Лапій М.
Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та “Молодої
музи”. Семантика й поетика : [моногр.] / Марія Лапій. – К. :
Наукова думка, 2016. – 276 с. – (“Наукова книга” (Молоді
вчені)).
ISBN 978-966-00-1560-9
У монографії здійснено поліаспектне і комплексне
дослідження проблеми поетики й семантики прозового
пейзажу у творчості Івана Франка й “молодомузівців”
М. Яцкова, Б. Лепкого, В. Бірчака. Уперше визначено
художні особливості психологічного пленеру Франкової
прози.
Розглянуто
індивідуально-авторські
форми
побудови психологічної дескрипції природи в художній
практиці “молодомузівців”. Осмислено трансформацію
міметичного способу пейзажотворення у літературі кінця
XIX – початку XX ст. в аспекті співіснування, контамінації та
дифузії “старих” (етнографічних, фольклорно-романтичних,
реалістичних,
натуралістичних)
і
“нових”
(ранньомодерністських) принципів і моделей зображення
природи й людини. Виявлено подібності та відмінності
дескриптивної манери І. Франка та змалювання природи у
текстах “молодомузівців” та інших письменників
“перехідної
доби”
(Ольги
Кобилянської,
Наталії
Кобринської, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника).
Для літературознавців, викладачів і студентів-філологів.
Монографія буде корисною для всіх, хто цікавиться
проблемами поетики прозового опису та дослідженням
теми “природа й людина” в художній літературі.
Українська літературна критика ХХ століття : антологія у 2 т.
Т. 2 : Літературні дискусії другої половини ХХ століття. – К. :
Наукова думка, 2016. – Кн. 1. – 680 с.
ISBN 978-966-00-1460-2
ISBN 978-966-00-1462-6 (т. 2, кн. 1)
У другому томі антології представлено найпомітніші
літературні дискусії та відповідно творчість відомих
критиків другої половини XX ст. Зважаючи на обсяг
пропонованого увазі читача матеріалу цього періоду,
видання здійснене у двох книгах.
Перша книга тому охоплює 1960–1980-ті роки,
репрезентуючи
бурхливі
полеміки
довкола
шістдесятництва, тривале обговорення проблем критики, її
завдань і критеріїв та організовану журналом “Дніпро”
(1980–1981) дискусію про так звану химерну прозу та ін.
Хронологічні межі другої книги другого тому – 1980–1990-ті
роки, критичні виступи цього періоду присвячені питанням
модернізму і постмодернізму, генераційних змін, темі
особистості в поезії тощо.
Видання буде цікавим для фахового і пересічного читача,
стане доброю підмогою для викладачів та студентівфілологів вищих навчальних закладів, учителів літератури в
школах, ліцеях і гімназіях.

Попова Т.
Стратегічні комунікації : [словник] / Т. В. Попова, В. А.
Ліпкан / [за заг. ред. В. А. Ліпкана]. – К.: ФОП О. С. Ліпкан,
2016. – 416 с.
ISBN 978-966-2439-53-3
Словник є першим в Україні виданням, в якому
розглядається з позицій системного підходу та сучасних
інформаціологічних та комунікативних стратегій феномен
стратегічних комунікацій. У ньому зібрані основні поняття і
терміни, якими послуговуються у сфері стратегічних
комунікацій, а також користуються при реалізації кожного
їх компонента.
Основна термінологія довідника успішно апробована при
реалізації інформаційної політики. Однією з родзинок
видання
є
формування
авторських
неологізмів,
термінологічного поля стратегічних комунікацій, а також
формування категорійно-понятійних рядів, що описують
системні явища.
Словник призначений для фахівців у таких сферах, як:
зв’язки з громадськістю; публічна дипломатія та військові
заходи на підтримку публічної дипломатії; зв’язки зі ЗМІ;
міжнародне
військове
та
цивільно-військове
співробітництво; кібербезпека; залучення ключового
лідеру; внутрішні комунікації; інформаційно-психологічні
операції; інформування про ситуацію; розвідувальне
забезпечення проведення заходів; демонстрація дій військ;
введення в оману; безпека операцій; фізичний вплив;
протиборство в електромагнітному просторі.
Польське національне повстання 1830–1831 pp. на
Правобережній Україні: від міфів до фактів : кол. моногр. /
за ред. Ігоря Кривошеї, Норберта Моравця. – К., 2017. –
264 с.
ISBN 978-966-373-820-8
У виданні висвітлено події польського національновизвольного повстання 1830–1831 pp. на Правобережній
Україні. Значна увага приділена діям російської влади,
спрямованим на зменшення ролі місцевої шляхти в
соціально-економічному та суспільно-політичному житті
регіону після придушення царатом Листопадового
повстання. Автори колективної монографії репрезентують
українські наукові установи та вищі навчальні заклади
Києва, Львова, Білої Церкви, Вінниці, Луцька, Рівного,
Миколаєва, Умані, Хмельницького, а також польських
наукових інституцій Варшави, Кельц, Ольштина та
Ченстохови.
Для істориків, краєзнавців, викладачів, студентів й учнів
навчальних закладів.

Тарнавський P.
Кафедра етнології Львівського університету. Класичний
період (1910–1947) / Роман Тарнавський ; [відп. ред.
Михайло Глушко]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. –
236 с.
ISBN 978-617-10-0300-2
Монографічне дослідження присвячене історії етнологічних
підрозділів Львівського університету першої половини
XX ст. Залучивши значний обсяг першоджерел, автор
висвітлює створення в університеті кафедр та наукових
інститутів етнологічного спрямування, аналізує специфіку
навчально-наукового процесу в їхніх межах, вплив на нього
політичної ситуації в Галичині. Особливу увагу звернено на
роль
університетських підрозділів у становленні
народознавчих наукових шкіл – етнологічної школи Адама
Фішера та антропологічної школи Яна Чекановського.
Простежено їхнє значення для повоєнної української та
польської народознавчої науки.
Для етнологів, фольклористів, істориків, усіх зацікавлених
історією Львівського університету та науки й освіти загалом.
Дячишин Б.
Крихти живого часу Андрія Содомори : есеї / Богдан
Дячишин. – К. : Ярославів Вал, 2017. – 104 с.
ISBN 978-617-605-049-0
Автор цієї книжки, вплітаючи у свій текст сентенції, зокрема
із творів Андрія Содомори, запрошує читача у своєрідну
мандрівку духовним простором; у центрі уваги тут – думка
людини, усвідомлення свого “Я” – частини великого Цілого.

Контроль у бюджетних установах: теорія та практика :
моногр. / [Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова та ін.] ;
за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Л. В. Дікань. – Харків :
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 332 с.
ISBN 978-966-676-625-3
Розглянуто проблеми теорії та практики контролю в
бюджетних установах. Висвітлено проблемні та дискусійні
питання стосовно контролю в бюджетних установах,
запропоновано напрями його реформування, що
сприятиме покращенню якості контрольних заходів і
забезпеченню більш результативної діяльності суб’єктів
контролю в бюджетних установах.
Рекомендовано для викладачів, аспірантів, студентів
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і
фахівців у галузі контролю в бюджетних установах.

Лещук Т.
Літературна критика про Світову літературу : історичний
нарис з авторськими коментарями / Тихон Лещук. – Львів,
2017. – 342 с.
У цій книзі представлено Індекс із праць письменників
Світової літератури та їхню літературну продукцію у
питаннях співпраці над будівництвом нового світу, тобто
нових держав світу, нашої Планети.
Справа в тому, що вони повинні підключитися до цієї
роботи, бо це є проблемою всіх людей і організацій, які
живуть тут і є господарями цієї Планети: письменники,
духовні особи і організації, школи, театри, кінофільми,
торгівля і всі діючі структури.
Географія релігійного туризму в Україні : навч. посіб. /
Андрій Ковальчук, Михайло Рутинський, Андрій Манько,
Тарас Завадовський, Дмитро Каднічанський. – Львів, 2016. –
474 с.
ISBN 978-617-7142-28-6
У навчальному посібнику викладено теоретичні та
прикладні основи географії релігійного туризму і
паломництва. Розглянуто історико-географічні особливості
розвитку релігійно-конфесійної ситуації в Україні та її
сучасне геопросторове поширення. Охарактеризовано
паломницькі й релігійно-туристичні об’єкти та центри
християнства, язичництва, іудаїзму, ісламу у регіонах
України. Для студентів, науковців, широкого кола читачів.
Мала Ю.
Межа між лісостепом і степом: еколого-ценотична оцінка
(на прикладі Правобережної України) : [моногр.] / Ю. І.
Мала. – К. : Наукова думка, 2016. – 167 с. – (“Наукова книга”
(Молоді вчені)).
ISBN 978-966-00-1572-2
У монографії викладено наукові основи і алгоритм
дослідження геоботанічних меж з використанням сучасних
методів
і
принципів
вивчення
флористичних,
фітоценотичних та екологічних аспектів рослинного
покриву. Детально розглянуто розвиток основних теорій,
пов'язаних з формуванням контакту між рослинними
угрупованнями,
зокрема
теорію
континуальностідискретності, теорію екотонів і меж. На основі фізикогеографічних ознак показано формування перехідної смуги
між зонами. Значну увагу приділено як класичним, так і
сучасним методам дослідження рослинного покриву та
обробки геоботанічного матеріалу. Проаналізовано
екологічні
особливості
місцезростань
пограничноареальних видів на південній і північній межах поширення.
Розглянуто фітоценотичні особливості межі, розроблено
класифікаційні схеми степової, чагарникової та лісової
рослинності. Описано алгоритм виділення екотону між
природними зонами. Встановлено екологічні особливості
екотону, півдня Лісостепу та півночі Степу. Виділено
провідні диференціювальні й ліміту-вальні фактори для
досліджуваних типів рослинності. Науково обґрунтовано та
уточнено межу між лісостеповою і степовою зонами

Правобережної України.
Для екологів, біологів, географів та інших фахівців, які
займаються відповідними проблемами.
Фурман А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний
вимір : моногр. / Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса :
ОНПУ ; Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 312 с.
ISBN 978-966-654-440-0
Монографію
присвячено
теоретико-методологічному
обґрунтуванню одного з найзагадковіших конструктів
сучасної психології – концепту особистості, який сутнісно
відображає ковітальний спосіб присутності людини у світі і
цього наскрізь соціалізованого світу в засвіті її
індивідуального Я. Уперше запропонована концептуальна
модель ціннісно зорієнтованої особистості, що охоплює
суголосся різнобічних рис-властивостей людини зі стійкою,
але внутрішньо відкритою психодуховною організацією як
носія і творця системи індивідуальних і суспільних
вартостей, ціннісних орієнтацій, значень, смислів.
Феноменологічно особистість як відеальнений спосіб життя
оприявнюється в буттєвій екзистенції поєднаних
модальностей у контексті проблемогенного ковітального
довкілля, яке задає формат ціннісно-смислової поліфонії її
присутності й самоздійснення в конкретному соціумі.
Водночас буттєвий вимір її розвитку і самозреалізування
містить також ноуменальний матеріал і непроявлену
інтенційність персоніфікованих переживань, мотивів,
учинкових дій та актів вольової поведінки. Інтегральним
осереддям такої актуалізованої буттєвості є аксіосфера
особистості як система полісмислових обріїв вчинкової
життєактивності, що впорядковує у її свідомості та
самосвідомості інтенційні й потенційні запити до
самовизначення, самопізнання і самотворення.
Для дослідників особистісного світу людини у його
безперервному розвитку і зреалізуванні потенційних
можливостей самовдосконалення та в індивідуальному
способі життєздійснення, заснованому на чіткому розумінні
нею власних цінностей і цілей, які гармонізують її
взаємостосунки з довкіллям у смисловому просторі
суспільного повсякдення.
Кудря Ю.
Позагалактична астрономія. Кн. 1 : Галактики: основні
фізичні властивості : навч. посіб. / Юрій Кудря, Ірина
Вавилова. – К. : Наукова думка, 2016. – 344 с.
ISBN 978-966-00-1517-3
У першій книзі навчального посібника з позагалактичної
астрономії розглянуто питання визначення морфології та
основних фізичних і фотометричних властивостей
нормальних галактик, а саме: їхні лінійні розміри,
кінематику, світність і маси. Подано дані про нашу
Галактику, методи встановлення відстаней до галактик,
сучасні спостережувані огляди і каталоги галактик.
Наведено як новітні спостережувані й теоретичні
результати, так і усталені класичні погляди щодо галактик
за даними в оптичному діапазоні електромагнітного
спектра.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів,

аспірантів і науковців із астрофізики і фізики, а також усіх,
хто цікавиться позагалактичною астрономією.
Покляцький С.
Умови життя населення великих міст України: суспільногеографічне дослідження : [моногр.] / С. А. М ; НАН України,
Ін-т геогр. – К. : Наукова думка, 2016. – 184 с. – (“Наукова
книга” (Молоді вчені)).
ISBN 978-966-00-1573-9
У монографії викладено теоретико-методологічні основи та
методику суспільно-географічного дослідження умов життя
населення великих міст. Проаналізовано досвід досліджень
великих міст у рамках різних наук, у тому числі географії. Із
суспільно-географічних позицій розкрито сутність категорії
“умови життя населення великого міста”. Обґрунтовано
методику дослідження умов життя, яка ґрунтується на
поєднанні статистики і результатів анкетного опитування.
На цій підставі проведено типізацію 45 великих міст України
за специфікою формування економічної, соціальної,
екологічної та соціокультурної складових умов життя.
Визначено пріоритетні напрями поліпшення умов життя
населення у великих містах України, розкрито шляхи
вдосконалення організаційного механізму управління їх
розвитком.
Для широкого загалу фахівців з проблем управління,
урбаністики,
географам,
соціологам,
економістам,
викладачам, аспірантам і студентам.
Слоньовська О.
“Упольоване покоління” : роман у 2 кн./ Ольга
Слоньовська. – К. : Український пріоритет, 2017. – 752 с.
ISBN 978-617-7398-25-6
Нова книга відомої письменниці Ольги Слоньовської
“Упольоване покоління” пропонує читачам продовження
теми протистояння людини диявольському механізму
тоталітарної системи. Персонажі роману багатовалентні,
живі й замріяні, але змушені робити вибір і, за законом
бумеранга, отримують саме те, що стає платою за звитягу й
духовний здвиг або розплатою за користолюбство і ницість.
Юна дівчина, а потім тендітна жінка Ольдзя Понятовська не
втрачає себе в найтяжчих випробуваннях і залишається
самодостатньою особистістю на всіх перипетіях життя.
Через увесь роман проходять думки, що людина – завжди
більше, ніж просто людина; БУТИ – вище від МАТИ; право
НАРОДУ на ДЕРЖАВУ – найвища справедливість; однаєдина ПЕРЕМОГА нації породжує ланцюжок причиннонаслідкових ПЕРЕМОГ аж до остаточного ВИЗВОЛЕННЯ і
СТАНОВЛЕННЯ.
Незважаючи на похмурий контекст – “добу, жорстоку, як
вовчиця”, – у романі багато світла, оптимізму, іскрометних і
дотепних гумористичних подій. Художній світ книги
перетворює читача на співавтора, спонукає осмислювати
життєву позицію і доленосні вчинки літературних
персонажів, щоб робити власні умовиводи й висновки.

Діамандіс П.
Переможець: як досягти колосального успіху і вплинути на
світ / Пітер Діамандіс, Стівен Котлер. – К. : K. FUND, 2016. –
253 с.
Ця книжка є посібником з використання експонентних
технологій, нестандартного мислення й інструментів,
керованих натовпом, для того, хто прагне досягти успіху та
змінити життя мільярдів людей на краще.
Наразі експонентні технології підривають авторитет
компаній зі списку Fortune 500 та допомагають молодим
підприємцям перейти з рівня “у мене є ідея” на рівень “я
управляю багатомільярдною компанією” набагато швидше,
ніж будь-коли раніше. Автори розкривають суть сили
технологій 3D-друку, штучного інтелекту, робототехніки,
мереж і давачів та синтетичної біології. Спираючись на
досвід підприємців-мільярдерів Ларрі Пейджа, Ілона
Маска, Річарда Бренсона і Джеффрі Безоса, книга пропонує
найкращі методи колективної взаємодії для власної вигоди.
Автори навчають створювати і використовувати спільноти
та стимулювальну конкуренцію, а також організовувати
краудфандинг. “Переможець” – одночасно маніфест і
керівництво. Для сучасного експонентного підприємця ця
книга стане настільною.
ISBN 978-147-670-958-1 (англ.)
ISBN 978-966-136-319-8 (укр.)

