Якібчук П. М.
Молекулярна
фізика
:
підручник
/
П. М. Якібчук, М. М. Клим. – Вид. 2‐ге, допов. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 584 с.
ISВN 978‐966‐613‐975‐0
У підручнику викладено основи кінетичної
теорії, термодинаміки, розкрито взаємозв’язок
між макроскопічними властивостями і внут‐
рішньою будовою речовини. Висвітлені
питання, пов’язані з внутрішньою будовою і
фізичними властивостями газів, рідин і твердих
тіл,
явищами
перенесення,
фазовими
переходами першого і другого роду,
розчинами, явищами, які протікають у газах
при малих тисках. Багато уваги приділено
молекулярно‐кінетичній
теорії
газів,
кінематичним характеристикам молекулярного
руху, реальним газам, фізиці рідин, основам
термодинаміки. Детально виведено основні
співвідношення і наведено приклади, що їх
підтверджують. Значну увагу приділено
розкриттю
фізичному
змісту
законів
молекулярної фізики.
Лещук Т.
Грецькі
міти
і
українські
легенди
(в порівняльному аспекті) / Тихон Лещук. –
Львів : 2015. – 194 c.
У
цій
книжці
представлено
збірку
Старогрецьких мітів і збірку українських легенд
у порівняльному аспекті. Справа в тому, що
така форма викладу вперше показується
читачеві.
Тут подано також і першоджерела цих мітів у
грецькій мові. Різниця між ними є велика, хоча
і багато є спільного між тими мітами і
українськими легендами. Зрештою і сам читач
про це може сказати, якщо прочитає і одне і
друге.
А різниця, основна різниця полягає в тому, що
українські легенди є переважно спрямовані на
політичні питання і що дуже важливо мають
під собою історичну дійсність, в той час, як міти
є більш фантастичним.

Сабадош І.
Українська лексика в просторі і часі : зб. праць /
Іван Сабадош. – Ужгород, 2015. – 688 с.
ISВN 978‐966‐542‐418‐3
У книзі зібрано праці автора, в яких
досліджуються важливі питання української
лексики з погляду її територіального
варіювання, історії, джерел поповнення,
походження. Досліджуються міжмовні та
міждіалектні зв’язки на лексичному рівні.
Аналіз українського лексичного матеріалу
здійснюється на великому фактичному
матеріалі, записаному в живих українських
говорах, узятому з писемних пам'яток,
опублікованих і рукописних, зі словників різних
типів та інших джерел. До аналізу залучаються
лексичні матеріали різних слов’янських, а
також ряду неслов’янських мов.
Для мовознавців, істориків, етнографів,
культурологів,
викладачів
і
студентів
гуманітарних факультетів вищих навчальних
закладів, усіх, хто цікавиться українською
лексикою.
Вододіли секуляризації : моногр. / [Укр. ін‐т
стратегій глоб. розвитку і адаптації. – Вінниця :
ТОВ “Нілан‐ЛТД”, 2015]. – 240 с.
ISВN 978‐966‐924‐085‐9
Ця книга є спробою зрозуміти ті зміни,
свідками та учасниками яких ми стали в
останні роки. Після десятиліть, а може й століть
поступового розчаклування світу, виявилось,
що зміст сучасних культурних універсалій,
глобальних зіткнень, орієнтирів суспільного
розвитку тощо залишається так чи інакше
пов’язаним
із
релігійними
смислами.
Розбудова дискурсу про секуляризацію, що
спирається на послідовну теорію секуляризації
та експлікацію релігійного підґрунтя сучасної
ситуації, на думку авторів, є чи не єдиним
шляхом саморозуміння західної культури.
Книга адресована фахівцям з філософії,
релігієзнавства,
соціальної
теорії.
Сподіваємось, що вона буде цікава усім, чиї
інтереси пов'язані з історією культури та
гуманітарним її виміром.

Адміністративне судочинство України: теорія та
практика :
моногр.
/
за
заг.
ред.
О. М. Нечитайла. – К. : ВАІТЕ, 2015. – 288 с.
ІSВN 978‐966‐23‐10‐06‐1
У монографії аналізуються генезис, сучасний
стан та шляхи
подальшого розвитку
адміністративного судочинства в Україні.
Результати
дослідження
сприяють
забезпеченню одноманітного застосування
права судами у сфері публічно‐правових
відносин, утвердженню верховенства права й
відправленню справедливого правосуддя під
час захисту конституційних прав, свобод та
інтересів людини і громадянина.
Для суддів, прокурорів, адвокатів, науковців,
викладачів, аспірантів та студентів вищих
юридичних навчальних закладів, а також усіх,
хто цікавиться питаннями адміністративного
судочинства.
Кукуста Д.О.
Міжелектронні кореляції, релятивістські й
ангармонічні ефекти у сплавах перехідних
металів
/
Д.О. Кукуста,
І.М. Мельник,
В.С. Харченко. – К. : Наук. думка, 2015. – 303 с.
– (Наукова книга (Молоді вчені)).
ІSВN 978‐966‐00‐1503‐6
У монографії розкрито природу магнітного
циркулярного
дихроїзму
рентгенівських
променів на прикладах деяких показових
систем на основі перехідних металів, зокрема,
гойслерових сплавів Со2FеSі і Со2FеGа,
Со2МnGе, Со2NbSn, дихалькогенідів FеS2 і
СоS2, сплавів IrMnAl і Мn3ZnС з неколінеарною
магнітною структурою, а також СеFе2. У рамках
методу кластерного розвинення для функцій
Гріна
і
термодинамічного
потенціалу
невпорядкованої кристалічної системи з
сильними міжелектронними кореляціями опи‐
сано істотні ознаки магнітних і транспортних
властивостей сплавів заміщення перехідних
металів (типу ОЦК‐Fе–Со), пов’язані з
положенням
рівня
Фермі
відносно
квазіщілини, яка виникає в енергетичному
спектрі електронів унаслідок сильної електрон‐
електронної взаємодії. Висвітлено вплив
електрон‐фононної взаємодії, ангармонізму й
анізотропії на коливний спектр і повзучість
сплавів заміщення на основі перехідних
металів (типу ГЩУ‐титану).
Для фахівців з теоретичної та обчислювальної
фізики твердого тіла, мікроелектроніки та
матеріалознавства, а також для викладачів та
аспірантів
фізичних
і
фізико‐технічних
факультетів ВНЗ.

Левченко О.Г.
Сварочные аэрозоли и газы: процессы
образования, методы нейтрализации и
средства защиты / О.Г. Левченко. – К. : Наук.
думка, 2015. – 247 с. – (Наукова книга).
ISВN 978‐966‐00‐1481‐7
У монографії розглянуто процеси утворення
аерозолів і газів при електродуговому
зварюванні,
методики
їх
досліджень,
санітарно‐гігієнічні характеристики ручного
дугового зварювання покритими електродами,
зварювання під флюсом і механізованого
зварювання в захисних газах. Наведено дані
про хімічну класифікацію зварювальних
аерозолів, методи їх нейтралізації та мінімізації
виділень. Описано інформаційні системи
гігієнічних
характеристик
зварювальних
матеріалів і сучасні засоби місцевої вентиляції.
Для науково‐технічних працівників, які
займаються розробленням зварювальних
матеріалів і технологій, питаннями охорони
праці й екології у зварювальному виробництві,
сучасними засобами місцевої вентиляції та ін‐
дивідуального захисту зварників.
Стрижак П.Є.
Квантова хімія : [підруч. для студ. вищ. навч.
закл.] / П.Є. Стрижак. – К. : Вид. дім “Києво‐
Могил. акад.”, 2009. – 458 с.
ISBN 978‐966‐518‐483‐6
У підручнику представлено курс квантової хімії,
який послідовно викладається від основ
квантової теорії та її математичного апарату до
теорії хімічного зв’язку та сучасних методів
квантової хімії.
Для широкого загалу читачів – хіміків і фізиків:
науковців, викладачів вузів, аспірантів і
студентів вищих навчальних закладів, які
вивчають або цікавляться квантовою хімією чи
теорією хімічного зв’язку. Даний підручник
можна використовувати як навчальний
посібник під час вивчення курсів “Квантова
хімія” та “Хімічний зв’язок і будова молекул”.

Ільницький М.
Українська літературознавча думка XX століття
(Західна Україна, еміграція) : навч. посіб. /
Микола Ільницький. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. – 352 с.
ISBN 978‐617‐10‐0064‐3
В основу посібника покладено матеріали
спецкурсів з історії розвитку української
літературознавчої думки і літературної критики
в Західній Україні перших трьох десятиліть XX
століття та в умовах еміграції після Другої
світової війни до проголошення української
державної незалежності. Виділення цих
періодів як відгалужень спільної основи
українського літературного процесу зумовлене
умовами розвитку української літератури, що
випливали з обставин історичної реальності.
Кожний розділ авторського тексту посібника
супроводжується фрагментами статей відомих
критиків і літературознавців відповідного
періоду. Книга розрахована на студентів,
аспірантів та всіх, хто цікавиться проблемами
розвитку української літератури.
Півторак Г.
Історико‐лінгвістична славістика. Вибрані праці
/ Григорій Півторак. – К. : Наук. думка, 2015. –
512 с.
ISВN 978‐966‐00‐1476‐3
Збірник містить найважливіші наукові праці
вченого різних років – деякі монографічні
дослідження та окремі статті з етно‐ і
глотогенезу
східних
слов’ян,
загальнославістичної проблематики, історії
української мови, діалектології, білорусистики і
т. ін., опубліковані окремими виданнями, а
також у збірниках матеріалів міжнародних
конгресів та конференцій і в науковій
періодиці.
Для
науковців,
викладачів,
аспірантів,
студентів і широкого кола зацікавлених
читачів.

Огнев В.А.
Эпидемиология астмы и аллергии у детей :
[моногр.] / В.А. Огнев. – Х. : “Щедра садиба
плюс”, 2015. – 336 с.
ISВN 978‐617‐7306‐37‐4
Монография посвящена эпидемиологическим
особенностям аллергических заболеваний
среди детского населения.
В книге обобщены и проанализированы
многолетние
разнонаправленные
эпидемиологические исследования автора в
рамках
международной
медицинской
программы “ІSААС” (International Study of
Asthma and Allergies in Childhood), в
соответствии
с
которой
исследование
проведено по унифицированной методике и
предусматривало изучение симптоматических
проявлений аллергических заболеваний у
детей
с
последующей
верификацией
диагнозов
для
установления
истинной
распространённости этих заболеваний среди
детского населения. В монографии важное
место отводится популяционной оценке
сочетанных варианта аллергопатологии как
наиболее
неблагоприятного
течения
патологии, показана связь аллергических
заболеваний с загрязнением окружающей
среды. Большое практическое значение имеют
данные картографирования заболеваемости
особенно при проведении профилактических
мероприятий.
Монография рассчитана на руководителей,
организаторов здравоохранения, клиницистов,
гигиенистов, а также на широкий круг
медицинских
работников,
которые
интересуются
вопросами
общественного
здоровья и экологического благополучия.

