Шекера Я.
Китайська література VII—XIII століть : навч.
посіб. / Я. В. Шекера. – К. : Вид.‐поліграф. центр
"Київський ун‐т", 2013. – 351 с.
У посібнику широко представлено перекладну
й оригінальну ранньосередньовічну китайську
літературу \/ІІ–ХІІІ ст., а саме: поезія (танські
ши і сунські ци), простонародна (хуабень) і
авторська (чуаньці, біцзї) проза. Добір
художніх творів здійснено з урахуванням
пріоритетів
китайської
літературознавчої
думки, а також навчальної програми "Історія
зарубіжної літератури" для студентів ОКР
"Бакалавр" напряму підготовки 6.020303 –
філологія (китайська мова та література).
Для студентів‐філологів,
викладачів.

учнів

ліцеїв
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Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель:
(з матеріалів газети “Буковина”) : бібліогр.
покажч. / [уклад.: Т. Д. Мурашевич, Ю. І. Калуш
; наук. ред. М. Б. Зушман]. – Чернівці :
Чернівецький нац. ун‐т, 2015. – 104 с.
Бібліографічний покажчик містить матеріали з
буковинського шевченкознавства зі шпальт
газети
“Буковина”
1885–2013
рр.
Бібліографічний покажчик стане у нагоді
науковцям, журналістам, мистецтвознавцям,
викладачам,
учителям,
студентам,
краєзнавцям, працівникам бібліотек, архівів та
всім, хто цікавиться питанням буковинського
шевченкознавства.
Коцюк Ю.
Бази даних : метод. посіб. для студентів
спеціальності
“Документознавство
та
інформаційна діяльність” / Коцюк Ю.А. –
Острог : [Вид‐во Нац. ун‐ту “Острозька
академія”], 2007. – 112 с.

Cullen M. God's Jury: The Inquisition and the
Making of the Modern World / Cullen Murphy. –
Boston ; New York : Houghton Mifflin Harcourt,
2012. – 310 p.
THE INQUISITION CONDUCTED its last execution
in 1826–the victim was a Spanish schoolmaster
convicted of heresy. But as Cullen Murphy shows
in this provocative new work, not only did its
offices survive into the twentieth century, in the
modern world its spirit is more influential than
ever.
God's Jury encompasses the diverse stories of the
Knights Templar, Torquemada, Galileo, and
Graham Greene. Established by the Catholic
Church in 1231, the Inquisition continued in one
form or another for almost seven hundred years.
Though associated with the persecution of
heretics and Jews–and with burning at the stake–
its targets were more numerous and its
techniques more ambitious. The Inquisition
pioneered surveillance and censorship and
"scientific" interrogation. As time went on, its
methods and mindset spread far beyond the
Church to become tools of secular persecution.
Traveling from freshly opened Vatican archives to
the detention camps of Guantanamo to the filing
cabinets of the Third Reich, Murphy traces the
Inquisition and its legacy.
With the combination of vivid immediacy and
learned analysis that characterized his acclaimed
Are We Rome?, Murphy puts a human face on a
familiar but little‐known piece of our past, and
argues that only by understanding the Inquisition
can we hope to explain the making of the
present.
Корпоративне право Австрії та України / за ред.
проф. В. А. Васильєвої. – Івано‐Франківськ :
ДВНЗ
“Прикарпатський
нац.
ун‐т
ім. В. Стефаника”, 2015. – 250 с.
У колективній монографії висвітлюються
найбільш значущі питання корпоративного
права Австрії та України, а також інші питання,
що
є
суміжними
з
провадженням
підприємницької
діяльності
у
формі
господарських
товариств
(особливості
інвестування, реєстрація підприємницької
діяльності тощо).
Видання розраховане для юристів, керівників
та
учасників
господарських
товариств,
керівників підприємств, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, інвесторів,
викладачів, студентів, а також тих, кого
цікавлять проблеми правового регулювання
корпоративних відносин.

Crease R. World in the Balance. THE HISTORIC
QUEST FOR AN ABSOLUTE SYSTEM OF
MEASUREMENT / ROBERT P. Crease. – New York ;
London : W. W. Norton & Company, 2011. – 319
p.
Today, a new generation of scientists is on the
verge of taking yet another step. Scientists are
about to reorganize the world's measurement
units — including length, weight, and time—in a
way that will produce an absolute system of
measurement. For the first time in history, if all
basic standards were somehow lost, they could
be recovered and the world could have exactly
the same measure¬ment standards as before.
This book shows how that happened, and how
the meaning of measure¬ment has changed in
the modern world—what it has gained and lost in
the process.
Entertaining, informative, and always lively,
World in the Balance is a dazzling reminder that
measurement is both stranger and more integral
to our lives than we ever suspected.
Гуманітарний дискурс: політика, управління,
влада : колективна моногр. / [за заг. ред.
О. А. Івакіна, І. В. Шамши, Д. В. Яковлева]. –
Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2015. – 465 с.

Звонська, Л.
Історія грецької мови : підруч. / Л. Л. Звонська.
– К. : Вид.‐полігр. центр "Київський ун‐т", 2011.
– 384 с.
У підручнику розглядаються основні зміни
граматики на етапі багатодіалектного періоду
існування
давньогрецької
мови,
часу
загальногрецького
койне,
візантійського
періоду, часу турецького панування, періоду
формування новогрецької літературної мови.
Розділ підручника, присвячений історичній
діалектології давньогрецької мови, містить
хрестоматійну частину. Практичні завдання
допомагають
розкрити
структуру
та
функціональні особливості грецької мови в
різні епохи її розвитку.
Для студентів відділень класичної та
новогрецької філології, а також інших сфер

гуманітарної освіти (філологів, істориків,
літературознавців, філософів, релігієзнавців та
ін.).
Адамян В.
Вступ до математичної фізики : навч. посіб. / В.
М.Адамян, М.Я.Сушко. – Одеса : Астропринт,
2003. – 320 с. – Укр. та англ. Мовами.
Посібник створено на базі першої частини
лекційного курсу, що неодноразово читався
студентам фізичного факультету Одеського
національного університету. Він містить виклад
основних ідей і методів математичної фізики
на прикладі її традиційних задач для
необмеженого
тривимірного
простору.
Наводяться контрольні запитання та завдання
різного рівня складності для поглибленого
вивчення
матеріалу.
Український
текст
супроводжується авторським перекладом
(американською)
англійською
мовою.
Посібник розраховано на студентів та
аспірантів фізико‐математичних та інженерно‐
фізичних спеціальностей університетів.
Японська література. Курс лекцій. Частина
перша: давній і класичний періоди /
[Бондаренко І.П., Осадча Ю.В.]. – К. : Вид. дім
Дмитра Бураго, 2014. – 350 с.
Пропонований теоретичний курс лекцій з
японської літератури охоплює як народну
уснопоетичну творчість, зокрема давні
японські казки (мукаші‐ба‐наші), синтоїстські
церемоніальні молитви (норіто), які є
органічною
складовою
національної
літератури, так і значну частину авторської
творчої
спадщини
відомих
японських
письменників та поетів давнього і класичного
періодів (VII‐ХІІ ст.) історії літератури Японії.
Видання призначене для студентів‐філологів
вищих навчальних закладів України, які
навчаються за фахом “японська мова та
література”.
Бевз Т.
Феномен “революція” у дискурсах мислителів,
політиків, науковців : моногр. / Тетяна Бевз. –
К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. – 176 с.
У монографії розглядається еволюція терміну
“революція” у суспільно‐політичній думці: від
астрономічного розуміння до політичного, а
також “феномен” революції як певна
множинність, яка виникає на перетині різних
дискурсів (політичних, соціальних, релігійних,
наукових). Революція досліджується як
закономірна форма розвитку суспільства, яка
викликана тими ж причинами, що і еволюція.
Здійснена спроба оцінити революцію і саму
ідею революції з точки зору сьогодення з
урахування конкретно‐історичних умов, у яких

відбувалися революційні події або
народжувалися ідея і образ революції.
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Rapley E. The Lord as Their Portion. The Story of
the Religious Orders and How They Shaped Our
World / Elizabeth Rapley. – GRAND RAPIDS :
WILLIAM B. EERDMANS PUBLISHING COMPANY,
2011. – 337 P.

Вірусологія : навч. посіб. / [М. М. Панченко, Ж.
Ю. Сергєєва, Т. В. Іваниця]. – Одеса : Одеський
нац. ун‐т ім. І. І. Мечникова, 2014. – 228 с.
У посібнику зібрано основні теоретичні засади
вірусології. Наведено відомості про сучасну
класифікацію вірусів, їх будову, геномну
організацію, біохімічні властивості. Окремі
розділи присвячено реакції імунної системи
людини на перебіг вірусного захворювання,
принципам лабораторної діагностики вірусних
інфекцій.
Особливу увагу приділено будові вірусних
часток та механізмам патогенезу особливо
небезпечних
вірусних
захворювань.
У
посібнику
наведено
опис
біологічних
властивостей пріонів та віроїдів. Посібник
призначено для студентів біологів та
біотехнологів.
Ольга Кобилянська: До 150‐ї річниці з дня
народження : бібліогр. покажч. / [уклад. : Н. І.
Горюнова, В. І. Ткач, Н. І. Ткач, Н. М. Загородна
; за участю М. П. Дячук ; наук. ред. Я. Б.
Мельничук]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун‐
т, 2015. – 440 с. – (Сер. “Буковина”).
Бібліографічний покажчик містить матеріали
про життєвий шлях, творчу діяльність
буковинської
письменниці
Ольги
Кобилянської.
Праця
адресована
науковцям,
мистецтвознавцям, викладачам, студентам
гуманітарних спеціальностей, бібліотечним
працівникам, всім, хто цікавиться доробком
письменниці.

ADAMCZYK W. WHEN GOD LOOKED THE OTHER
WAY. AN ODYSSEY OF WAR, EXILE,AND
REDEMPTION FOREWORD/ WESLEY ADAMCZYK. –
CHICAGO ; LONDON : THE UNIVERSITY OF
CHICAGO PRESS,2004. – 264p.
“Adamczyk recounts the story of his own wartime
childhood with exemplary precision and immense
emotional sensitivity, presenting the ordeal of
one family with the clarity and insight of a skilled
novelist”.

Spiers E. A History of Chemical and Biological
Weapons / Edward M. Spiers. – [London] :
REAKTION BOOKS, 2010. – 223 p.

Забезпечення
якості
вищої
освіти:
європейський досвід та реалії українського
класичного університету : навч. посіб. / [уклад.
Петришин Р.І., Ушенко О.Г., Іванчук М.Г. та ін.].
– Чернівці : Чернівецький нац. ун‐т, 2013. –
208 с.
У
посібнику
проаналізовано
досвід
європейських країн (Фінляндії, Португалії,
Словаччини) та освітню вітчизняну практику з
позицій класичного університету щодо
забезпечення якості вищої освіти – науки –
інновацій, а також проблеми на шляху
входження до європейського освітнього
простору.

Марінашвілі М.
Науково‐дослідна робота студента‐філолога :
навч. посіб. для студентів напряму підготовки
6.020303 "Філологія", спеціальності 8.02030302
"Мова і література (французька)" / М. Д.
Марінашвілі. – Одеса : “Одеський нац. ун‐т ім.
І. І. Мечникова”, 2015. – 148 с.
В навчальному посібнику охарактеризовано
лексичні
та
граматичні
особливості
україномовного та франкомовного наукового
(лінгвістичного) тексту, викладено сутність і
сфери застосування основних методів і
процедур лінгвістичного аналізу, наведено
головні аспекти організації самостійної
наукової діяльності студентів, узагальнено
вимоги до науково‐дослідної роботи студентів
у вищому навчальному закладі, подано
рекомендації з методології написання курсової
та дипломної робіт з лінгвістики. Дано
рекомендації щодо структури та змісту
реферату, наукової статті, доповіді тощо.
Наведено основні вимоги до структури, змісту
й оформлення науково‐дослідних робіт
студентів. Для студентів‐бакалаврів, маґістрів і
викладачів.
Свідзинський А.
Роки й обличчя : новели / Анатолій
Свідзинський. – Луцьк : Східноєвропейський
нац. ун‐т ім. Лесі Українки, 2014. – 344 с.
Збірка новел відомого фізика‐теоретика,
культуролога, заслуженого діяча науки і
техніки України Анатолія Свідзинського вперше
публікується в майже повному обсязі. В основу
переважної більшості творів покладено
реальні події з життя автора, чим пояснюється
те, що виклад ведеться від першої особи.
Однак, перетворюючись на художній твір,
сюжети зазнавали неминучої трансформації,
часом відвертої гіперболізації, тому тексти, які
виникли внаслідок цього, аж ніяк не можна
вважати протокольно точним відтворенням
авторського життя. Загалом збірка відбиває
деякі вже невідомі сучасному читачеві реалії
існування людини за умов минулого
тоталітарного режиму в СССР. Для широкого
кола читачів.

