Глушко М.
Історія народної культури українців : навч.
посіб. / Михайло Глушко. – Львів : ЛНУ ім. Івана
Франка, 2014. – 416 с. : іл.
ISBN 978‐617‐10‐0117‐6
Висвітлено джерела, походження та історичні
етапи розвитку різних ділянок традиційно‐
побутової культури українців – господарських
занять, домашніх ремесел і промислів,
матеріальної культури (житла, одягу, їжі,
транспорту тощо). Значну увагу приділено
архаїзмам у народній культурі автохтонів
України XIX – початку XX ст., спадковості й
незнищенності давніх культурних надбань,
їхньому місцю в загальноєвропейському та
загальносвітовому цивілізаційних вимірах.
Для студентів вищих закладів освіти
гуманітарного профілю і всіх, хто цікавиться
культурою свого народу.
Дотримання прав учасників кримінального
провадження під час проведення освідування :
моногр. / В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко,
О. М. Калачова, С. С. Клочуряк. – Київ : Центр
учбової літератури, 2015. – 160 с.
ISBN 978‐611‐01‐0719‐8
Розглянуто актуальні теоретичні та практичні
проблеми процесуального порядку й тактики
проведення
освідування
як
слідчої
(розшукової)
дії
за
КПК
України.
Проаналізовано
нормативно‐правове
регулювання цієї процесуальної дії, визначено
особливості
підготовчого,
робочою,
завершального
етапів
її
проведення,
запропоновано низку змін і доповнень до
чинного
кримінального
процесуального
законодавства України.
Для науковців, викладачів, студентів і курсантів
юридичних факультетів та закладів освіти, а
також практичних працівників правоохоронних
органів.
Александров Ю. В.
Астрофізика : навч. посіб. для студ. напряму
“Фізика” класич. ун‐тів / Ю. В. Александров. –
X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 216 с. : іл.
ISBN 978‐966‐285‐137‐3
У навчальному посібнику розглянуто основи
провідного зараз розділу астрономії –
астрофізики. Наведено необхідні відомості із
загальної астрономії, основні методи і засоби
теоретичної та практичної астрофізики, основи
фізики зір та планетних систем, фізики
Галактики та Метагалактики, основи космології
та проблеми життя у Всесвіті.

Вдовин М. Л.
Математичне програмування: теорія та
практикум : навч. посібн. / М. Л. Вдовин,
Л. Г. Данилюк. – Львів : “Новий Світ – 2000”,
2015. – 160 с.
ISBN 978‐966‐418‐100‐3
У навчальному посібнику викладено основні
підходи до розв’язування задач лінійного та
нелінійного
програмування.
Виклад
теоретичного
матеріалу
супроводжується
прикладами розв’язування типових задач та
завданнями для самостійної роботи.
Посібник
призначений
для
студентів
економічних спеціальностей вищих навчальних
закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться
застосуванням математичних методів в
економіці.
Савицька О. В.
Етнопсихологія : навч. посіб. / О. В. Савицька,
Л. М. Співак. – 2‐ге вид. – К. : Каравела, 2015. –
264 с.
ISBN 978‐966‐222‐919‐6
Зміст посібника добирався з урахуванням
актуальних питань етнопсихології та розкриває
феноменологію і сутність етнічної ідентичності,
етнічної свідомості та самосвідомості, прояву
етнопсихологічних особливостей особистості,
етнопсихологічні функції культури, чинники,
типологію і способи розв’язання міжетнічних
конфліктів. До практичної частини посібника
увійшли методичні рекомендації та система
практичних занять, тести, глосарій, іменний і
предметний
покажчики,
список
рекомендованої та використаної літератури.
Посібник
адресований
студентам
психологічних і педагогічних спеціальностей,
викладачам
і
практичним
магістрам,
психологам.
Військові
злочини:
кримінально‐правова,
криміналістична
та
кримінологічна
характеристика : кол. моногр. / [за заг. ред.
В. М. Стратонова, Є. Л. Стрельцова]. – Херсон :
[Видавничий дім “Гельветика”], 2015. – 340 с.
ISBN 978‐617‐7178‐75‐9
У монографії, з урахуванням положень
Національної безпеки України, воєнної
стратегії та безпеки (їх правового визначення),
надається
комплексна
характеристика
військовим злочинам.
Для науковців, практичних працівників,
викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Гулько Л. Г.
Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / Гулько Л. Г.
– Львів : “Новий Світ – 2000”, 2015. – 264 с. –
(Вища освіта в Україні).
ISBN 978‐966‐418‐182‐9
Розглянуто теоретичні основи та практичні
методи аналізу інвестиційної діяльності
підприємства: оцінювання реальних та
фінансових інвестицій, інвестиційного ризику,
інвестиційної привабливості окремих об’єктів,
техніко‐економічне обґрунтування проектів.
Приділено увагу питанням стратегічного
управління інвестиційною діяльністю, аналізу
фондового ринку.
Посібник містить приклади розв’язування
окремих
задач,
тестові
завдання,
термінологічний словник.
Посібник
призначений
для
студентів
економічних
спеціальностей,
аспірантів,
викладачів,
фахівців
підприємств
та
організацій.
Свою Україну любіть. Йосип Гошуляк: до тебе в
пісні лину, рідний краю / авт.‐упоряд. Марта
Онуфрів. – К. : Вид. дім “Києво‐Могилянська
академія”, 2014. – 394 с., іл.
ISBN 978‐966‐518‐663‐2
Книга “Свою Україну любіть” – про непростий
творчий шлях відомого оперного й камерного
співака з Канади Йосипа Гошуляка, його
хвилюючі зустрічі з рідним краєм, відомими
культурними діячами, вдячним українським
слухачем. Вміщено також репортажі, відгуки,
рецензії
на
культурні
заходи
за
безпосередньою чи опосередкованою його
участю.
Усупереч тому, що співак формувався в
англомовному
середовищі,
він
став
найрепрезентативнішим
популяризатором
української музичної спадщини в іншомовному
світі. Він творив для далекої, незабутньої
України, збагачуючи її культурну скарбницю
своїми творчими доробками.

Боднар І.
Міжнародна інформація : навч.‐метод. посіб.
для самост. вивч. курсу. / Ірина Боднар. –
Львів : [“Новий Світ – 2000”], 2015. – 284 с. –
(Вища освіта в Україні).
ISBN 966‐7478‐88‐2
У
навчально‐методичному
посібнику
розглядаються
завдання
і
структура
міжнародної інформації як окремої навчальної
дисципліни. Висвітлюються основні напрями
вивчення
міжнародної
інформації
Досліджується
проблема
інформатизації
взаємовідносин промислово розвинутих країн
та країн, що розвиваються. Розглядається
державна інформаційна політика країн,
вивчаються проблеми розвитку національної
електронної
промисловості
країн,
що
розвиваються.
Детально
розглядається
національна програма інформатизації України.
Соціальна політика : навч. посіб. /
[Климанська Л. Д., Малик І. Р., Савка В. Є. та ін.]
; за заг. ред. В. М. Пічі та Я. Б. Турчин. – 2‐ге
вид., випр. і доповн. – Львів : “Новий Світ –
2000”, 2015. – 318 с. – (Вища освіта в Україні).
ISBN 978‐966‐418‐240‐3
Навчальний
посібник
написаний
у
відповідності
з
Державним
освітнім
стандартом і включає основні теми. Автори
чітко інтерпретують ключові поняття і терміни
соціальної політики, використовують новітні
наукові доробки вітчизняних і зарубіжних
учених. В кінці кожної теми подається список
літератури, запитання, завдання та тести для
самоконтролю.
Для студентів спеціальностей “Соціологія”,
“Соціальна робота”, “Політологія”, “Державна
служба”, “Державне управління”, “Регіональне
управління”,
“Управління”,
аспірантів,
викладачів, а також усіх, хто цікавиться
проблемами соціальної політики у сучасній
Україні.

Захара I. С.
Українська філософія : навч. посіб. / Захара І. С.
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 354 с.
ISBN 978‐617‐10‐0164‐0
Досліджено методологію української філософії
та її специфіку. Висвітлено три основні періоди
становлення вітчизняної філософської думки,
зокрема, зародження її в добу Київської Русі,
філософську культуру Давньої України із
вчених другої половини XIX ст., філософську
думку в Україні XX ст.
Для
студентів,
які
вивчають
історію
філософської думки в Україні як нормативний
курс, а також для всіх тих, хто хоче
ознайомитись з історією української культури.

Долинська Л. В.
Психологія конфлікту : навч. посіб. /
Л. В. Долинська, Л. П. Матяш‐Заяц. – К. :
Каравела, 2015. – 304 с.
ISBN 978‐966‐222‐914‐1
Посібник
підготовлений
відповідно
до
розробленої одним із авторів програми курсу
“Психологія конфлікту” і відображає основні
сучасні теоретичні та практичні підходи до
проблеми конфліктів різних рівнів і видів. У
ньому вміщено теоретичні, практичні та
методичні матеріали, які потрібні для
проведення аудиторних занять і самостійного
вивчення курсу студентами, теми для
доповідей і рефератів, психодіагностичний
інструментарій,
елементи
тренінгу для
підвищення конфліктної компетентності. Також
у
посібнику
є
короткий
словник
конфліктологічних термінів.
Навчальний посібник “Психологія конфлікту”
розрахований насамперед на викладачів і
студентів педагогічних вузів, які опановують
фах “Практична психологія”, однак він може
принести користь усім, кому небайдужа
порушена в ньому проблематика – педагогам,
соціальним працівникам, юристам, філософам,
економістам та представникам інших професій.

Баюра В. І.
Закупівля: маркетинговий підхід : навч. посіб. /
В. І. Баюра, Н. Л. Новікова, Н. В. Романченко. –
К. : Вид. дім “Києво‐Могилянська академія”,
2014. – 227 с.
ISBN 978‐966‐518‐673‐1
У навчальному посібнику висвітлюються
основи організації закупівельної діяльності.
Викладено концепцію постачання, пов’язаного
з маркетингом. Особливу увагу приділено
основним напрямам, організації, стратегії,
методам і моделям закупівельної діяльності,
плануванню бюджету закупівель.
Для студентів економічних спеціальностей
ВНЗ, а також зі спеціальності “Маркетинг”. Цей
посібник може бути корисним аспірантам,
працівникам, які займаються питаннями
вдосконалення
закупівельної
діяльності,
поліпшення маркетингу закупівель.
Цвєткова Л. Б.
Колоїдна хімія: теорія і задачі : навч. посіб. /
Л. Б. Цвєткова. – Львів : “Магнолія 2006”, 2015.
– 292 с. – (Вища освіта в Україні).
ISBN 978‐966‐418‐110‐2
Теоретичний і практичний матеріал цієї книги
побудований таким чином, щоб користувач міг
без
допомоги
викладача
оволодіти
теоретичними основами колоїдної хімії,
зрозуміти
властивості
і
закономірності
поведінки типових дисперсних систем. В
розділах книги, де це доцільно, подаються
розв’язки типових задач, а в кінці книги –
задачі для самостійного розв’язування.
Книга адресована для студентів нехімічних
спеціальностей, викладачам ВНЗ, але нею
можуть
скористатись
також
практичні
працівники, зайняті в різних галузях
промисловості.
Белінська Л.
Національна пам’ять української діаспори США
(просопографічний аспект) : моногр. /
Людмила Белінська. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. – 276 с.
ISBN 978‐617‐10‐0179‐4
Монографію
присвячено
джерелам,
формуванню і трансформації національної
пам’яті галицьких українців у полікультурному
пограниччі. На прикладі кількох поколінь
Кульчицьких та Лужницьких (II пол. ХІХ –
початок XXI ст.) представлено родинну та
комунікативну культуру як вагомий чинник
збереження української ідентичності та
національної пам’яті.

Голованов C. O.
Всесвітня історія : підруч. / C. O. Голованов. –
К. : Каравела, 2014. – 296 с.
ISBN 966‐801‐953‐9
Історія, як жодна інша наука чи навчальна
дисципліна,
сприяє
інтелектуальному
розвитку, поповненню ерудиції, поширенню
кола поглядів. Не випадково історія як
навчальна дисципліна входить до навчальних
планів усіх гуманітарних спеціальностей вищих
навчальних закладів. Цей підручник містить
курс лекцій з дисципліни “Всесвітня історія”
для студентів неісторичних факультетів. Він
охоплює історичний розвиток людства від часів
виникнення людини і людського суспільства до
нашого часу. Зміст лекцій побудовано з
урахуванням сучасного стану історичних знань.
Матеріал кожної лекції супроводжується
тестами і запитаннями для самоконтролю.
Для студентів вищих навчальних закладів та
всіх, хто цікавиться історією.
Олейнікова О. М.
Англійська мова професійного спілкування :
навч. посіб. / Олейнікова О. М. – Львів :
“Новий Світ – 2000”, 2015. – 180 с. – (Вища
освіта в Україні).
ISBN 978‐966‐418‐063‐1
Посібник призначено для навчання студентів II
курсу денного відділення та заочного
відділення з предмету.
Посібник містить словник по темах програми,
тематичні тексти та зразки ділових листів для
перекладу, діалоги, скорочені тексти для
переказу.
Після лексичних та граматичних вправ подано
короткий довідник з граматики англійської
мови, а також шість варіантів контрольних
робіт з тестами, які студенти можуть
виконувати під час занять або самостійно.
Григус І. М.
Перша медична допомога : підруч. /
І. М. Григус, М. Я. Романишин. – Львів : “Новий
Світ – 2000”, 2015. – 176 с. – (Вища освіта в
Україні).
ISBN 978‐966‐418‐223‐9
Підручник
розроблений
відповідно
до
затвердженої
програми
викладання
дисципліни “Перша медична допомога” в
обсязі годин, що передбачені програмою.
Підготовлений
підручник
покликаний
допомогти освоїти основи діагностики та
надання першої невідкладної допомоги у разі
наявності різних захворювань і загрозливих
для життя станів. У ньому систематизовано
викладення
навчальної
дисципліни,
теоретичний і практичний матеріал та

рекомендовану літературу. Рекомендований
для вищих навчальних закладів і розрахований
на студентів спеціальних навчальних відділень,
викладачів та практичних працівників напряму
фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.
Історія політичної думки : навч. енцикл. слов.‐
довід. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : “Новий
Світ – 2000”, 2014. – 766 с. – (Вища освіта в
Україні).
ISBN 978‐966‐418‐266‐6
Навчальний
енциклопедичний
словник‐
довідник охопив аналіз поглядів близько 600
представників вітчизняної та зарубіжної
політичної, політико‐правової думки. Звернено
увагу на персоналії, підходи яких аналізуються
при вивченні курсів “Політологія”, “Історія
політичної думки”, “Історія політико‐правових
вчень”,
“Основи
демократії”
та
ін.
Підготовлений
провідними
українськими
науковцями‐політологами,
істориками,
соціологами, філософами.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ,
політичних діячів, а також для усіх, хто
цікавиться політикою та політичною наукою.

