Галета О.
Від антології до онтології: антологія як спосіб
репрезентації української літератури кінця XIX –
початку XXI століття : моногр. / Олена Галета. –
К. : Смолоскип, 2015. – 640 с.
Монографія
присвячена
дослідженню
літературної антології як метажанру й
антологізації
як
процесу
формування
читацьких спільнот, об'єднаних спільною
культурною
пам'яттю,
цінностями
й
уявленнями. Зміщення уваги з тексту до
ко¬лекції у теорії літератури дозволяє
розглянути на прикладі антологій історії нової
української літератури від формування
національної традиції й канону у XIX столітті до
викликів постмодернізму, посттоталітаризму й
постколоніалізму у кінці XX – на початку XXI
століття. Антологійні колекції показано як
свідчення про історичний, мовний, естетичний,
поколіннєвий,
ціннісний,
соціальний,
міметичний
і
смислотворчий
аспекти
літератури.
Для фахівців у галузі теорії й історії літератури,
викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто
цікавиться найновішими тенденціями розвитку
літератури й літературознавства.
Сінькевич О.
Соціальні
практики
масової
культури:
ідентифікаційний дискурс : моногр. / Сінькевич
Ольга. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –
360 с.
Висвітлено
важливі
загальнотеоретичні
питання, пов'язані з тими соціокультурними
трансформаціями, котрі спричинилися до
формування масової культури; проаналізовано
її вплив на характер домінуючих в сучасну добу
ідентифікаційних стратегій та механізмів
ідентифікації. Проведений аналіз дає підстави
зробити висновок про те, що нинішня
культурна ситуація стимулює пошук нових
форм
та
механізмів
самовизначення,
саморепрезентації та самореалізації людини і
створює умови для її творчої самоідентифікації.
Для філософів, культурологів, соціологів,
істориків.

Самотос‐Баєрлє Н.
Микола Колесса. Сто років молодості / Наталка
Самотос‐Баєрлє. – Львів : Аверс, 2014. – 288 с.
“Спогади Миколи Колеси” є автобіографією
композитора і диригента Колесси. Книга
постала з інтерв'ю з Маестро у 1999–2001
роках і є авторизованим переказом його
оригінальної розповіді. “Спогади” – унікальні
хронологічним охопленням епох (1903–2000),
відвертим характером розповіді М. Колесси,
багатим матеріалом про середовище, яке його
сформувало і інформаційне поле, з якого він
черпав.
Епізоди
біографії
інспірують,
розважають, виховують, проливають світло на
символіку
творів
Маестро.
М. Колесса
ре¬презентує не лише себе, але й заслужену
для України і Галичини останніх двох століть
ро¬дину Колессів. Своїми “Спогадами” він
заповнив
прогалину
в
українській
мемуаристиці, бідній на спогади музикантів
про їх життя.
Петричкович В.
Узагальнена еквівалентність матриць і їх
наборів та факторизація матриць над кільцями
/ Василь Петричкович. – Львів : Ін‐т прикладних
проблем механіки і математики ім. Я. С.
Підстригача ПАН України, 2015. – 312 с.
У
монографії
вивчаються
різні
типи
еквівалентностей матриць, їх пар та скінченних
наборів над кільцями, зокрема, узагальнена
еквівалентність пар та наборів матриць над
кільцями головних ідеалів та адекватними
кільцями,
напівскалярна
еквівалентність
матриць і їх наборів над кільцями поліномів.
Встановлено форми пар та наборів матриць
щодо цих перетворень та використано їх при
вивченні
властивостей
канонічних
діагональних форм, в задачах подільності і
факторизації
матриць.
Особливу
увагу
зосереджено на факторизаціях матриць над
кільцями поліномів.
Для спеціалістів з теорії кілець, лінійної
алгебри та студентів і аспірантів.

Національні
інформаційні
ресурси
як
інтегративний
чинник
вітчизняного
соціокультурного середовища : [моногр.] /
[О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та
ін.] ; НАН України, Нац. б‐ка України ім.
В. І. Вернадського. – К., 2014. – 296 с.
У монографії розглянуто проблеми розвитку на
основі національної інформаційної традиції
вітчизняного соціокультурного середовища як
фактора суспільної організації в умовах
розвитку
інформаційного
суспільства,
активізації глобальних впливів.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері
інформатизації, широкий загал читачів, які
цікавляться цією проблемою.
Нецик М.
Торфові ґрунти Матого Полісся : моногр. / М. В.
Нецик, В. Г. Гаськевич. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. – 198 с. + 0,75 вкл. – (Сер.
“Грунти України”).
У монографії викладено результати грунтово‐
географічних досліджень торфових ґрунтів
Малого Полісся. Висвітлено ґенезу, природні
чинники,
що
зумовлюють
формування
торфових
ґрунтів
та
їхню
географію.
Досліджено зміни, яких зазнати ґрунти
внаслідок осушення, сільськогосподарського
вико‐ристання та розвитку деградаційних
процесів, зокрема пірогенної деградаці.
Встановлено, що осушення та інтенсивне
сільськогосподарське використання торфових
ґрунтів спричинили прискорену мінералізацію
органогенних горизонтів, їхнє ущільнення та
зменшення загальної потужності торфу.
Виявлено зміни морфологічних особливостей,
фізичних,
фізико‐хімічних
властивостей,
валового хімічного та мінералогічного складу
торфових ґрунтів та пірогенних утворень.
Дія фахівців у галузі ґрунтознавства, сільського
господарства,
водного
господарства,
меліорації ґрунтів, земельного кадастру,
екології,
охорони
природи,
наукових
працівників, аспірантів і студентів відповідних
спеціальностей.

Трофимук М.
Латиномовна література України ХV–ХІХ ст.:
жанри, мотиви, ідеї : [ моногр.] /
М. С. Трофимук. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2014. – 380 с.
Уперше в українському літературознавстві
подано комплексний огляд латиномовної
галузі літературного процесу України ХV–ХІХ ст.
На матеріалі творчої спадщини тридцяти
авторів проаналізовано особливості творчого
самовираження письменників епохи Бароко,
які писали латинською мовою, беручи активну
участь у загальноєвропейському мистецькому,
науковому і політичному дискурсі. Подано
перелік віршованих і прозових жанрів, до яких
зверталися автори ХV–ХІХ ст., виділено основні
мотиви й окреслено чільні ідеї, характерні для
творчості авторів епох Ренесансу, Бароко,
Класицизму. Особливу увагу присвячено
розгляду політологічних ідей, які українська
еліта Гетьманату виклала у міжнародних
угодах ХVІІ–ХVІІІ ст. та у Конституції 1710 р.
Також подано розв'язання багатьох проблем,
пов'язаних
з
оцінкою
художніх
рис
літературних творів епохи Бароко, насамперед
латиномовних, а також із визначенням
належності/паспортизацією
культурної
спадщини латиномовних авторів ХV–ХІХ ст.
різного етнічного походження, які писали про
Україну, українські етнічні території, українські
проблеми.
Для науковців, викладачів, студентів, широкого
читацького загалу.
Псалтир: переклад новою українською
літературною мовою П. С. Морачевського
(1865) / підгот. вид. Л. А. Гнатенко ; дослід.
Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука ; відп. ред.
Л. А. Дубровіна ; Національна академія наук
України,
Український
комітет
славістів,
Національна
біб¬ліотека
України
ім. В. І. Вернадського ; Інститут української
мови. – К. : НБУВ, 2015. – 200 с. ; 5 іл. (Пам'ятки
української мови XIX ст., Серія канонічної
літератури).
Уперше публікується текст Псалтиря в
перекладі українською літературною мовою
П. С. Морачевського.

Інвентаризація : практич. посіб. : – К. : “Центр
учбової літератури”, 2015. – 140 с.

Публічне урядування, права людини і
демократія: регіональний зріз євроінтеграції :
моногр. / [Т.О. Карабін, Я.В. Лазур,
М.В. Менджул, П.А. Трачук та ін.] ; за заг. ред.
М.В. Савчина. – Ужгород : Вид‐во УжНУ
“Говерла”, 2015. – 320 с.
Монографія “Публічне урядування, права
людини і демократія: регіональний зріз
євроінтеграції” є колективним дослідженням
європейських
рамок
демократичного
функціонування публічної адміністрації у
контексті забезпечення прав людини. В
монографії визначено конституційні засади
публічного урядування, досліджено поняття,
сутність
та
елементи
адміністративно‐
правового механізму забезпечення прав
громадян
у
публічному
управлінні,
проаналізовано основні принципи та стадії
правотворчості у публічному урядуванні, а
також проблеми здійснення місцевої публічної
влади у контексті основних положень
конституційної та адміністративної реформ.
Видання призначене для науковців, викладачів
і студентів юридичних факультетів, а також для
практикуючих юристів, працівників органів
публічного управління.
Захарова Ю.
Прикладна фонетика : навч. посіб. / Юлія
Захарова. – К. : Вид‐во “Ліра‐К”, 2015. – 212 с.
Навчальний
посібник
містить
повне
систематизоване
викладення
навчальної
дисципліни “Загальна та прикладна фонетика”
з
мультимедійним
забезпеченням.
Він
розроблений для студентів‐філологів, які
вивчають теоретичну фонетику, практичну
фонетику, фоностилістику, соціофонетику,
прикладну фонетику, і розрахований на 36
годин аудиторної роботи та 36 годин
самостійної роботи. Книга також стане в нагоді
здобувачам наукових ступенів, які здійснюють
дослідження у галузі фонетики іноземних мов,
педагогічним працівникам, які викладають
теоретичну чи прикладну фонетику.

Побожій С.
3 історії українського мистецтвознавства :
зб. ст. / С. І. Побожій. – Суми : Університетська
книга, 2015. – 184 с., іл.
У
книзі
досліджується
інтелектуальна
спадщина представ¬ників Харківської школи
мистецтвознавства – Є. К. Рєдіна, М. Ф. Сумцо‐
ва, Ф. І. Шміта, О. І. Білецького, Д. П. Гордєєва,
С. А. Таранушенка та ін.
Адресовано історикам мистецтвознавства,
викладачам і студентам та всім, хто цікавиться
історією Слобожанщини в її культуротворчому
аспекті.
Прокопенко Л.
Інформаційні потреби користувачів обласних
універсальних наукових бібліотек України :
моногр. / Л. І. Прокопенко. – К. : Вид‐во Ліра‐К,
2015. – 220 с.
У монографії на основі аналізу діяльності
обласних універсальних наукових бібліотек
України із забезпечення інформаційних потреб
користувачів, з'ясовано стан наукової розробки
зазначеної проблеми, досліджено контингент
сучасних користувачів; визначено особливості
інформаційних потреб користувачів у 90‐ті
роки XX ст. і першому десятиріччі XXI ст.,
розкрито соціально‐культурні чинники, що
вплинули на їх динаміку; узагальнено досвід
зазначених
установ
по
забезпеченню
інформаційних
потреб
користувачів
та
виявлено ефективні форми їх інноваційної
діяльності.
Особливу увагу автор приділяє висвітленню
теоретичних і практичних питань дослідження
інформаційних потреб користувачів. Видання
розраховане на викладачів, аспірантів,
студентів вузів, усіх тих, хто цікавиться
інформаційними
потребами
користувачів
бібліотек в умовах новітніх мережевих
технологій.
Мазуркевич О. Звичаєві норми етикету в
традиційній культурі українців: навч. посіб. /
Мазуркевич О. П., Дячук В. П. – К. : Вид‐во Ліра‐
К, 2015. – 218 с.
У навчальному посібнику розкрита сутність та
основні форми звичаєвих норм етикету у
традиційній
культурі
українців.
Автори
навчального посібника зробили порівняльний
аналіз між етикетом та схожими термінами
(мораль, звичай, ритуал), що дає можливість
виокремити саме поняття етикету в українській
культурі. Приділено увагу одній із проблем, що
постає при вивченні етнічних традицій етикету,
а саме проблемі семантики символічної мови.
Авторами
доведено,
що
поведінкові
стереотипи етикетного спілкування українців

відбивають естетичний досвід народу, що й
дозволяє говорити про красу форм спілкування
у традиційній культурі. Наголошено, що
вироблені шляхом багатовікового відбору
поведінкові стереотипи в узагальненому
вигляді відбивають соціальний досвід народу.
Засвоюючи норми етикетної поведінки, люди
вбирають досвід поколінь. Таким чином
реалізується одна з найважливіших функцій
етикету – функція етнічної та соціальної
ідентифікації.
Навчальний посібник може бути використаний
закладами освіти й культури, громадськими
організаціями.
Українська книга в Галичині, на Буковині.
Закарпатті. Волині та в еміграції. 1914–1939 :
бібліогр. покажч. Т. З : 1924–1927 : у 2‐х книгах.
Кн. 1 : 1924–1925 / НАН України, Львівська
національна наукова бібліотека України імені
В. Стефаника. відділ наукової бібліографії ;
уклад.: Л. І. Ільницька (керівник проекту),
Т. М. Дубова, І. А. Жеваженко, Л. Я. Кужель,
І. В. Морозова. Н. А. Рибчинська. М. А. Шуварик
; передм. М. М. Романюка ; відп. ред.
М. М. Романюк. – Львів, 2015. – 448 с.
Видавничий
проект
ЛННБ
України
ім. В. Стефаника вперше передбачає створення
повної бібліографії української книги в
Галичині, на Буковині, Закарпатті. Волині та в
еміграції за 1914–1939 рр. Територіально
бібліографія охоплює сучасні західні області
України – Львівську, Тернопільську, Івано‐
Франківську.
Чернівецьку,
Закарпатську,
Волинську, окремі етнічні українські території
(Лемківщина. Підляшшя, Холмщина), які після
1945 р. залишились у складі Польщі,
еміграційні центри українського видавничого
руху – Відень, Берлін. Прагу, Подєбради,
Торонто. Вінніпег, Нью‐Йорк та ін.
Для наукових працівників, дослідників історії
української книги та книговидавничого
процесу.
Керування документацією : підруч. /
Безкровний М. Ф.,
Кропивка М. Ф.,
Па‐
леха Ю. І., Іщенко Т. Д. ; за заг. ред. проф.
Палехи Ю. І. – К. : Видавництво Ліра‐К, 2015. –
296 с. – (Сер. “Діловодство в інформаційно‐
консультаційній діяльності”).
У підручнику комплексно висвітлено питання
документаційного забезпечення сучасного
управління з урахуванням вимог новітніх
законів, інструкцій та стандартів, тенденцій
розвитку діловодства. Підручник включає
питання як безпосереднього створення і
оформлення документів, так і висвітлення
організації діловодного процесу. Наведено
розгорнуті
характеристики
основних
нормативних положень щодо створення

документів,
велика
увага
приділена
особливостям
керування
документацією.
Вперше деталізовано технологічні аспекти
роботи як з традиційними так і електронними
документами.
Підручник допоможе студентам при вивчення
дисциплін “Діловодство”, “Документаційне
забезпечення управління” та “Керування
документацією”. Практичні завдання і тести
дозволять проконтролювати ступінь засвоєння
знань.
Розрахований
на
фахівців,
керівників
організацій,
працівників
інформаційно‐
консультаційних
та
діловодних
служб,
викладачів і слухачів системи підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів та всіх, хто прагне до високої культури
роботи з документами.
Трохимчук П.
Нелінійні динамічні системи : підруч. / Петро
Трохимчук. – Луцьк : Вежа‐Друк, 2015. – 276 с.
У підручнику проаналізовано нелінійні
динамічні системи. Охарактеризовано їх
застосування в різних галузях знань: фізиці,
біології, хімії, економіці та ін. Підібрано
відповідний збірник задач.
Для студентів фізичних спеціальностей, а також
біологів, хіміків, математиків, екологів та інших
фахівців, котрі цікавляться нелінійними
динамічними процесами й системами.

Клименко Е.
Макроэкономика : учебное пособие для
самостоятельного изучения дисциплины для
иностранных студентов всех направлений
подготовки / Е. Н. Клименко, О. Н. Крюкова,
М. С. Бриль. – X. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца,
2015. – 220 с.
Рассмотрены закономерности функциони‐
рования и тенденции развития национальной
экономики в целом, а также инструменты и
методы ее регулирования. Приведены
теоретический
материал,
задачи,
эвристические и графические упражнения,
тесты для самодиагностики. Предложены
примеры их решения.
Рекомендовано для студентов экономических
направлений подготовки.

Посібник з журналістських розслідувань. Теорія
та практика / Беата Бєль, Олександр Бурмагін,
Томаш Патора, Олег Хоменок. – К., 2013. –
190 с.
У посібнику вміщені теоретичні та практичні
рекомендації
журналістам
розслідувачам
щодо їхньої роботи. Презентовано правові
засади роботи журналістів розслідувачів,
практичні рекомендації щодо планування
журналістського розслідування, роботи з
джерелами інформації і методам її збору.
Також представлено можливості, які перед
журналістами розслідувачами відкривають
нові
медіа.
Посібник
рекомендований
журналістам розслідувачам, студентам та
викладачам факультетів журналістики.
Григор'єва Т.
Історія дипломатії: від давнини до кінця
XVIII ст. : навч. посіб. для студентів історичних
спеціальностей / Тетяна Григор’єва. – К. : Вид.
дім “Києво‐Могилянська академія”, 2014. –
177 с.
Навчально‐методичний
посібник
“Історія
дипломатії від давнини до кінця XVIII ст.”
розроблено
на
основі
викладання
однойменного
вибіркового
курсу
бакалаврської програми “Історія” на кафедрі
історії Національного університету “Києво‐
Могилянська академія”. Посібник має на меті
ознайомити студентів з надбаннями сучасної
історіографії
домодерної
дипломатії
із
наголосом
на
основних
принципах
дипломатичної комунікації та репрезентації,
уявленнях про право війни і миру та
відповідному понятійному апараті, принципах
укладання та оформлення договорів, а також
функціях і повноваженнях послів в історичному
контексті
Античності,
Середньовіччя,
Ренесансу, Реформації та Просвітництва.
Призначений
для
викладачів
вищих
навчальних закладів, а також для студентів
гуманітарного
та
суспільного
профілю
підготовки,
які
цікавляться
сучасними
підходами до дослідження історії дипломатії
домодерного періоду.

Яремчук В.
Організація і тактика залучення спеціаліста при
проведенні слідчих (розшукових) дій : моногр.
/ В. О. Яремчук ; за ред. проф. В. Ю. Шепітька. ‐
X. : Вид. агенція “Апостіль”, 2015. ‐ 228 с.
У монографії визначено механізми взаємодії
слідчого та спеціаліста під час слідчої
(розшукової) дії. Сформульовано криміна‐
лістичні рекомендації, що має враховувати
слідчий при обранні тактичних засобів
залучення спеціаліста. Розкрито можливості
залучення спеціаліста при реалізації тактичних
прийомів окремих слідчих (розшукових) дій.
Запропоновано
тактичні
засоби,
які
використовує спеціаліст під час участі у
вербальних
і
невербальних
слідчих
(розшукових) діях.
Розраховано
на
науковців,
аспірантів,
студентів, а також суддів, слідчих, експертів та
адвокатів.
Кримінально‐виконавче право : підруч. / за
ред. В. В. Голіни і А. X. Степанюка. – X. : Право,
2015. – 392 с.
У Загальній частині підручника розкриваються
поняття
кримінально‐виконавчого
права,
предмет і система курсу, характеризуються
правовий статус засуджених та міжнародні
стандарти поводження з ними. В Особливій
частині висвітлюються порядок, умови й
особливості виконання та відбування всіх видів
покарань, а також порядок звільнення від
відбування
покарань
різних
категорій
засуджених та здійснення нагляду і контролю
за поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих
навчальних закладів освіти, працівників
правоохоронних органів.
Корнейчук Б.
Экономика. Деловые игры / Корнейчук Б. В. –
М. : Магистр ИНФРА‐М, 2015. – 208 с.
Книга содержит подробное описание 34
деловых игр, построенных на теоретическом
материале основных разделов экономической
теории:
производство
и
потребление,
несовершенная конкуренция, рынок труда,
финансовая
и
банковская
системы,
международная
экономика,
история
экономической мысли. Каждая игра содержит
краткое описание, теоретический раздел, цели
и правила, раздаточный материал, этапы
подготовки и проведения, наглядный пример
игры с анализом действий игроков, выводы и
рекомендации для преподавателя. Игры могут
быть
использованы
в
преподавании
прикладных
экономических
дисциплин.

Рекомендуется для преподавателей вузов,
которые используют деловые игры в учебном
процессе либо ищут подходящее пособие для
освоения активных методов обучения.
Горячая Т.
Подходы к решению психологических проблем
личности: светская психология и христианская
богословская мысль (теоретический курс) :
моногр. / Т. С. Горячая. – Одесса : “Одесский
нац. ун‐т им. И. И. Мечникова”, 2015. – 162 с.
В
монографии
освещены
результаты
исследования проблем личности в контексте
двух парадигм: психологической науки и
христианского
богословия.
Исследованы
подходы
к
пониманию
феноменов
человеческой природы, тела и души (“сомы” и
“психики”), единства личности, болезни,
актуализации
внутреннего
потенциала
личности,
внутриличностного
конфликта,
познавательной активности, а также целей
психологической
помощи.
Впервые
рассмотрено решение актуальных проблем
личности в отдельных психологических школах
в одной связи с учением христианских
богословов, выявлено сходство и различие в
понимании
исследуемых
феноменов.
Монография
предназначена
для
профессиональных психологов, студентов,
аспирантов и преподавателей психологических
факультетов, а также для широкого круга
читателей.

