Інструментальний ансамбль : хрестоматія для
ВНЗ
/
В. Ф. Кучерук,
О. М. Олексюк,
Н. П. Кучерук. – Луцьк : Східноевроп. нац. ун‐т
ім. Лесі Українки, 2014. – 148 с.
ISMN M‐707501‐20‐7
Основа
навчального
посібника
–
інструментальні твори, які переклали автори
для інструментального ансамблю. Мета
видання – формування творчої особистості,
виховання в неї глибокого й постійного
інтересу до обраної професії, розвиток її
артистичних здібностей, підготовка до роботи
на естраді, а також розширення навчально‐
педагогічного
репертуару
для
інстру‐
ментального ансамблю.
До хрестоматії увійшло чотирнадцять партитур.
Це твори композиторів‐класиків, колядки і
різдвяні мелодії, які автори книги переклали
для інструментального ансамблю (сопілка або
флейта, скрипка, баян, контрабас) та популярні
мелодії минулих років для ансамблю у складі
флейти, баяна, струнного квінтету тощо.
Пропоновані твори різні за стилем, структурою,
фактурою, складністю вивчення та виконання.
Для викладачів і студентів вищих навчальних
закладів музичної освіти в Україні.
Барабаш Ю.
Освітній менеджмент : навч. посіб. /
Ю. Г. Барабаш, Р. М. Пріма, Ц. Й. Барабаш. –
Луцьк : Східноєвроп. нац. ун‐т ім. Лесі Українки,
2014. – 448 с. – (Сер. “Посібники та підручники
СНУ ім. Лесі Українки”).
ISBN 978‐966‐600‐493‐5 (серія)
ISBN 978‐966‐600‐642‐7
Навчальний посібник висвітлює основи теорії і
методики менеджменту в дошкільному та
загальноосвітньому навчальних закладах.
Особливу увагу звернуто на питання
управління
інноваційними
процесами,
розвитку, забезпечення наступності між цими
двома складниками системи безперервної
освіти в Україні.
Для студентів спеціальностей “Дошкільна
освіта”, “Початкова освіта”, керівникам освіти,
педагогам.

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати
вищу освіту : навч. посіб. / [за ред. Т. Добка,
М. Головянко,
О. Кайкової,
В. Терзіяна,
Т. Тііхонена]. – Львів : Вид‐во “Компанія
“Манускрипт”, 2014. – 572 с.
ISBN 978‐966‐2400‐37‐3
У посібнику відображено результати діяльності
консорціуму Темпус‐проекту “Національна
система забезпечення якості і взаємної довіри
в системі вищої освіти (TRUST)”, спрямованого
на побудову загальної, інноваційної, політично
нейтральної системи забезпечення якості
освіти, створення Національного порталу із
забезпечення
якості
для
підтримки
неупередженої
і
відкритої
широкому
суспільству системи, розробку нових практик
щодо забезпечення якості та запровадження
схем підготовки ключового персоналу ВНЗ,
міністерства і законодавчих організацій у галузі
освіти. У посібнику проаналізовано досвід
європейських країн та вітчизняну освітню
практику щодо забезпечення якості освіти, а
також виклики на шляху інтеграції України в
Європейський простір вищої освіти.
Старикович Л.
Прилади і методи дослідження стану довкілля :
навч. посіб. / Л. С. Старикович. К. П. Дудок.
Н. М. Любас. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – 2014.
– 196 с.
ISBN 978‐617‐10‐0115‐2
Розглянуто сучасні методи аналізу стану
довкілля, а також основні типи приладів, їхню
будову та загальні підходи до відбору зразків
для подальшого аналізу, визначення рівня pH
біологічних рідин: води, поживних середовищ
та екстрактів ґрунту; осадження частинок
методами
центрифугування;
розділення
органічних та біологічно активних молекул
методами хроматографії, електрофорезу та
аналізу їхніх електронних спектрів.
Для викладачів, студентів коледжів біологічних
спеціальностей вищих навчальних закладів
освіти, медичних університетів.

Стадник М.
Термопружний стан та міцність з тонкими
включениями
довільної
жорсткості
/
М. М. Стадник. – Львів : Нац. лісотехнічний ун‐т
України, 2015. – 316 с. : 48 іл., 3 табл.
ISBN 978‐966‐97470‐0‐6
У монографії розроблено наближений метод
для визначення концентрації напружень біля
тонких включень довільної жорсткості та
напружень у них. Метод базується на
запропонованій
математичній
моделі
деформування
тонкого
включення
та
співвідношень для розподілу напружень біля
нього. 3 використанням апарату гармонічних
функцій та інтегральних перетворень задачу
для визначення термопружного стану та
теплопровідності тіл зведено до розв'язку
систем двовимірних сингулярних інтегро‐
диференціальних рівнянь. Запропоновано
деформаційні критерії локального руйнування
та розрахункову модель визначення втомної
довговічності тіла зі сплющеними дефектами.
Теоретично обґрунтовано про вплив зовнішніх
зусиль, що діють паралельно до площини
серединної області дефекту на локальне
руйнування
як
за
силового,
так
і
деформаційного критеріїв.
Розв’язано задачі про пружну та граничну
рівновагу, міцність та довговічність тіл з
дефектами за дії силових і температурних
навантажень.
Виписані
аналітичні
співвідношення для обчислення відповідних
величин.
Для
наукових
та
інженерно‐технічних
працівників, а також викладачів, аспірантів і
студентів, що спеціалізуються в області
механіки і фізики твердого тіла.
Гавриленко В.
Шлях до сфрагістики / Віталій Гавриленко. –
Львівське від‐ня Iн‐ту укр. археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України, Українське геральдичне тов‐во, Ін‐т
спец. іст. дисциплін Музею Шереметьєвих. –
Київ ; Львів, 2014. – 328 с.
ISBN 978‐966‐02‐7306‐1
У книзі представлено науково‐творчий
доробок відомого українського дослідника
сфрагістики Віталія Гавриленка. Публікуються
праці з бібліографії, історіографії, питань
предмета і методології печаткознавства
України, які сприяли оформленню української
сфрагістики
в
окрему
галузь
серед
однопрофільних історичних дисциплін інших
країн.
Висвітлюється
широкий
спектр
сфрагістичної проблематики: циліндри і
скарабеї Стародавнього Світу, геми античності
молівдовули Візантії, давньоруські та козацькі
сфрагістичні інсигнії, цехові печатки. В цьому
плані книга вибраних праць Віталія Гавриленка
– своєрідна хрестоматія для вивчення

сфрагістичних і геральдичних пам'яток.
Розрахована
на
фахівців
сфрагістики,
працівників архівів і музеїв, колекціонерів,
студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто
цікавиться історією, культурою, мистецтвом.
Петков Г.
Търновската редакция на Стишния пролог.
Текстове. Лексикален индекс. Т. XII, месец
август / Георги Петков, Мария Спасова. –
Пловдив : Университетско издателство
“Паисий Хилендарски”, 2014. – 360 с.
ISBN 978‐954‐423‐908‐4
Този том е последният от дванадесенттомното
издание на Търновската редакцияна Стишния
пролог, където са публикувани проложите
текстове по най‐ранните точно дати рани
български рукописи от XIV век. Текстовите са
сравнени и с най‐ранните сръбски и руски
преписи на Стишния пролог. Лексикалният
индекс за месец август включва 7005
словоформи
с
16561
словоупортреби.
Товаразкрива словен ото багатство на
българския
книжовен
език
през
средновековния период от развитието му.
Дубовський С.
Енергоекономічний аналіз сполучених систем
генерації електричної енергії і теплоти /
С. В. Дубовський. – К. : Наукова думка, 2014. –
183 с. – (Проект “Наукова книга”).
ISBN 978‐966‐00‐1447‐3
У межах термодинамічного підходу наведено
нове вирішення наукової проблеми розподілу
витрат енергії між продуктами реальних
процесів
і
циклів
тепломеханічного
перетворення
прямого
і
зворотного
спрямування,
на
яких
базується
функціонування сполучених систем генерації
електричної і теплової енергії – комбінованого
виробництва електричної енергії та теплоти,
теплоти і холоду з використанням електричної
енергії. Подано теоретичні засади, методи і
засоби визначення енергоємності проміжних і
кінцевих продуктів комбінованих виробництв
практично важливих типів, агреговані моделі
та інженерні методики енергоекономічного
аналізу і прогнозування їх розвитку як
двопродуктової
складової
електроенергетичного комплексу.
Для
науково‐інженерних
співробітників,
аспірантів і студентів, які цікавляться
проблемами розроблення, проектування,
експлуатації
теплоенергетичних
об’єктів,
прогнозування
розвитку
та
організації
функціонування систем енергетики.

Куссуль Н.
Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на
основе спутниковых данных. Модели и
технологии / Н. М. Куссуль, С. В. Скакун,
А. Ю. Шелестов. – К. : Наукова думка, 2014. –
184 с. – (Проект “Наукова книга”).
ISBN 978‐966‐00‐1449‐7
Работа посвящена разработке методов и
технологий геопространственного анализа
рисков стихийных бедствий. Предлагается
постановка
задачи
геопространственной
оценки рисков, связанных со стихийными
бедствиями, и приведена методология ее
решения
на
основе
использования
разнородной информации (спутниковых и
наземных
данных,
а
также
данных
моделирования).
Обосновываются
этапы
решения этой задачи и ансамблевый подход к
обработке
данных
разной
природы.
Рассматриваются примеры практического
применения разработанных методов и
информационных технологий для оценки
риска затоплений и засух.
Для научных сотрудников, занимающихся
моделированием рисков стихийных бедствий,
ликвидацией их последствий, а также для
преподавателей и студентов высшей школы
соответствующих специальностей.
Пачковський Ю.
Споживча
поведінка
українських
домогосподарств : моногр. / Ю. Ф. Пач‐
ковський, А. О. Максименко. – Львів : ЛНУ
ім. І. Франка, 2014. – 242 с.
ISBN 978‐617‐10‐0112‐1
Розглянуто
актуальні
соціоекономічні
проблеми український домогосподарств крізь
призму суспільних трансформацій і наслідків
глобальної фінансової кризи. Проаналізовано
особливості їхньої споживчої поведінки.
Вивчено прийняття купівельних рішень
домогосподарствами, культуру консюмеризму
та економічну соціалізацію. На підставі
емпіричних досліджень виконано порівняльну
характеристику
виокремлених
типів
домогосподарств у системі їхньої споживчої
активності, окреслено місце е‐споживання в
українському суспільстві на шляху розвитку
нової економіки. Наголошено на узагальненні
чинників різної природи, задіяних у процес
регулювання споживчих практик сучасного
домогосподарства як вважливого суб’єкта
ринкових відносин.
Для
наукових
працівників,
викладачів,
аспірантів та студентів, які вивчають сучасні
тенденції в розвитку явищ, що перебувають у
полі міждисциплінарного зацікавлення.

Асадчих О.
Українським казковий епос японською мовою :
навч. посіб. / О. В. Асадчих, І. П. Дзюб,
X. Катаока. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014.
– 200 с.
ISBN 978‐966‐489‐282‐4
Увазі читачів пропонуються українські казки,
міфи і легенди, перекладені японською мовою,
З відповідною класифікацією, коментарем та
порівняльним аналізом японських і українських
казок. Переклав японською мовою І. П. Дзюб,
класифікація казок, коментар, порівняльний
аналіз та загальне редагування О. В. Асадчих,
X. Катаока.
Софійська І.
Принцип
субсидіарності
у
місцевому
самоврядуванні
України
та
країн
Європейського Союзу : моногр. / Ірина
Софійська. – Львів : Каменяр, 2014. – 187 с. : іл.
ISBN 978‐966‐607‐272‐1
У монографії розкрито конституційно‐правове
закріплення та визначення сутності принципу
субсидіарності у місцевому самоврядуванні
країн Європейського Союзу та України,
обґрунтовано умови для ефективної реалізації
принципу
субсидіарності
у
місцевому
самоврядуванні в Україні на основі досвіду
країн Європейського Союзу.
Для
науковців,
викладачів,
аспірантів,
студентів, депутатів місцевих рад та посадових
осіб органів місцевого самоврядування.
Тимошенко Ю.
Історичні умови та специфіка розвитку спорту й
фізичною виховання в радянській Україні в 20–
40‐ві роки XX ст. / Юрій Тимошенко. – К. : [ТОВ
“НВІІ” Інтерсервіс”], 2014. – 446 с.
ISBN 978‐617‐696‐317‐5
У монографії комплексно досліджуються
особливості культивації рухової активності
населенням підрадянської України у середині
XX ст. З’ясовано, що колективізм у фізичній
культурі 20–40‐х років ставав одним із засобів
“пролетаризації” суспільства, точніше –
люмпенізації його, коли існування більшості
членів суспільства узалежнювалося від влади.
Фізичну культуру і спорт було перетворено на
одну зі спонук означеної пролетаризації.
Обґрунтовано концепцію проведення відвертої
мілітаризації фізкультурно‐спортивної сфери,
за якої влада вкладала власні смисли в
організовану
рухову
активність
і
та
сприймалася вже не як засіб виховання
здорового пролетаріату (попри такі гасла), а як
мобілізаційний ресурс, спосіб підвищення
військової підготовки населення. Акцентовано
увагу на фактах, що засвідчили прагнення
радянського керівництва використати спорт як

один із складників боротьби за європейський
пролетаріат, засіб популяризації комуністичних
ідей Задля цього вдалися до створення в 1921
р. Червоного Спортивного Інтернаціоналу, що
мав би об'єднати всі робітничі (пролетарські)
спортивні товариства світу. Згодом, після
перемоги у Другій світовій війні, СРСР переніс
протистояння з полів боїв на спортивне
поприще, вийшовши на міжнародну арену,
відтак, змінюється парадигма розвитку
фізичної культури: ті смисли, що їх влада
вкладала упродовж попередніх десятиліть
“радянськість”
фізичної
культури
–
поступаються місцем загальноприйнятим у
спортивному товаристві принципам і нормам.
Староста В.
Колоїдна хімія. Практикум : навч. посіб. для
студ. ВНЗ / Володимир Староста, Олександр
Янчук. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун‐т ім. Лесі
Українки, 2014. – 360 с.
ISBN 978‐966‐600‐5 (серія)
ISBN 978‐966‐600‐643‐4
Посібник містить теоретичні відомості для
підготовки і проведення лабораторних робіт із
семи основних розділів курсу колоїдної хімії
(хід виконання та оформлення робіт;
контрольні
питання;
тестові
завдання;
приклади розв’язування задач; задачі для
самостійного розв’язування).
Для студентів вищих навчальних закладів.
Кузнєцов М.
Розвиток моторної пам'яті в старшому
дошкільному та молодшому шкільному віці /
М. А. Кузнєцов, Ю. Ю. Ходикіна. – Х. : ХНПУ,
2015. – 202 с.
ISBN 978‐617‐7064‐48‐9
У монографії розкривається психолого‐
педагогічний аспект проблеми розвитку
моторної пам'яті дошкільників та молодших
школярів.
Розглянуті
вікова
динаміка,
структура
та
чинники
продуктивного
функціонування моторної пам'яті дітей.
Наводяться результати апробації розвивальної
програми, спрямованої на підвищення
ефективності моторного навчання дітей у
контексті розв'язання різноманітних рухових
завдань.
Для викладачів психології і педагогіки вищих
учбових
закладів,
вчителів,
аспірантів,
студентів.

Олюха В.
Оптимізація
капітального
будівництва:
господарсько‐правові проблеми : моногр. /
В. Г. Олюха. – К. : Центр учбової літератури,
2015. – 302 с.
ISBN 978‐6116‐01‐0723‐5
Монографія присвячена дослідженню проблем
застосування господарсько‐правових засобів
для підвищення ефективності капітального
будівництва у сучасній Україні. Розглянуто
сучасний стан капітального будівництва, і з
використанням загальнонаукової категорії
“оптимізація”
окреслено
важливість
підвищення
ефективності
капітального
будівництва
для
соціально‐економічного
розвитку
суспільства.
Встановлені
цілі,
завдання та напрями оптимізації капітального
будівництва за допомогою господарсько‐
правових
засобів,
які
у
монографії
розглядаються як правові інструменти, здатні
забезпечувати досягнення не тільки правових
результатів, але і соціально‐економічних. У
загальному підсумку капітальне будівництво
має
забезпечувати
сталий
розвиток
суспільства. Обґрунтовано доцільність для
проведення
оптимізації
капітального
будівництва застосовувати не всі господарсько‐
правові засоби, а тільки ті які не є витратними,
оскільки можливості держави у наданні прямої
фінансової підтримки обмежені кризовим
станом економіки. Капітальне будівництво
справедливо розглянуто в роботі як складна
система, що вміщує інші відносно самостійні
підсистеми
(житлове,
промислове,
сільськогосподарське, дорожнє, оборонне) та в
свою чергу є складовою містобудівної системи.
Дається
доктринальне
визначення
містобудування.
Наводиться
огляд
господарсько‐правових засобів, найбільш
доцільних у кризових умовах для проведення
оптимізації
капітального
будівництва.
Містяться пропозиції по вдосконаленню
чинного законодавства з досліджених питань.
Для науковців, викладачів, студентів вищих
навчальних закладів, юристів‐практиків.

Чекаленко Л.
Зовнішня політика України : підруч. / Людмила
Чекаленко ;
[за
наук.
ред.
ректора
Дипломатичної академії України при МЗС
України М. А. Кулініча]. – 2 вид., допов. і онов.
– К. : LAT&K, 2015. – 477 с., 8 с. іл.
ISBN 978‐617‐7061‐13‐6
У підручнику автор розкриває проблематику
зовнішньої політики України від найдавніших
часів до сьогодення. Висвітлюючи історичні
етапи становлення Української держави,
аналізує витоки, принципи і результати
зовнішньої політики України, що спирається на
засади міжнародного права. Характеризує дво‐
і багатостороннє співробітництво, окреслює
перспективи посування Української держави
шляхом європейської інтеграції.
За структурою і змістом підручник відповідає
навчальним програмам “Зовнішня політика
України”, “Міжнародні відносини і світова
політика”, “Історія України”, “Євроінтеграція і
політика України”, “Міжнародне право”,
“Міжнародні
економічні
відносини”,
“Міжнародна інформація” тощо.
Для студентів вищих навчальних закладів,
викладачів, політиків, всіх, хто прагне
опанувати досвідом минулого, щоби будувати
Україну – спроможну стати рівною серед
рівних, провідних країн Європи і світу.
Стадник В.
Електронна поляризовність фероїків : моногр. /
В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Р. С. Брезвін. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 306 с.
ISBN 978‐617‐10‐0044‐5
Описано основи теорії дисперсії світла в
анізотропних
середовищах,
методи
вимірювання показників заломлення та
двопроменезаломлення,
а
також
їхні
поляризаційні, спектральні, температурні та
баричні зміни для низки номінально чистих
фероїків
групи
сегнетової
солі,
тригліцинсульфату та А2ВХ4. Розглянуто вплив
радіаційних
дефектів,
ізоморфного
та
ізотопічного заміщення елементів структури на
параметри оптичної індикатриси. Наведено
приклади їхнього зв'язку зі спектральною
залежністю поглинання в інфрачервоній,
ультрафіолетовій
ділянках
спектра
та
генетичного походження смуг. Описано
застосування параметрів оптичної індикатриси
для
створення
шкали
температури,
вимірювання температури й тиску та великих
інтегральних доз жорсткої радіації.
Для маґістрів, наукових працівників у галузі
фізики
твердого
тіла,
кристалооптики,
спектроскопії кристалів та прикладної фізики.

Овчаренко Д.
Покарання як соціальне та правове явище:
філософсько‐правові аспекти : моногр. /
Овчаренко Дмитро Анатолійович. – К. :
Паливода А. В., 2015. – 266 с.
ISBN 978‐966‐437‐407‐8
У монографії висвітлюються філософсько‐
правові аспект покарання як соціального та
правового
явища
в
контексті
юснатуралістського
та
юридико‐
позитивістського підходів до інтерпретації
права.
Викладено
пропозиції
щодо
удосконалення чинного законодавства та
практики застосування покарання в Україні.
Рекомендовано дія студентів, викладачів,
науковців, юристів‐практиків та усіх, хто
цікавиться проблематикою покарання в
широкому соціокультурному контексті та
досягненнями філософії права на сучасному
етапі її розвитку, а також намагається
розширити знання з філософії, кримінології,
кримінального,
кримінального
процесуального,
кримінально‐виконавчого
права та багатьох інших дисциплін.
Білоус О.
Регіональне телебачення для дітей: принципи,
функції, тематика : навч. посіб. / Оксана Білоус.
– Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 254 с.
ISBN 978‐617‐10‐0141‐1
У навчальному посібнику вперше в Україні
системно
викладено
концептуально‐
теоретичні
засади
функціонування
регіонального телебачення. Осмислено роль і
місце регіонального телебачення в контексті
формування в дітей, підлітків, юнацтва
морально‐духовної, національно‐патріотичної
свідомості. Розглянуто форми і методи
органічного поєднання у телепередачах
регіональних (локальних), всеукраїнських і
загальнолюдських цінностей – головної
передумови
ефективного
впливу
регіонального телебачення на формування у
дітей національно‐патріотичних переконань.
Подано тексти учнівських і студентських
письмових робіт.
Для студентів‐журналістів вищих навчальних
закладів і журналістів практиків.

Гальченко С.
Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні
аспекти творчості П. Г. Тичини, В. М. Сосюри та
Остапа Вишні / Сергій Гальченко. – К. : Наукова
думка, 2014. – 688 с. – (Проект “Наукова
книга”).
ISBN 978‐966‐00‐1459‐6
У книжні подаються дослідження переважно
рукописної
спадщини
трьох
видатних
українських письменників XX ст. – П. Г. Тичини,
В. М. Сосюри і Остапа Вишні. Автор досліджень
та перших публікацій численних творів
названих письменників упродовж багатьох
років проводив пошукову роботу по збиранню
насамперед
архівних
першоджерел,
здійснював формування особових фондів та
укладав наукові описи рукописної спадщини,
готував до друку перші публікації та науково‐
критичні видання їхніх творів.
Крім текстологічних та джерелознавчих
досліджень, у книзі в розділах “Додатки”
друкуються тексти поетичних збірок і окремих
творів П. Г. Тичини і В. М. Сосюри, більшість
яких перебувала під забороною і була
вилучена з літературного процесу, а також
листи і щоденники Остапа Вишні, які розшукав
і
вперше
опублікував
із
науковими
коментарями автор цієї книжки.
Видання розраховане на широке коло читачів
як фахівців‐філологів, так і усіх тих, хто
цікавиться
українським
красним
письменством.
Історія української літератури : у 12 т. Т. 2.
Давня література (друга половина XIV–XVIII ст.)
/ [авт. кол.: М. Сулима, М. Корпанюк,
Л. Ушкалов та ін.] ; наук. ред.: Віра Сулима,
Микола Сулима. – К. : “Наукова думка”, 2014. –
840 с.
ISBN 978‐966‐00‐1299‐8
ISBN 978‐966‐00‐1358‐2 (т. 2)
Другий том нової дванадцятитомної “Історії
української літератури” присвячено давній
українській
літературі
доби
першого
національного відродження та раннього
бароко (друга половина XVI – перша половина
XVII ст.), доби зрілого бароко (друга половина
XVII – перша половина XVIII ст.), а також
літературі пізнього бароко, коли посилилися
процеси секуляризації і формування літератури
як повноправного явища світської культури
(друга половина XVIII ст.).

