Поліщук С.
Психологічні практики в системі підготовки
практичних психологів : навч.‐метод. посіб.
/ С. А. Поліщук. – Суми : Університетська книга,
2014. – 134 с.
У посібнику визначений необхідний обсяг
основних методичних матеріалів з психо‐
діагностичної,
психокорекційної
і
психоконсультативної,
стажиської
практик,
структурованих у логічну теоретико‐методичну
низку і спрямованих на оптимальне розв'язання
навчально‐виховних
завдань
педагогічної
діяльності.
Наголошується на необхідності дотримання
практичними психологами вимог у системі
отримання згоди на дослідження “діагностичні
висновки” як показників їх професійної
компетенції.
Посібник призначений студентам – майбутнім
практичним психологам, а також викладачам
психології педагогічних університетів, практич‐
ним психологам.
Петрунько О.
Молодь та інноваційні технології: перспективи і
ризики
взаємодії
:
метод.
посіб.
/
О. В. Петрунько. – Кіровоград : [Імекс‐ЛТД], 2013.
– 84 с.
У посібнику висвітлюються проблеми, з якими
стикається сучасна педагогічна спільнота
(професорсько‐викладацький та управлінський
склад) і студентська молодь у зв'язку з
активними інноваційними перетвореннями в
суспільстві й освітньому просторі країни,
Проаналізовано самопочуття суб'єктів освітньої
галузі в просторі інноваційних змін та їхні
уявлення про найважливіші суспільні й освітні
інновації останніх років. Детально розглянуто
інноваційний потенціал педагогічної спільноти та
можливості оптимізації інноваційних процесів в
освіті. Означено проблеми недостатньої або
занадто активної участі молоді в процесі
інноватизації суспільного життя і зокрема сфери
вищої освіти та показано можливі шляхи їх
розв'язання.
Для управлінців у сфері науки і освіти, викладачів
вищих навчальних закладів та системи
післядипломної освіти, студентів, які здобувають
вищу гуманітарну й педагогічну освіту (передусім
магістрантів), і всіх тих, кому не байдужі
проблеми сучасної молоді, яка здобуває освіту в
часи глобальних інноваційних змін.

Наталія Черниш. Бібліографічний покажчик /
уклад. Л. Дячишин. – Львів : Укр. акад.
друкарства, 2014. – 108 с. – ([Сер. бібліографічних
покажчиків]).
Бібліографічний покажчик містить інформацію
про видавничий доробок та науково‐педагогічну
діяльність кандидата філологічних наук, доцента,
провідного викладача кафедри видавничої
справи і редагування Української академії
друкарства Наталії Іванівни Черниш. Видання має
ювілейний характер і підготовлене з нагоди 35‐
річчя науково‐педагогічної діяльності авторки.
Для науковців, викладачів, що
підготовку фахівців зі спеціальності
справа та редагування”, аспірантів
вищих закладів освіти, усіх, хто
проблемами українознавства та
справи.

здійснюють
“Видавнича
і студентів
цікавиться
книжкової

Черниш Н.
Основи культури видання : навч.‐метод. посіб. /
Наталія Черниш. – Львів : Укр. акад. друкарства,
2013. – 144 с.
Охарактеризовано
погляди
видатних
книгознавців другої половини XX – початку XXI ст.
на зміст і складові поняття “культура видання” та
висвітлено теоретичні засади сучасної концепції
культури книги. Подано відомості про роль
редактора у процесі піднесення якості видань на
різних етапах підготовки авторського оригіналу
до друку. Значну увагу приділено методичним
аспектам викладання дисципліни – розроблено
авторську програму курсу, плани семінарських
занять, запропоновано списки джерел для
поглибленого вивчення окремих тем. Вміщено
додатки та допоміжний апарат, призначений для
організації самостійної роботи.
Для студентів спеціальності “Видавнича справа
та редагування” вищих закладів освіти України.
Може
бути
корисний
для
працівників
видавництв,
дослідників‐книгознавців,
дизайнерів друкованої продукції, усіх, кому
небайдужі проблеми якості сучасної української
книги.

Ушкалов Л.
Література і філософія: доба українського
бароко / Леонід Ушкалов. – Х. : Майдан, 2014. –
416 с.
У цій книзі на основі багатого джерельного
матеріалу автор розглядає основні аспекти
взаємодії української літератури ХVІІ–ХVIII століть
із філософією. Зокрема, він аналізує цілу низку
таких важливих для розуміння природи
літератури понять, як “образ” чи “наслідування”,
різні форми існування філософії в ділянці
літератури, жанри, що перебувають на межі
філософії та літератури, порушує питання
барокової біблійної герменевтики, літературної
традиції тощо.

Пойда‐Носик Н.
Інвестиції в туристично‐рекреаційну галузь
України: теорія та практика регулювання :
моногр. / Н. Н. Пойда‐Носик, Р. Й. Бачо, І. І. Січка.
– Ужгород : [Вид‐во ФОП Бреза А.Е], 2014. –
208 с.
Монографія присвячена дослідженню проблем
регулювання
інвестицій
в
туристично‐
рекреаційній галузі України. У роботі розкрито
сутність інвестицій в туристично‐рекреаційну
галузь, поняття, форми та інформаційне
забезпечення
регулювання
інвестиційних
процесів у туристично‐рекреаційній галузі,
досліджено фактори впливу на інвестиційну
привабливість галузі. Виділено етапи розвитку
туристично‐рекреаційної галузі в Україні та
розглянуто еволюцію організаційних форм і
структури органів державного регулювання у
туристично‐рекреаційній галузі. Проаналізовано
вплив регулювання інвестиційних процесів на
розвиток галузі, розкрито зарубіжний досвід
регулювання
інвестиційних
процесів
у
туристично‐рекреаційній галузі. Досліджено
причини гальмування інвестиційних процесів у
туристично‐рекреаційній галузі України та
пріоритетні напрями державної політики у цій
сфері.
Монографія
розрахована
на
студентів
економічних
спеціальностей,
аспірантів,
викладачів, науковців, працівників державних та
комерційних структур і широке коло читачів, які
цікавляться проблемами регулювання інвести‐
ційних процесів та розвитку туристично‐
рекреаційної сфери діяльності.

Кобєлєв О.
Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної
діяльності в Україні : моногр. / О. М. Кобєлєв. – X.
: ХДАК, 2012. – 246 с.
У монографії вирішується завдання теоретичного
обґрунтування інформаційної аналітики в
структурі діяльності бібліотек в Україні за умов
інтелектуалізації соціокомунікаційних відносин в
суспільстві.
Визначається
онтологічна
та
концептуальна
специфіка
інформаційно‐
аналітичної діяльності в бібліотеці, її зміст,
характер, технології та організаційні засади.
Для науковців, бібліотечних фахівців, викладачів,
аспірантів і студентів бібліотечних факультетів
вищих навчальних закладів.

Шаўчэнка Т.
I мёртвым, і жывым, і ненароджаным... : вершы,
паэмы, балады / Тарас Шаўчэнка ; [прадмова,
падр. тэкстаў, уклад., каментар Т. Кабржыцкай і
В. Рагойшы ; пер. з украінскай]. – Мінск :
Мастацкая літаратура, 2014. – 655 с.
Творы геніяльнага Кабзара – гэта своеасаблівыя
пасланні “апостала праўды і навукі” не толькі яго
землякам і сучаснікам, але і нам, сённяшнім
беларусам, якіх ён вучыць любіць “свабоду,
родны край і мову” (Янка Купала). Упершыню
больш чым за паўстагоддзе літаральна ўся
ўкраінскамоўная
паэзія
Тараса
Шаўчэнкі
прадстаўлена ў класічных перакладах на
беларускую мову.

Стратегічні пріоритети детінізації економіки
України у системі економічної безпеки: макро та
мікро вимір : моногр. / за ред. Черевка О.В. –
Черкаси : [ПП Чабаненко Ю.А.]. – Черкаси, 2014. –
442 с.
У монографії розкривається сутність тіньової
економіки,
досліджено
теоретичні
та
методологічні підходи до аналізу негативних
проявів тінізації на безпеку держави, фінансові
установи та суб'єктів господарювання. Приділено
увагу вивченню зовнішніх та внутрішніх,
механізмів детінізації економічних процесів на
мікро рівні через систему бухгалтерського обліку,
контролю
та
економічної
безпеки.
Запропоновано ґрунтовні пропозиції детінізації
економіки України, які стосуються пріоритетної
стратегії економічної безпеки держави та її
суб'єктів міро рівня.
Розраховано
на
політиків,
державних
службовців, науковців, фахівців з питань тіньової
економіки у системі економічної безпеки.
Рубанець О.
Філософські проблеми наукового пізнання : навч.
посіб. / О. М. Рубанець. – Суми : [Університетська
книга], 2014. – 229 с.
У навчальному посібнику розглядаються питання
виробництва наукового знання та буття науки в
контексті глобалізації. Розкривається полісистем‐
ність сучасної науки, формування в ній
інформаційної, соціальної, інтелектуальної та
когнітивної систем. З'ясовані особливості пост‐
некласичної науки, значна увага приділена
основним формам знання, структурі емпіричного
й теоретичного взаємозв'язку чуттєвого та
раціонального, проблемам істини в сучасній
науці науковій і науково‐технічній творчості,
співвідношенню знання та наукового тексту.
Призначений для філософської підготовки
магістрів усіх спеціальностей і всіх форм
навчання, а також аспірантів, здобувачів та всіх,
хто цікавиться питаннями обробки знання та
інформації,
особливостями
різних
видів
сприйняття, мислення, когнітивної активності
людини та когнітивної дослідницької культури.

Сабадош І.
Історія української ботанічної лексики (XIX –
початок XX ст.) / Іван Сабадош ; [відп. ред.
Л. О. Белей]. – Ужгород : Ужгородський нац. ун‐т,
2014. – 600 с.
У монографії на лексичному матеріалі,
зафіксованому
в
пам'ятках
української
писемності, досліджується історія ботанічної
лексики української мови XIX – початку XX ст. на
загальнослов'янському тлі. Характеризуються
склад і джерела поповнення назв рослин у цей
період. Простежуються тенденції номінації
рослин.
Для мовознавців, істориків, етнографів, ботаніків,
викладачів і студентів гуманітарних, біологічних
факультетів вищих навчальних закладів, а також
усіх, хто цікавиться історією української та
слов'янської культури.

Черниш Н.
Основи бібліології : навч. посіб. / Наталія
Черниш. – К. : Наша культура і наука, 2014. –
220 с.
Висвітлено основоположні теоретичні питання,
передбачені навчальною програмою курсу
“Основи бібліології”. Наведено сучасну дефініцію
цієї науки, визначено складові книгознавчого
комплексу, охарактеризовано об'єкт, предмет і
методи бібліологічних досліджень. Подано
відомості про історичний шлях книгознавства в
світі та в Україні, виокремлено етапи його
розвитку, розглянуто основні елементи книги як
матеріальної конструкції, відповідно до чинних
нормативних документів викладено матеріал
щодо сучасної типології видань. Значну увагу
приділено ґенезі української науки про книгу,
багатоаспектно проаналізовано книгознавчі
періодичні видання “золотої доби” національної
бібліології та новітні фахові джерела. Вміщено
додатки (біографічні довідки про видатних
дослідників книги, відомості щодо періодичних
та інтернет‐джерел з книгознавства та ін.),
розгалужений допоміжний апарат методичного
спрямування.
Для студентів вищих закладів освіти, які
навчаються за спеціальністю “Видавнича справа
та редагування”. Може бути корисний тим, хто
готується стати фахівцем з книгознавства,
бібліотекознавства,
бібліографії,
а
також
працівникам
у
царині
книговидання
і
книгорозповсюдження.

Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 4 /
редкол.:
співгол.
С. І. Павлюк,
співгол.
О. І. Савчук, відп. секр. А. А. Жив'юк та ін. ;
упоряд.
О. А. Білоконь,
Р. П. Давидюк,
А. А. Жив'юк (кер.) та ін. – Рівне : ПП ДМ, 2014. –
572 с.
Книга четверта тому “Реабілітовані історією.
Рівненська область” включає анотовані біо‐
графічні довідки про осіб, які зазнали політичних
репресій з боку радянського тоталітарного
режиму, а згодом були реабілітовані, чиї
прізвища починаються на букви Г, Д, Е, Є, Ж, З, І,
Й. Видання також містить документи, в яких
йдеться про суцільну колективізацію і зселення
хуторів на Рівненщині наприкінці 1940‐х – на
початку 1950‐х років.

Кандиба Н.
Генетика: курс лекцій : навч. посіб. /
Н. М. Кандиба. – Суми : Університетська книга,
2013. – 397 с.
Пропонований посібник є курсом лекцій з
генетики, де висвітлено уявлення класичної і
сучасної генетики про механізми спадковості й
мінливості. Описано принципи молекулярної
генетики, закономірності спадкування ознак,
механізми мінливості генетичного матеріалу,
особливості генетичних процесів, а також основи
генетики популяцій і генної інженерії. У розділах,
присвячених
гетероплоїдії,
мутагенезу,
гетерозису, значну увагу приділено практичному
використанню досягнень генетики в селекції
рослин. Розглянуто питання генетики онтогенезу
та імунітету рослин.
Для студентів вищих навчальних аграрних
закладів, а також для всіх, кому цікава генетика.

Практикум із журналістської етики : навч. посіб. /
[В. Ф. Іванов, С. В. Штурхецький] ; під ред.
проф. В. Ф. Іванова. – 2‐ге вид., стереотип. – К. :
Вид. О.Зень, 2012. – 320 с.
У навчальному посібнику, побудованому у формі
практикуму, міститься опис практичних занять
для вивчення дисципліни “Журналістська етика”.
У посібнику розглянуто дванадцять практичних
аспектів професійної діяльності журналіста,
об'єднаних у два змістовні модулі. Практикум
містить довідковий розділ.
Для студентів і викладачів вищих навчальних
закладів. Навчальний посібник може бути
використаний і журналістами‐практиками під час
підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Колишкін О.
Корекційна освіта. Вступ до спеціальності : навч.
посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : Університетська
книга, 2014. – 392 с.
У посібнику висвітлюються теоретичні основи
корекційної педагогіки, її мета та завдання,
основні аспекти предметного поля діяльності.
Надається психолого‐педагогічна характеристика
різних категорій дітей з порушеннями
психофізичного розвитку, охарактеризовано
навчально‐виховні заклади для дітей різних
нозологій, визначено вимоги до особистості та
професійної підготовки фахівців‐дефектологів.
Для студентів вищих педагогічних навчальних
закладів,
учителів
загальноосвітніх
шкіл,
вихователів, працівників психолого‐медико‐
педагогічних
консультацій,
практичних
працівників спеціальних ЗОНІ, а також батьків,
які мають дітей з порушеннями психофізичного
розвитку та всіх зацікавлених осіб.

Засєкіна Л.
Структурно‐функціональна організація інтелекту
/ Засєкіна Л. В. – Острог : Вид‐во Нац. ун‐ту
“Острозька, академія”, 2005. – 370 с.
У
монографії
представлено
особливості
структурно‐функціональної
організації
індивідуального
інтелекту.
Ретельно
аналізуються соціокультурний, метакогнітивний
та когнітивно‐афективний рівні інтелекту,
пропонується значення слова як його описова
категорія. Обґрунтовується авторське тлумачення
інтелекту та розглядається його функціональне
призначення в діяльності суб'єкта пізнання.

Фурман А.
Сутність гри як учинення : моногр. / Анатолій В.
Фурман, Сергій Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ,
2014. – 120 с.
У
роботі
здійснений
критичний
огляд
філософсько‐гуманітарних
досліджень
на
предмет з'ясування природи, сутності, ґенези,
основних функцій, онтології, феноменології гри.
Основна увага зосереджена на методологічному
аналізі гри як онтофеноменальної даності, де її
смисл – охопити у собі весь світ людської
життєактивності.
З
позицій
філософсько‐
психологічної теорії вчинку В. А. Роменця,
системомиследіяльнісної
методології
Г. П. Щедровицького та авторських концепцій
професійного методологування і принципів та
закономірностей циклічно‐вчинкової динаміки
розвитку науки запропонована теоретична
модель повноцінної гри як учинення у логіко‐
змістовій наступності ситуаційного (виникнення
ігрового
відношення),
мотиваційного
(формування поля або часопростору гри),
діяльного (замикання гри та постання світу
ігрової діяльності) і післядіяльного (рефлексія
успішності/неуспішності
гри)
періодів.
Онтофеноменальне оприявнення розвиткового
функціонування
діяльнішого
ігрового
практикування розгортається як синхронна
відповідність названих періодів ігрового дійства
восьми
фазам
процесно‐екзистенційного
становлення, оновлення, здійснення і згасання
гри як циклічно довершеного вчинку.[...]

Філоненко Г.
Особливості розслідування ухилення від сплати
податку на прибуток підприємств / Філоненко
Гана Геннадіївна. – К. : Юстініан, 2014. – 259 с.
У монографії сформовано теоретичні положення
та
вироблено
практичні
рекомендації,
спрямовані
на
підвищення
ефективності
розкриття і розслідування ухилення від сплати
податку на прибуток підприємств в Україні.
Автором надано дефініції, визначено зміст та
розкрито особливості структурних елементів
методики розслідування ухилення від сплати
податку на прибуток підприємств, а також
криміналістичної характеристики цієї категорії
злочинів. Значну увагу автором приділено
висвітленню особливостей виявлення ознак
ухилення від сплати податку на прибуток
підприємств, визначенню типових слідчих
ситуацій початкового та подальшого етапів
розслідування, а також тактико‐організаційним
засадам
проведення
окремих
слідчих
(розшукових) та інших процесуальних дій.
Зроблено акцент на аналізі правових засад
здійснення міжнародного співробітництва при
розслідуванні ухилення від сплати податку на
прибуток підприємств, визначено напрями його
подальшого
удосконалення.
Проведено
компаративне дослідження досвіду окремих
зарубіжних країн із розслідування ухилення від
сплати податків.
Монографія адресована практичним праців‐
никам правоохоронних органів, практикуючим
юристам, керівникам і власникам підприємств,
установ та організацій, студентам, аспірантам і
викладачам
вищих
навчальних
закладів
юридичного та економічного профілю, а також
всім, хто зацікавлений в протидії податковим
злочинам.

