
середовищі. Останні розглянуті в попередніх двох
працях (2004, 2009 рр.), результати трилогії в
цілому дозволяють стверджувати існування
конвергенційного розвитку народів, згідно з яким
праслов'яни, витворившись із спільноти аріїв,
представляли
собою
первісно
гетерогенну
етномовну сукупність, яка на базі територіальної
та язичницької близькості сформувалась у
відносно єдиний етнос та прамову, що постали у
вигляді
слов'янських.
Часова
локалізація
засвідчує перебування давніх слов'ян у дельті
Дону та Причорномор'ї в VIII ст. до н. е., на
території Прибалтики в І ст. н. е. та активні
міграційні процеси в ці давні часи у межах
зазначених регіонів.
У першому розділі розглянуто слов'янський
етнонімікон з позицій походження племінних
найменувань із індоєвропейського родоводу, в
якому розрізнялися “землероби” та “скотарі”,
другий
розділ
присвячено
аналізу
загальнослов'янських
мовних
особливостей.
Заключний, третій розділ становить собою
розгляд міграції карпатських племен на Північ до
Балтійського моря, в регіоні якого засвідчені
сліди помешкань племен гуцулів, бойків, лемків,
укрів.
Зазначені
племена
стали
основою
утворення
давньоукраїнського
етносу,
а
відповідні діалекти привели до формування
давньоукраїнської мови. Дослідження показало,
що ембріональні риси “українського” беруть свій
початок з часу існування праслов'янської мови за
2 тис. років до н. е. і з моменту появи етноніма
укри свідчать про утворення відповідного етносу.
Останнє також стверджує походження назви
українці від імені племені укри зі значенням
“верховинці-пастухи”, а не “ті, що живуть на
окраїні”.
Для філологів, істориків, соціологів, етнологів,
державних службовців і всіх, хто цікавиться
походженням
праслов'ян,
а
також
давньоукраїнського етносу та його мови.
Левченко О.
Науковий стиль: культура мовлення : навч. посіб.
/ Олена Левченко. – Львів : Вид-во Львівської
політехніки, 2012. – 204 с.
Розглянуто найхарактерніші випадки порушення
стилістичних норм в науковому стилі, як-от:
граматичні та лексичні росіянізми, складні
випадки
відмінювання
іменників.
Подано
інформацію, яка спрямована на коригування
знань.
Для маґістрів, аспірантів, усіх, хто цікавиться
питаннями культури мовлення.

Мусіхіна Л.
Звірослов. Міфологема тваринного світу українців
/Лілія Мусіхіна. – Тернопіль : Навч. книга –
Богдан, 2013. –192 с.
Уданій роботі розглядається рецепція тваринного
світу українців XIX – поч. XXI ст., проте для
повноти розуміння тих чи інших явищ принагідно
використано також дані, що датуються іншими
періодами.
Іноді
застосовано
елементи
компаративного аналізу рецепції певної реалії у
свідомості українців та представників інших
народів.
Рекомендовано усім, кого цікавить історія
української культури.

Мушкетик Л.
Фольклор українсько-угорського порубіжжя :
моногр. / Леся Мушкетик. – К. : Укр. письменник,
2013. – 496 с.
У
монографії
розглянуто
етнофольклорні
взаємовпливи в народній культурі Закарпаття як
самобутнього історико-культурного регіону. У
книзі висвітлено регіонально-локальну специфіку
фольклору краю в межах окремих жанрових груп
– народної пісенності, народної прози, –
проаналізовано
угорські
запозичення
в
уснопоетичній
творчості
українців-русинів,
виокремлено їхні типи і форми, з'ясовано
модифікації у мові-приймачі. Окремий розділ
присвячено образам відомих діячів угорської
історії – королю Матяшу Корвіну, князю Ференцу
Ракоці II, Лайошу Кошуту в українському
фольклорі. У праці також простежено історію
фольклористики краю – від найдавніших часів до
сучасності, зокрема збирання, систематизацію та
публікацію, дослідження усної словесності.
Гудима І.
Феномен чуда в християнському світорозумінні та
практиці: філософсько-релігієзнавчий аналіз :
моногр. / І.П.Гудима. – Черкаси : Вид.
Чабаненко Ю., 2012. – 352 с.
У монографії, центральною темою якої є
специфіка та зміст християнської теологічної
доктрини
чуда,
здійснено
філософськорелігієзнавчий аналіз традиційного вчення релігії
про чудо, з'ясовано місце і роль відповідної ідеї в
системі християнських вірувань, виявлено ті
основоположні релігійно-метафізичні підвалини,
які задають спосіб буття концепту чуда. Автор
розглядає
чудо
в
нинішніх
теологічних
інтерпретаціях релігійної картини світу, досліджує
та
дає
оцінку
способам
аргументації,
притаманним сучасній теології чуда, орієнтованої
нині на ефективне розв'язання низки релігійноконструктивних завдань, здійснює експлікацію
відповідного теологічного поняття і, нарешті,
розкриває психологічний зміст та світоглядну
функцію віри в чудо.
Книга розрахована на фахівців з питань релігії,
викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто

цікавиться питаннями сучасного релігієзнавства.
Кунанець Н.
Інформаційно-бібліотечне
обслуговування
користувачів з особливими потребами: історія та
сучасність : моногр. / Н.Е.Кунанець. – Львів :
Галицька вид. спілка, 2013. – 440 с.
У монографії розглянуто формування системи
інформаційно-бібліотечного
обслуговування
користувачів
з
особливими
потребами,
акцентуючи увагу на методологічних засадах,
кадровому забезпеченні, технологічних засадах
функціонування і формуванні інформаційного
контенту. Автор наголошує на необхідності
запровадження
механізмів
інклюзивного
інформаційно-бібліотечного обслуговування цієї
категорії користувачів. Видання розраховане на
фахівців у галузі соціальних комунікацій,
бібліотекознавства, книгознавства, студентів та
викладачів бібліотечних факультетів вищих
навчальних закладів.

Скробач Б.
Історія військових частин та з'єднань на території
України : довід. / Богдан Скробач. – ІваноФранківськ : Нова Зоря, 2013. – 268 с.
В довіднику розглядаються проблеми пов'язані з
дослідженнями історії українських Збройних Сил.
Проаналізований
період
15 ст.
та
до
сьогоднішнього дня. Особливу увагу присвячено
дослідженню організації Збройних Сил, історії
частин і з'єднань. Охарактеризовано військову
історію 24 областей України та Автономну
республіку Крим. Підкреслюються військовополітичні з іншими територіями.
Для всіх, хто цікавиться військовою українською
історією.

Самохіна Н.
Професійно-творча
самореалізація
майбутніх
учителів
музики
в
освітньо-виховному
середовищі вишу : моногр. / Н.М.Самохіна. –
Луганськ : ДЗ ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. –
371 с.
У
монографії
представлено
теоретичні
й
методичні
принципи
професійно-творчої
самореалізації майбутніх учителів музики в
освітньо-виховному середовищі вишу; науково
обґрунтовано та розроблено педагогічну систему
професійно-творчої
самореалізації
майбутніх
учителів
музики;
розкрито
технологію
впровадження пропонованої системи в освітньовиховний процес вишу.
Монографію
призначено
для
науковопедагогічних працівників, аспірантів, магістрантів
і
студентів
вишу,
які
організовують
і
вдосконалюють
навчальний
процес
за
принципами
професійно-творчої
підготовки
фахівців у галузі музично-педагогічної освіти.

Бутко М.
Соціальні аспекти модернізації регіонального
розвитку в умовах інтеграції ринку освітянських
послуг: моногр. / М.П.Бутко, М.І.Мурашко,
С.О.Назарко. – Чернігів : Вид-во “Десна
Поліграф”, 2013. – 240 с.
У монографії розглянуто науково-теоретичні,
методологічні та прикладні аспекти регіонального
ринку освітянських послуг вищої школи. Розкрито
роль вищої освіти в умовах переходу до
інформаційного
суспільства,
формуванні
економіки знань, забезпечені інноваційного
соціально-економічного
розвитку
регіону.
Досліджено участь держави в освітянській
діяльності
та
проаналізовано
інтеграційні
особливості
впровадження
міжнародних
стандартів у сферу вищої освіти. Запропоновано
стратегічні напрями формування та розвитку
регіонального ринку освітянських послуг вищої
школи з урахуванням наявних і потенційних
проблем.
Монографія буде корисною для науковців,
викладачів, аспірантів, студентів, працівників
освіти, всіх хто цікавиться даною проблематикою.

