Нахлік Є.
Перелицьований світ Івана Котляревського:
текст – інтертекст – контекст / Євген Нахлік ;
наук. ред. В. Панченко ; НАН України,
ДУ “Інститут Івана Франка”. – Львів : [Вид‐во
Львівської політехніки ], 2015. – 543 с. – (Сер.
“Літературознавчі студії” ; вип. 21).
ISBN 966‐02‐2625‐Х (серія)
ISBN 978‐966‐02‐7491‐4 (вип. 21)
У
комплексній
синтетичній
монографії
переосмислено, узагальнено й підсумовано
основні дотеперішні (двохсотлітні) здобутки й
дискусійні питання в освоєнні та дослідженні
літературної спадщини Івана Котляревського.
Систематизація
набутків
попередників
поєднується із критичним підходом до їхніх
спостережень та висновків, принагідними
уточненнями та власними новаторськими
інтерпретаціями, скрупульозна фактографія – з
осмисленням та переосмисленням фактів і
явищ, занурення у деталі – з концептуальними
узагальненнями. В центрі дослідницької уваги
–
художній
світ
Котляревського,
перелицьований з інших літературних явищ.
Розгляд творчості письменника поставлено в
широкий
західно‐,
центрально‐
і
східноєвропейський контекст. Більшу увагу, ніж
доти, звернуто на національну проблематику
творів, їх політично‐історичне тло. Книжка
слугуватиме надійним і цікавим путівником по
творах І. Котляревського.
Призначена для фахових читачів гуманітарного
профілю (літераторів і літературознавців,
фольклористів, мовознавців, компаративістів,
етнологів,
істориків,
мистецтвознавців,
театрознавців, університетських викладачів,
студентів, учителів), а також для всіх
допитливих, хто хоче більше і глибше пізнати
художній світ першого класика нового
українського письменства.

Описи передмість Львова ХVІ–ХVІІІ століть /
упоряд. Андрій Фелонюк ; НАН України, Ін‐т
укр.
археографії
та
джерелознавства
ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. –
Львів, 2014. – 752 с. – (Львівські історичні праці.
Джерела ; вип. 4).
ISBN 978‐966‐02‐7392‐4
У книзі зібрано документи описово‐
статистичного характеру з історії передмість
Львова ХVІ–ХVІІІ ст. Люстрації Галицького та
Краківського передмість міської й замкової
юрисдикцій, інвентарі юридик, реєстри
власників нерухомості, платників чиншового
податку
висвітлюють
майновий
стан
мешканців передмість, їхню соціально‐станову
належність, нівелювання міського чинника в
розвитку передмість протягом трьох століть та
збільшення впливу шляхти й духовенства.
Документи також є першорядним джерелом
для вивчення історичної топографії та
топоніміки Львова. Загалом публіковані
матеріали дають багато для розуміння
проблем
розвитку/занепаду
міста
в
домодерний період.
Для істориків, урбаністів, усіх, хто цікавиться
минулим Львова.
Зоологія хордових : підруч. / [Й. В. Царик,
І. С. Хамар, І. В. Дикий та ін.] ; за ред. проф.
Й. В. Царика. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. –
356 с. – (Сер. “Біологічні Студії”).
ISBN 978‐966‐613‐752‐7 (серія)
ISBN 978‐617‐10‐0081‐0
В основу підручника покладені курси лекцій,
прочитані авторами для студентів біологічного
факультету
Львівського
національного
університету імені Івана Франка. Послідовно
описані підтипи і класи типу Хордові.
Характеристика класу містить системи (поділ
наряди і родини), їхні морфологічні та
екологічні особливості, роль у біоценозах,
значення для людини, походження та
еволюцію представників хордових тварин.
Лаконічно висвітлені загальні характеристики,
поширення та короткий перелік видів головних
рядів кожного класу хордових. Окремо
виділено представників, що належать до
фауни України. До кожного класу вказано для
порівняння в таблиці загальноприйняту
систематику
за
М. П. Наумовим,
М. М. Карташовим (1979) і сучасну систематику
за різними авторами (з поправками на нові
молекулярні класифікації) та з новими
українськими назвами таксонів.
Для студентів, аспірантів і викладачів
біологічних
факультетів
університетів,
педагогічних університетів та ліцеїв, студентів
вузів, де читається курс зоології хордових.

Шамлян К.
Проективні методи дослідження особистості :
підруч. / Каріна Шамлян, Марина Кліманська. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 466 с.
ISBN 978‐617‐10‐0114‐5
У підручнику висвітлено теоретичні основи
проективної психології, специфіку проективних
методів, їхню роль у цілісному глибинно‐
психологічному
дослідженні
особистості;
велика
увага
приділяється
розкриттю
феномену проекції.
Детально розглянуто зміст, теоретичне
обґрунтування і різні підходи до інтерпретації
методики Г. Роршаха і ТАТ Г. Мюррея.
Пропонується
більш
глибоке
вивчення
поширених у нашій країні проективних
методик (М. Люшера, деяких малюнкових
методик),
а
також
ознайомлення
з
маловідомими
та
оригінальними
проективними техніками. Проаналізовано
питання стосовно діагностичних можливостей
проективних методів як клінічних та
психометричних інструментів.
Підручник
рекомендується
студентам
психологічних
спеціальностей
вищих
навчальних закладів, а також фаховим
психологам.
Тарас Шевченко і Галичина. Статті та матеріали
/ упоряд. і ред. Феодосій Стеблій. – Львів :
ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 424 с., іл.
ISBN 978‐617‐10‐0174‐9
У збірнику публікуються матеріали (статті,
доповіді, інформації) галицьких громадсько‐
культурних діячів та письменників, зокрема
Івана Франка, Михайла Грушевського, Кирила
Студинського,
Василя
Щурата,
Івана
Крип’якевича, Михайла Возняка, Богдана
Лепкого, Ярослава Ісаєвича та інших про
подвижницьку
місію
Шевченка
щодо
відстоювання
національної
самобутності
української спільноти та соборності українських
земель.

Плиса В.
Страховий менеджмент : навч. посіб. /
В. Й. Плиса. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. –
378 с.
ISBN 978‐617‐10‐0155‐8
У
навчальному
посібнику
розглянуто
фундаментальні питання теорії та практики
страхового менеджменту, його сутність і
значення, етапи прийняття управлінських
рішень у страховому підприємництві.
Подано загальну характеристику, структуру,
порядок формування та шляхи оптимізації
ресурсного потенціалу страхової організації.
Зосереджено
увагу
на
значенні
та
особливостях здійснення планування в
страхових організаціях, технологіях управління
маркетинговою діяльністю в страховому
підприємництві, технології відбору ризиків на
страхування
і
врегулювання
страхових
претензій,
особливостях
управління
грошовими
потоками
та
фінансовою
надійністю страховика. Розглянуто сутність
комунікацій в управлінні страховиком та
інформаційного забезпечення страхового
менеджменту.
Для студентів вищих навчальних закладів,
слухачів системи післядипломної освіти,
аспірантів, викладачів, усіх хто цікавиться
проблемами страхового менеджменту.
Затовський О.
Статистична фізика і термодинаміка в задачах :
навч. посіб. / О. В. Затовський, М. Я. Сушко. –
Одеса : Одеський нац. ун‐т ім. І. І. Мечникова,
2014. – 244 с.
ISBN 978‐617‐689‐070‐6
Посібник містить задачі зі статистичної фізики і
термодинаміки в межах програми теоретичної
дисципліни “Термодинаміка і статистична
фізика”, яка читається студентам четвертих
курсів фізичних факультетів університетів
четвертого рівня акредитації. До більшості
задач наведено докладні розв'язки та
розширені пояснення, що робить посібник
корисним при самостійній роботі над
матеріалом лекційної і практичної частин
дисципліни та сприяє засвоєнню базових
понять, положень і методів кількісного аналізу
макроскопічних систем, розвитку необхідних
технічних навичок, формуванню уявлень про
характерні
кількісні
значення
фізичних
величин.
Основна частина задач посібника пройшла
більш ніж тридцятилітню апробацію на
лекційних і практичних заняттях, які
пропонувалися кафедрою теоретичної фізики
Одеського національного університету імені

І. І. Мечникова
студентам
фізичного
факультету.
Для студентів фізичних та інженерно‐фізичних
спеціальностей університетів.
Павлов А.
Эффективные
методы
самоорганизации
моделей / А. В. Павлов, В.С. Степашко,
Н. В. Кондрашова
;
НАН
Украини,
Министерство образования и науки Украины,
Международный
научно‐учебный
центр
информационных технологий и систем. – К. :
Академпериодика, 2014. – 200 с.
ISBN 978‐966‐360‐267‐7
Рассмотрены
методы
компьютерной
самоорганизации моделей реальных объектов
и процессов по данным наблюдений в
условиях помех. Основное внимание уделено
эффективным релаксационно‐итерационным
алгоритмам, позволяющим решать задачи
моделирования с сотнями тысяч переменных.
Изложен
самый
быстродействующий
алгоритм, имеющий, в отличие от других,
линейную вычислительную сложность на этапе
построения моделей. Исследована проблема
разбиения выборки и согласование критериев
внешнего
дополнения
с
критериями
разбиения выборки в методе группового учета
аргументов.
Для специалистов в области индуктивного
моделирования
сложных
систем
разнообразной природы.
Книш М.
Політико‐географічна глобалістика : навч.
посіб. / Мирослава Книш, Любов Котик. – Львів
: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 484 с., іл.
ISBN 978‐617‐10‐0041‐4
Навчальний посібник призначений для
надання студентам методичної допомоги при
вивченні курсу, виконанні практичних та
самостійних завдань, підготовки до змістових
модулів, іспиту та мотивації наукової
діяльності.
Для студентів географічних факультетів вищих
навчальних закладів.

Скленар І.
Історія видавничої справи та редагування :
навч. посіб. / І. М. Скленар, М. В. Лозинський. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 192 с.
ISBN 978‐617‐10‐0110‐7
Досліджено історію видавничої справи і
редагування в українському та світовому
контексті. Розглянуто етапи становлення
видавничої сфери, починаючи з найдавніших
часів і до сьогодення, коли людство
користується найновішими комунікаційними
досягненнями. Виокремлено важливі події
української та світової історії, які мали вплив на
розвиток книговидавничої галузі.
Для студентів факультетів журналістики, усіх,
хто цікавиться історією видавничої справи та
редагування.

Ревак Н.
Латинська мова та основи біологічної
термінології : підруч. / Н. Ревак, В. Сулим,
О. Назаренко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014.
– 406 с.
ISBN 978‐617‐10‐0158‐9
Стисло
викладено
основи
фонетики,
морфології, синтаксису і словотвору латинської
мови. Подано таблиці відмінкових закінчень
іменників та особових закінчень дієслів. Для
закріплення граматики вміщено навчальні
адаптовані тексти і вправи, які розвивають та
поглиблюють теоретичні знання.
Наведено латинські прислів’я і крилаті
вислови, які мають відповідники у сучасних
європейських мовах, а також латинсько‐
український
та
українсько‐латинський
словники.
Для
студентів
біологічних
факультетів
університетів та коледжів.

“Мистецтво

=
L’Аrt”
:
[ілюстрований
мистецький журнал (1932–1936) : орґан
Асоціяції Незалежних Українських Мистців] :
історико‐бібліографічний комплекс / [уклад.
С. Д. Романюк; упорядкув. ілюстр. матеріалу
Т. Р. Стефанишина ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук] ;
НАН України, Львівська національна наукова
бібліотека України імені В. Стефаника. – Львів,
2013. – 300 с., 24 с. іл.

ISBN 978‐966‐02‐7128‐9
Видання складається з трьох частин. У першій
розкрито зміст журналу “Мистецтво = L’Аrt” –
друкованого орґану Асоціяції Незалежних
Українських Мистців, який виходив у Львові
(1932–1936) за редакцією Павла Ковжуна.
Друга частина містить 33 статті про діяльність
АНУМу, третя – біобібліографічну інформацію
про фундаторів і членів АНУМу.
Для науковців, мистецтвознавців, викладачів
мистецьких закладів, культурологів, істориків,
студентів – усіх, хто цікавиться розвитком
українського мистецтва.
Ровенчак А.
Фізика бозе‐систем : навч. посіб. / Андрій
Ровенчак. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. –
128 с.
ISBN 978‐617‐10‐0085‐8
Мета пропонованого посібника – ознайомити
читачів
із
фізичними
явищами,
що
відбуваються у квантових рідинах і газах, та з
методами їх дослідження на математичному
рівні. Матеріал умовно поділено на дві
частини.
Першу
присвячено
аналізові
властивостей ідеального бозе‐газу, а друга
стосується взаємодіючих систем бозонів. Увагу
зокрема звернено на процеси в рідкому гелії‐4
та методику вивчення сильнорозріджених
систем лазерно‐охолоджених атомів лужних
металів. Посібник також включає ориґінальні
авторські дослідження. Відповідні питання є
особливо актуальними з огляду на останні
експериментальні успіхи в галузі фізики
бозонних систем, яка зараз активно
розвивається у провідних наукових центрах
світу.
Для
студентів
та
аспірантів
фізико‐
математичних спеціальностей і для самоосвіти.

Діалектика : навч. посіб. / Василь Лисий. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 480 с.
ISBN 978‐617‐10‐0168‐8
Мета посібника – на основі спадщини
німецьких мислителів Й. Фіхте, Ф. Шеллінга, а
особливо Г. Геґеля долучити студентів до
свідомого опанування філософської діалектики
як вищої форми теоретичного мислення. На
рівні фундаментальних принципів (переходу,
рефлексії, розвитку) розкрито логічну структуру
та зміст діалектики як філософської науки.
З огляду на теоретичний характер філософської
діалектики, акцентовано на інтелектуальних
можливостях її осягнення й “механізмах”,
застосованих у філософському і науковому
пізнанні. Визначено місце та з'ясована роль
діалектики в системі наукового світогляду,
проаналізовано її специфіку стосовно інших
сучасних методів філософування. Звернено
особливу увагу на людиновимірний потенціал
діалектики, її “людське обличчя”, у тім числі
актуальні для сьогодення проблеми вияву
всебічно розвиненої духовної особистості.
Для студентів філософських факультетів, а
також усіх, хто цікавиться питаннями теорії
пізнання, логіки (діалектичної) та діалектики
загалом.
Дубов Д.
Кіберпростір як новий вимір геополітичного
суперництва : моногр. / Д. В. Дубов. – К. : НІСД,
2014. – 328 с.
ISBN 978‐966‐554‐240‐7
Досліджено
питання
кіберпростору
як
складової частини класичної й некласичної
геополітики. Розглянуто геополітичне та
геостратегічне значення кіберпростору, його
роль у глобальному суперництві США та КНР, а
також проблему забезпечення національних
інтересів України в умовах зростання
геополітичної
ролі
кіберпростору
та
протистоянь у ньому.
Орієнтовано на фахівців з міжнародних
відносин, геополітики, безпеко‐знавців, а
також широке коло читачів, які цікавляться
проблемами національної та міжнародної
кібербезпеки.

Бик І.
Основи перекладу для студентів факультетів
міжнародних відносин : навч. посіб. / І. С. Бик.
– Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 288 с.
ISBN 978‐617‐10‐0105‐3
Розглянуто основні питання теорії та практики
перекладу. Подано короткий огляд історії
перекладу, з'ясовано місце і роль перекладу в
житті сучасного суспільства, визначено
предмет та завдання перекладознавства,
описано види перекладу. Наголошено на
понятті адекватності перекладу та способах її
досягнення, а також на лексичних та
граматичних проблемах перекладу і шляхах
їхнього розв'язання.
Для студентів факультетів міжнародних
відносин
та
інших
нефілологічних
спеціальностей, викладачів та аспірантів.
Посібник також буде корисним журналістам,
дипломатам, усім, хто цікавиться проблемами
перекладу.
Ровенчак О.
Міжнародна міґрація: теорія та практика :
моногр. / О. А. Ровенчак, В. В. Володько. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 412 с.
ISBN 978‐617‐10‐0069‐8
Монографія “Міжнародна міґрація: теорія та
практика”
–
комплексне
дослідження
міжнародної міґрації. У ній представлено
поняттєвий апарат, пов’язаний із соціологічним
вивченням сучасних міґраційних процесів та
висвітлено його складові. На підставі
результатів
авторського
соціологічного
дослідження української міґрації жінок до
Польщі та Греції проаналізовано вплив
міґраційних процесів на ідентичності, сім’ї та
сімейні ролі міґранток, а також з’ясовано
специфіку
характеристик
міґрації
та
особливості адаптаційних моделей жінок‐
міґранток у приймаючих суспільствах.
Для фахівців, науковців, студентів, а також
широкого кола читачів, які цікавляться
проблемами міґрації.

Волощук М.
“Русь” в Угорському королівстві (XI – друга
половина XIV ст.): суспільно‐політична роль,
майнові стосунки, міґрації / Мирослав Волощук
; [відп. ред. Л. В. Войтович]. – Івано‐Франківськ
: Лілея‐НВ, 2014. – 496 с.
ISBN 978‐966‐668‐339‐0
Монографію
присвячено
проблемам
ідентифікації
в
Угорському
королівстві
упродовж ХІ‐ХІУ ст. носіїв поняття “русь”.
Головно йдеться про представників вищої й
середньої знаті, відомих насамперед за
актовими матеріалами династій Арпадів та
Анжу як Ruthenus, dictus Orrus і т.п. Чимало
персоніфікованих осіб колись належали до
галицької, чернігівської, київської, волинської
родової і військовослужилої знаті, духівництва,
що під тиском різних обставин змінили місце
проживання. У праці вперше в такому обсязі
використано латиномовні документи, що
окреслюють
перипетії
життя
руських
поселенців і тих, за ким нотувалися предикати
руського ґатунку. Книжка адресована всім,
кому цікава історія Русі, Угорщини та інших
країн
середньовічної
Центрально‐Східної
Європи.
Грабовецька О.
Практикум
з
лінгвостилістичного
та
перекладознавчого аналізу (на матеріалах
п’єси Оскара Вайлда “Тhe Importance of Being
Earnest” та її українського перекладу) : навч.
посіб. / Ольга Грабовецька. – Львів :
ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 144 с.
ISBN 978‐617‐10‐0122‐0
Навчальний посібник призначено для студентів
II–III курсів факультетів іноземних мов, зокрема
перекладацьких відділів, вищих навчальних
закладів 3‐4 рівнів акредитації. Посібник
складається із 5 розділів. Кожен із розділів
містить оригінальний текст, список лексичних
одиниць для вивчення, комплекс вправ і
завдань, орієнтованих і на розвиток мовлення,
і на випрацювання навичок стилістичного та
перекладознавчого аналізу. Посібник містить
короткий
довідник
стилістичних
і
перекладознавчих термінів. Запропоновано
схему перекладознавчого аналізу тексту. Автор
зосереджує увагу студентів на особливостях
перекладу драматичних творів, відтворенні гри
слів
та
контекстуальної
семантики
фразеологічних зворотів цільовою мовою,
подає коротку історію входження творчості
Оскара Вайлда до української полісистеми.

Розовик О.
Жінки в громадсько‐політичному та соціально‐
культурному житті УСРР (1920‐ті роки) :
моногр. / Олеся Розовик. – Вінниця : ТОВ
“Нілан‐ЛТД”, 2014. – 454 с.
ISBN 978‐617‐7212‐13‐2
У монографії на широкій джерельній базі, у
тому числі на маловивчених архівних
документах, розкрито розробку радянськими
органами влади УСРР законодавства щодо
зрівняння політичних, соціальних, культурно‐
освітніх прав жінок з чоловіками. Показано
діяльність державних органів влади та
громадських організацій, спрямовану на
залучення жінок до вирішення соціально‐
економічних завдань та участі їх в культурно‐
освітніх перетвореннях, які проходили в
республіці у 1920‐х рр. Розкрито процес
формування у жіночому середовищі нового
морально‐етичного і культурно‐освітнього
стану. Висвітлено побут і повсякденне життя
жінок. Значне місце в монографії відводиться
дослідженню участі жінок національних
меншин
у
соціально‐економічному
і
культурному житті УСРР 1920‐х рр.
Книга розрахована на науковців, студентів
вищих навчальних закладів та всіх, хто
цікавиться історією України.
Назаров В.
Начала эконатурологии / В. В. Назаров. – 1‐е
отдельное изд. – Хмельницкий : [ХНУ], 2015. –
150 с. : ил.
ISBN 978‐966‐330‐216‐4
У вигляді наукового узагальнення розглянуті
цілі,
завдання,
шляхи
становлення,
закономірності
розвитку
соціотехнічної
макросистеми
сталого
інтелектуального
розвитку як інтелектуально‐індустріального
громадянського
суспільства
на
основі
використання
ідеї
субкоординації
соціогуманітарних, природничих і технічних
наук.

Куцик П.
Глобальна економіка: принципи становлення,
функціонування, регулювання та розвитку :
моногр. / Куцик П. О., Ковтун О. І.,
Башнянин Г. І. – Львів : Вид‐во ЛКА, 2015. –
594 с.
ISBN 978‐617‐602‐123‐0
Висвітлено
теоретико‐методологічні
положення, закономірності та принципи
становлення, функціонування, регулювання та
розвитку глобальної економіки. Дослідження
проведено в контексті аналізу проблем та
визначення оптимальних напрямів і дієвих
механізмів забезпечення повноцінної та
ефективної (вигідної) інтеграції національної
економіки України в глобальну та міжнародні
інтеграційні економічні системи сучасності.
Розглянуто питання природи глобальних
трансформацій,
становлення
глобальної
економіки, ґенези та форм інтернаціоналізації
та глобальної економічної інтеграції, еволюції
форм організації глобального корпоративного
бізнесу,
визначення
та
формування
конкурентних переваг корпоративної та
регіональної
економічної
інтеграції
в
глобальних умовах розвитку, динаміки
процесів
інституалізації
глобального
економічного
розвитку,
дії
механізмів
глобального ринку, систему регуляторних
інститутів глобальної економіки та їх функцій,
формування
стратегічних
альтернатив
забезпечення конкурентоспроможності та
конкурентного
лідерства
глобальних
корпорацій.
Рекомендується для студентів економічних
спеціальностей, викладачів вищих навчальних
закладів, наукових та практичних працівників.
Брітченко І.
Контролінг : навч. посіб. / І.Г. Брітченко,
А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги,
2015. – 280 с.
ISBN 978‐966‐416‐360‐3
Навчальний
посібник
підготовлений
відповідно до типової програми навчальної
дисципліни “Контролінг” та стандартів МОН
України. Розглянуто суть контролінгу, його роль
і
значення
в
економічній
діяльності
підприємств, місце в системі управління
бізнесом.
Охарактеризовані
об'єкти
контролінгу, його вили та методичний
інструментарій. Значна увага відведена
організації управлінському обліку в системі
контролінгу. Висвітлені також прикладні засади
контролінгу, необхідні для засвоєння та
практичного застосування інструментарію
контролінгу,
оперативного
відстеження

розвитку
підприємства
відповідно
до
встановлених орієнтирів. Наведені варіацій
практичних завдань, що можуть бути
використані для індивідуальної та самостійної
роботи студентів.
Посібник розрахований на студентів вищих
навчальних закладів, які навчаються за
галузями
знань
“Менеджмент
і
адміністрування”,
“Економіка
та
підприємництво”, науковців, аспірантів і
здобувачів. викладачів вузів економічного
профілю, а також для використання у процесі
перепідготовки і підвищення кваліфікації
наукових, педагогічних та управлінських
кадрів.
Ижик Л.
Книжные знаки одесских библиофилов :
моногр. исслед. / Л. В. Ижик ; [отв. ред.
О. Ф. Ботушанская ; консультант С. З. Лущик ;
рецензент
Н. Н. Зубков
;
ред.
И. С. Шелестович]. – Одесса : Одес. нац. науч.
б‐ка им. М. Горького, 2014. – 131 с.
В течение многих лет отдел редких изданий и
рукописей проводил тщательный просмотр
старых фондов Библиотеки. Обнаружены
десятки тысяч томов с достоверными
надписями,
владельческими
росписями,
книжными знаками бывших владельцев или
общественных
библиотек,
переплетных
мастеров, книжных магазинов. Публикацию
исследования было решено начать с
материалов о книжных знаках одесских
библиотек и ограничиться дореволюционным
периодом. Объем настоящего издания
позволил включить в первую часть 30
персоналий. Принцип отбора – степень
готовности материала о библиофиле и его
собрании. Поиск продолжается.

Хайрулін О.
Психологія
професійного
вигорання
військовослужбовців: моногр. / Хайрулін Олег
Михайлович ; [за наук. ред. А. В. Фурмана]. –
Тернопіль : [ТНЕУ], 2015. – 220 с.
ISBN 978‐966‐654‐372‐4
В
монографічному
дослідженні
проаналізовано стан розробки проблеми
професійного вигорання у психологічній теорії
та практиці; з'ясовано сутність, зміст та
особливості компонентів названого вигорання
персоналу Державної прикордонної служби
України. На здобутому матеріалі вперше
запропонована
практико
зорієнтована,
структурно‐функціональна
модель
психологічної профілактики, що охоплює
моніторинг оргуправлінського потенціалу
цього відомства і його командних ланок,
комплекси загальних і спеціальних заходів у
роботі з персоналом, умови оптимізації
психосоціального
клімату
в
бойових
підрозділах
прикордонників.
Водночас
описана методологічно виважена система
критеріїв,
параметрів
і
психологічних
інструментів для ефективного здійснення
профілактики
профвигорання
військовослужбовців, що підвищує як їхню
особисту толерантність, так і запобігає
виникненню
надмірного
психогенного
напруження під час несення прикордонної
служби. У підсумку ґрунтовне підтвердження
отримала
як
програма
емпіричного
дослідження
вигорання,
так
і
експериментальна перевірка на ефективність
пропонованої авторської моделі профілактики
цього
психоемоційного
стану
у
військовослужбовців ДПС України.
Для військовослужбовців командного складу,
психологів
військових
підрозділів,
прикордонників, управлінців і працівників
соціономічних професій.

Фурман А.
Організаційно‐діяльнісні ігри у вищій школі :
моногр. / Фурман Анатолій Васильович,
Шандрук Сергій Костянтинович. – Тернопіль :
ТНЕУ, 2014. – 272 с.
ISBN 978‐966‐654‐364‐9
В міждисциплінарному дослідженні здійснене
обґрунтування теоретичних і проектно‐
технічних засад постання організаційно‐
діяльнісних ігор, принципів, засобів та
інструментів їх проведення як форми, методу
та
інтегральної
умови
розвитку
методологічного
мислення,
професійної
компетентності і творчих здібностей студентів
сучасного ВНЗ. Відштовхуючись від теорії
вчинку В. А. Роменця, системомиследіяльнісної
і вітакультурної методологій, принципів і норм
циклічно‐вчинкового підходу та кватерності, а
також парадигмальної карти професійної
креативності,
авторами
запропонована
інноваційна освітня модель підготовки
фахівців соціогуманітарного профілю, котра в
роботі отримала як детальне філософсько‐
методологічне опрацювання, так і соціально‐
психологічне і програмно‐дидактичне. Уперше
створені та описані теоретична модель гри як
учинення у логіко‐змістовій наступності
ситуаційного
(виникнення
ігрового
відношення), мотиваційного (формування поля
гри), діяльного (замикання гри і постання світу
ігрової діяльності) і після діяльного (рефлексія
успішності/неуспішності гри), типологія ігор
(гра‐місце,
гра‐виклик,
гра‐подія,
гра‐
церемонія), нова мисле діяльна стратегія або
методологема реінтерпретації гри як події‐
екзистенції людського буття, психосоціального
феномену і категорії культури, план‐карта
циклічно‐вчинкового підходу до пізнання,
програмування, сценаризації, продуктивного
використання та досвідно‐рефлексивного
осмислення ОДІ в актуалізації і розвитку
професійно
зорієнтованих
мислення,
діяльності та креативності майбутніх фахівців.

