
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НБ ЛНАУ 

 

 

Головата А., Сущ Л., Бербека  О. 

Товариство «Просвіта» у Львові (1868-1939) : 

покажч. вид. / НАН України. Львівська 

наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Львів, 

2008. 520 с. 

Бібліографічний покажчик охоплює текстові, 

нотні, образотворчі та інші видання Товариства 

«Просвіта» у Львові. Розкривається зміст 

періодики та збірників. Науково-довідковий 

апарат містить покажчики
-
 іменний, 

географічний, багатотомних видань, альманахів і 

збірників, серійних видань та інші. Додається 

компакт-диск із електронним варіантом 

журналу-місячника «Життя і знання» .Для 

книгознавців, істориків, літературознавців, 

культурологів, студентів гуманітарних вузів. 

 

 

 

 

 

 

 

Бондар О. О. Енциклопедія несвідомого  

українця. Київ : Казка, 2013. 880 с. 
Книга присвячена аналізу впливу глобальних 

проблем на різні аспекти життя людини і 

суспільства, на вирішення питань про майбутнє. 

Пошуки, дослідження та аналіз ведуться в 

численних площинах: в релігії, в метафізиці, в 

філософії, у «Новому світовому порядку», в 

питаннях суспільства, влади і держави, в 

геополітиці та в економіці. Такий підхід 

приводить до багатьох несподіваних висновків, 

змінюючи світогляд людини. Книга спонукає 

читача до роздумів, не встановлюючи при цьому 

нових догм. 

Для широкого читацького загалу. 



Редько Ю (1905—1993) : Статті. Спогади. 

Матеріали / упоряд. Т. Кульчицька; наук. ред. О. 

Луцький : НАН України. Львівська наукова 

бібліотека ім. В. Стефаника. Львів, 2006. 504 с. 

Збірник укладений з нагоди 100-річчя від дня 

народження відомого мовознавця, дослідника 

української антропонімії, педагога, професора 

Львівського державного університету ім. І. Франка 

(тепер Львівського національного університету ім. І. 

Франка), почесного члена відновленого НТШ у 

Львові Юліана Костянтиновича Редька (1905-1993). 

До збірника увійшли матеріали з особистого 

архіву вченого – спогади, статті, нариси. Окремі 

розділи збірника – спогади про Ю. Редька та статті 

на пошану вченого. 

Видання включає бібліографічний покажчик, 

який відображає маловідому художню, 

публіцистичну, літературно-критичну спадщину Ю. Редька 20-30-х рр. XX ст., праці 

з мовознавства, а також літературу про нього. 

Для філологів, студентів, дослідників громадського і культурного життя України 

XX ст., усіх, хто цікавиться історією української культури. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конґрес Українських Націоналістів 1929 р. : 

Документи і матеріали / упоряд. В. Муравський; 

НАН України. Львівська наукова бібліотека ім. 

В. Стефаника; Центр досліджень визвольного 

руху. Львів, 2006. 420 с. 

Збірник містить документи і матеріали 

установчих зборів ОУН, відомих в історії під 

назвою Конґрес Українських Націоналістів. 

Основна частина оригінальних документів зі збірки 

Державного центрального архіву в Празі доповнена 

матеріалами з преси, опублікованими раніше 

документами, спогадами, ілюстраціями тощо. 

Збірник супроводжується науково-довідковим 

апаратом. Видання розраховане на науковців, 

істориків,  студентів гуманітарних вузів



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картографічна україніка (1945-2000) у фондах 

ЛНБ ім. В. Стефаника : каталог / уклад. : Т. М. 

Огородник, Н. В. Падюка; наук ред. І. І. Ровенчак; 

НАН України. Львівська наукова бібліотека ім. В. 

Стефаника. Львів, 2006. 344 с. 

Каталог картографічних видань з фондів ЛНБ ім. 

В. Стефаника НАН України є внеском у створення 

національної манографії України. Складається з трьох 

частин, які (кожна зокрема) містять допоміжні 

покажчики: назв карт і атласів, іменний, географічний і 

предметно- тематичний. 

Для картографів, географів, бібліотечних 

працівників тощо. Слугуватиме науково-довідковим 

матеріалом у вищих навчальних закладах, наукових 

установах, органах державного управління. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна модерна. Число 20. Рік 2013. 

Фашизм і правий радикалізм на сході Європи / за 

ред. Я. Грицака. Київ : Критика, 2013. 486 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пам’яті Володимира Гошовського. 1922-1996 : 

зб. ст. та матеріалів / упоряд. В. Пасічник; НАН 

України. Львівська наукова бібліотека ім. В. 

Стефаника. Львів, 2006. 204 с. 

Книга присвячена пам’яті видатного українського 

фольклориста-музикознавця, засновника кібернетичної 

етномузикології Володимира Гошовського. 

Уперше публікуються автобіографічний лист 

Володимира Гошовського до чеського етномузиколога 

Олґи Грабалової, вибрані листи вченого до М. 

Мушинки за період 1985-1986 рр., а також спогади та 

статті українських і зарубіжних вчених, які тривалий 

час співпрацювали або тісно контактували з 

В. Гошовським. 

Видання розраховане на науковців, фольклористів, 

етномузикологів, студентів і всіх, хто цікавиться 

творчістю В. Гошовського та, загалом, українською 

етномузикологією. 

 

 

 

Ревак І. О., Хомин О. Й., Кіржецький Ю. І., 

Мельник С. І. Судова бухгалтерія : навч. посіб. 

Львів : ЛьвДУВС,  2018. 328 с. 
Викладено основи економіко-правових знань із 

теорії та практики судової бухгалтерії і 

бухгалтерського обліку. Розглянуто теоретичні 

питання опанування методиками застосування 

обліково-бухгалтерських документів при виявленні 

корисливих злочинів економічного характеру. 

Роз’яснено порядок використання облікових 

документів під час розслідування злочинів, що 

вчиняються з готівковими коштами, у банківській та 

страховій сферах, при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності, а також у базових 

галузях національної економіки. 

Для здобувачів вищої освіти ВНЗ зі специфічними 

умовами навчання та всіх, хто цікавиться теорією і практикою розкриття злочинів у 

різних галузях національної економіки. 

 



 

Федорчук І. М. Обставини, які обтяжують 

покарання за кримінальним правом України : 

монографія.  Львів : ЛьвДУВС, 2017. 240 с. 

Подано комплексне дослідження обставин, які 

обтяжують покарання за кримінальним правом 

України. Розглянуто історичний розвиток та 

окреслено обставини, які обтяжують покарання у 

кримінальному законодавстві окремих зарубіжних 

держав. Досліджено співвідношення обставин, які 

обтяжують покарання, з іншими загальними 

засадами призначення покарання (тяжкість 

вчиненого злочину, особа винного); доцільність 

вичерпного переліку обставин, які обтяжують 

покарання. Проаналізовано врахування обставин, які 

обтяжують покарання, судом при призначенні 

покарання, основні труднощі під час врахування 

обставин, які обтяжують покарання. Наголошено на 

відмінності між обставинами, які обтяжують покарання, та кваліфікуючими 

ознаками складу злочину. 

Для фахівців із кримінального права, працівників правоохоронних органів, 

слухачів юридичних вишів і факультетів. 

 

 

 

Микийчук М. М. Метрологічне 

забезпечення виробництва : навч. посіб. Львів : 

НУ «Львівська політехніка», 2017. 228 с. 

Розглянуто питання побудови ефективних 

систем метрологічного забезпечення виробництва. 

Для студентів вищих навчальних закладів і 

аспірантів відповідних спеціальностей. Також буде 

корисним для наукових та інженерних 

працівників, які займаються метрологічним 

забезпеченням вимірювань у промисловості. 



. 

Бліхар В. С., Яремчук М. М. Правове буття : 

інтенціональний аналіз : монографія. Львів : 

Ліга-прес, 2017. 200 с. 

Монографія присвячена філософському 

дослідженню інтенціональності правового буття. 

Наукова праця також визначається потребами 

філософсько-правового осмислення неправових 

практик, які стрімко відтворюються, та 

суперечностей між формальними нормами і 

звичаєвим правом, розширенням меж осягнення 

правового суб’єкта, руйнуванням традиційних 

принципів габітуалізації правових норм і 

цінностей. Філософське вивчення цих процесів 

передбачає співвіднесення теоретичних моделей 

нормативного регулювання суспільства зі 

зміненим соціокультурним контекстом. Оскільки 

дослідження інтенціонального розуміння 

правового буття, внаслідок нетривалості його історії, недостатньо розроблено і 

систематизовано, то ця наукова робота покликана «заповнити» наявну теоретичну 

прогалину. 

 

 

 

Ярмол Л. В. Свобода вираження поглядів та 

проблеми юридичного забезпечення її реалізації в 

Україні (теоретико-правове дослідження ) : 

монографія. Львів : Ліга-Прес, 2018. 464 с. 

У монографії досліджуються загальнотеоретичні 

аспекти юридичного забезпечення реалізації свободи 

вираження поглядів в Україні. Розкриваються зміст 

та складові елементи свободи вираження поглядів 

людини як природного та суб’єктивного юридичного 

права. Системно проаналізовано юридичний 

механізм забезпечення реалізації свободи вираження 

поглядів людини Україні та сформульовано 

пропозиції щодо його вдосконалення. 

Законодавство України використано станом на 1 

лютого 2018 р.  

Для науковців, викладачів, студентів та аспірантів 

юридичних и інших гуманітарних навчальних закладів, юристів-практиків, 

журналістів, громадських правозахисників та всіх, хто не байдужий до проблем прав 

 

 

 



 

 Бліхар М. М. Фінансово-правова природа 

інвестиційних відносин : монографія. Львів : 

Ліга-прес, 2017. 792 с. 

Монографію присвячено фінансово-правовій 

природі інвестиційних відносин, проблемам 

фінансово-правового регулювання інвестиційної 

діяльності та виробленню пропозицій щодо способів 

їх усунення. Запропоновано вирішення 

науково-прикладної проблеми – побудови концепції 

реформування механізму фінансово-правового 

регулювання інвестиційної діяльності та 

удосконалення на цих засадах стратегічних напрямів 

розвитку інвестиційних відносин як одного з 

основних напрямів зміцнення 

соціально-економічного розвитку країни. Особливо 

це стосується фінансово-правового регулювання 

державних інвестицій, ефективне управління якими може спрямувати ресурси у 

високопродуктивні та пріоритетні галузі економіки, що сприятиме зниженню 

кризових явищ у державі. 

Для науковців, практиків, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних 

закладів, державних діячів, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою 

фінансово-правового регулювання інвестиційної діяльності людини. 

 

 

 

 

Революція, державність, нація : Україна на 

шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : 

матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, 1-2 черв. 

2017 р. / упоряд. В. Верстюк. Київ-Чернігів : 

Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. 

544 с. 



 

Гуліда Е. М., Коваль О. М. Забезпечення 

пожежної безпеки та ліквідація пожеж на 

деревообробних підприємствах : монографія.- 

Львів : ПАІС, 2017. 272 с. 

У монографії розглянуто наукові основи 

ліквідації пожеж на деревообробних підприємствах. 

Розроблено математичні моделі для оптимізації 

тактики локалізації і гасіння пожеж, вибору сил і 

засобів пожежогасіння при ліквідації пожеж у 

закритих приміщеннях деревообробних цехів і на 

відкритих складах лісоматеріалу з урахуванням 

надійності системи пожежогасіння. Напрацьовані 

блок- схеми алгоритмів розв’язку моделей і 

написані програми дозволили значно підвищити 

ефективність ліквідації пожеж. 

Розроблено оптимізаційну математичну модель і 

пакет прикладних програм для визначення 

оптимальної кількості і площі пожежних відсіків у закритих приміщеннях 

деревообробних цехів. Запропоновано математичну модель, алгоритм розв’язку і 

написано програму для визначення кількості всіх необхідних засобів 

протипожежного захисту об’єкта. 

 

 

Одарич В. А. Прикладна фотометрична 

еліпсометрія. Київ : Унів. вид-во 

«ПУЛЬСАРИ», 2017. 416 с. 

У книзі розглянуто основні питання 

відбивальної еліпсометрії, зокрема зв’язок 

характеристик відбивальної системи із 

поляризаційними параметрами відбитої від 

системи електромагнітної хвилі для різних 

моделей відбивальної системи – одношарової, 

двошарової та анізотропних середовищ. 

Розглянуто основи методу фотометричної 

еліпсометрії, алгоритми розрахунку параметрів 

системи за виміряними значеннями 

еліпсометричних параметрів, наведено тексти 

автоматизованих програм обробки 

еліпсометричних даних, а також викладено 

основи еліпсометричних методів контролю 

оптичних деталей, підданих різним способам обробки поверхні. Наведено результати 

еліпсометричних досліджень діелектричних покриттів, йонно імплантованих 

напівпровідників, процесів взаємодії атмосферного повітря із поверхнею тощо. 

Призначено для наукових працівників та інженерів, які використовують 

еліпсометричні прилади у своїх дослідженнях, викладачів і студентів вищих 

навчальних закладів. 



 

Структура і динаміка геофізичних полів у 

Західній Антарктиці : монографія / 

В. Г. Бахмутов та ін. Львів : НУ «Львівська 

політехніка», 2017. 340 с. 
Розглянуто результати досліджень в 

Антарктиці у галузі наук про Землю за двадцять 

років діяльності України на льодовому 

континенті. Комплексний підхід дав змогу 

дослідити проблеми природознавчих наук на 

унікальній геофізичній обсерваторії (на базі 

УАС «Академік Вернадський»), до складу якої 

входять наукові полігони, магнітна обсерваторія 

«Аргентинські острови». Описано методики, 

апаратурні комплекси, технології, теоретичні 

моделі, бази даних моніторингових 

спостережень для дослідження взаємодії' 

геосфер за даними про просторово-часову 

структуру геофізичних полів у діапазоні від секунд до мільйонів років, розглянуто 

ресурсний потенціал регіону. Запропоновано нові підходи і методи оброблення 

даних дистанційних зондувань (зокрема супутникових), тектономагнітних та 

магнітоваріаційних спостережень, моніторингу динаміки, електромагнітних 

зондувань тощо. Отримано нові фундаментальні результати стосовно динаміки 

геофізичних полів та взаємодії геосфер в Антарктиці. Побудовано моделі 

геотектонічної еволюції та глибинної будови літосфери, процесів у геокосмосі, 

зв'язку атмосферної та космічної погодних систем, довгострокових змін довкілля. 



 

Маценка С.  Метамистецтво: словник досвіду 

термінотворення  на межі літератури й музики. 

 Львів : Апріорі, 2017. 120 с. 

Словник досвіду музико-літературних понять 

укладено як пандан до монографії «Партитура 

роману» (Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014). Через 

ключові поняття і терміни представлено теорію 

діалогічності роману, який тяжіє до музики. 

Порушено пов’язану із цим теоретичну проблему 

термінотворення на межі літератури й музики. 

Концепт «метамистецтва» у книзі реалізовано 

також через «діалог» літературознавчого дискурсу 

із графічним текстом про музику українського 

художника Олега Денисенка. 

Для літературознавців, мистецтвознавців та 

усіх, хто цікавиться феноменом взаємодії мистецтв  

 

 

Стан та перспективи соціальної безпеки в 

Україні: експертні оцінки: монографія / О. Ф. 

Новікова та ін. Львівський регіональний інститут 

державного управління НАДУ; НАН України; 

Інститут економіки промисловості. Київ Львів : 

ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.  

Проаналізовано стан та проблеми соціальної 

безпеки за оцінками експертів. Проведено оцінку 

протиріч у досягненні економічної та соціальної 

безпеки при вирішенні проблем соціальної орієнтації 

економіки. Розкрито перешкоди та пріоритети 

досягнення соціальної безпеки держави. Обгрунтовано 

теоретичні підходи та емпіричні виміри соціальної 

безпеки українського суспільства. Розкрито зовнішні 

та внутрішні чинники формування соціальної безпеки 

людини. Визначено напрями модернізації державного 

управління в контексті забезпечення соціальної безпеки. Обгрунтовано регіональні 

чинники формування загроз соціальній та національній безпеці. Встановлено 

причинно-наслідкові залежності та взаємозв’язки інформаційної та соціальної 

безпеки. Запропоновано умови забезпечення інтеграції України у кращі світові 

безпекові системи. Досліджено концептуальні засади соціальної безпеки та 

механізми її реалізації. 

Для фахівців публічного управління, науковців, аспірантів та докторантів, 

громадсько- політичних діячів і усіх громадян, які бажають поглибити знання у сфері 

соціальної безпеки. 

. 



 

 

Бондар О. Доктрина справедливого 

суспільства. Київ, 2017. 512 с.  

Сприйняття людьми справедливості занадто 

розмите та суб’єктивне. Більшість сприймає 

справедливість переважно через особисті інтереси або 

від зворотного – через індивідуальне відчуття 

несправедливості. Спроби досягнення справедливого 

світоустрою впродовж відомої історії завершувалися 

безрезультатно. Втім, справедливість залишається 

одним з небагатьох понять, яке з часом аж ніяк не 

знецінюється в сприйнятті та прагненнях людей. У 

книжці зроблено спробу визначити поняття суспільної 

справедливості, встановити її витоки та принципи, 

показати можливості побудови справедливого 

суспільства. Основна доктрина книжки  заклик до 

встановлення в суспільстві справедливості, заснованої 

на розумі та знаннях. Представлена робота може розглядатися як викладення 

ідеологічної програми та керівництво до дії з реформування світу або окремої країни 

в умовах всеохоплюючої глобальної кризи, яку автор назвав системною кризою 

глобальної несправедливості  

 

Бондар, Олександр. Сакральне в людському. 

Київ. : 2017. 640 с.  

Люди здавна шукають першооснови буття, під 

чим часто сприймали Бога, якого бачили у 

різноманітних формах, образах і значеннях. Пізніше 

питання про Бога замінили основним питанням 

філософії щодо первинності чи то матерії, чи то 

свідомості, віддаючи перевагу першому. Ця ж 

книжка виходить за межі традиційних уявлень і 

таким чином намагається віднайти нові відповіді на 

численні запитання. 

Крок за кроком, виявляючи загальне і зв’язки в 

різних аспектах світобудови, буття та суспільних 

відносин, на рівні інтуїції майже випадково 

приходить усвідомлення, що першоосновами є 

поняття настільки усім відомі, наскільки й 

важкозрозумілі. І виявляється, Істина – це не якась 

настанова чи вказівка, чого шукають люди. Справедливість же – прояв Істини в 

людському суспільстві, і вона цілком досяжна. 

У контексті правильного розуміння сутності першооснов стає легко пояснити інші 

аспекти всесвіту, буття і суспільних відносин. 

Книжка написана для широкої читацької аудиторії, для всіх тих, хто прагне до 

знань і розвитку. Можливо, викладене допоможе читачам знайти відповіді на масу 

інших цікавих запитань.. 



 

 

 Вийти з пітьми. Парадигма попередження 

соціально-економічного колапсу в Україні 

(Біографічний та політично психологічний нарис 

про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та 

громадським діячем Анатолієм Пешком виходу з 

політичного туману, економічного тупика). / Б. М. 

Андрушків. та ін. Тернопіль : ФОП Паляниця В. 

А., 2017.  232 с. 

У книзі представлено біографічний та 

політично-психологічний нарис про пошук 

науковцем, бізнесменом, політиком та громадським 

діячем А. Пешком виходу України з багатоаспектної 

кризи. Зроблено спробу в художньо публіцистичній 

формі здійснити своєрідний аналіз і дано критичну 

самооцінку реалізації власних життєвих 

можливостей. Зроблено це в контексті оцінки 

суспільних процесів і явищ, висвітлено категорії 

смислу і сенсу життя. Очима автора розкрито проблеми становлення державності та 

економіки, моралі й духовності в їх взаємозв’язку та під різними кутами зору. До 

кожного розділу у формі авторських відступів запропоновано влучні коментарі і 

трактування у контексті теперішньої соціально-економічної і політичної ситуації в 

Україні. Висновки автора розглядаються з позицій науковців, управлінців, 

письменників, філософів і культурологів. Процеси, події, явища, учасником яких був 

автор, спроектовано на конкретну особу українського суспільства. 

Засобами художньо-публіцистичного слова щиро, без виправдань автор пояснює 

поведінку людини в різні періоди свого життя. Розкриває причини певних застійних 

явищ в розвитку особистості, державності та її економічної складової. З позиції 

духовності подає своєрідні рецепти виходу з економічної кризи і стабілізації 

суспільних процесів у державі. 

Видання розраховане не лише на широкий читацький загал, а й на 

психоаналітиків, журналістів, соціологів, економістів, управлінців, політиків, 

філософів, громадських діячів. Книга «Вийти з пітьми» також буде цікавою тим, хто 

знає нашого героя, особисто контактував з цією незвичайною людиною



 

 

Організаційно-правові заходи протидії 

протиправній діяльності кримінальних лідерів в 

установах пенітенціарної системи України: 

монографія / Л. Ф. Гула, В. В. та ін. / за ред. В. Л. 

Ординського.  Львів : НУ «Львівська 

політехніка», 2017. 380 с. 

Досліджено організаційні та правові основи 

протидії злочинам та протиправним діянням 

злочинних лідерів в установах виконання покарань 

пенітенціарної системи України. Висвітлено 

засадничі функції злочинних лідерів у місцях 

позбавлення волі. 

Розглянуто проблемні питання пенітенціарної 

злочинності та її детермінантів й організацію 

використання кримінально-виконавчих та 

оперативно-розшукових засобів впливу для 

припинення протиправних дій груп негативного спрямування та кримінальних 

лідерів і «авторитетів» в установах виконання покарань. 

Для студентів, аспірантів, слухачів юридичних факультетів ВНЗ, викладачів, 

вчених-науковців, а також практичних працівників правоохоронних органів. 

 

 

 

Мельник В. П. Слово дому твого. 

Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2017. 504 с. 

Біблія – це джерело... Водограй її живлющої води, – 

говорить Григорій Сковорода, – схожий на струмінь 

кита, що випускає з ніздрів потаємну воду 

нетлінності, бо ж дух в серці людини – глибока вода, і 

розумна людина її вичерпує. 

Світські книги, безсумнівно, наповнені великою 

користю та красою. Коли б вони спитали Біблію, чому 

перед нею вони й дещиці тієї слави не мають і нащо їй 

створюють вівтарі та храми? «Сама не відаю, – 

відповіла б вона. – Я складена з тих-таки слів і речень, 

що й ви, і навіть ще з гірших та більш варварських. 

Але в безсмаковитих моїх водах, як у дзеркалі, чудово 

сяє невидиме, проте світле, око Боже, без якого ваша 

користь порожня, а краса мертва»... 

Можливо, прочитавши цю книгу, читач захоче ще раз, вкотре, заглянути в Біблію і 

знайде щось таке, чого він раніше не помічав. 



 

 

Чередниченко Д. С.  Княжий краєвид із Лисої 

гори: повість.  Київ : Видавництво «Фенікс», 

2016.  240 с. 

В автобіографічній повісті відомого українського 

письменника Дмитра Чередниченка йдеться про дух 

і красу рідної землі, яку автор босими ногами сходив 

у дитинстві, куди він досі повертається з почуттям 

любові та вдячності. Герої його споминів  – добрі, 

незабутні люди, що вміють орати і сіяти, доглядати 

сад і дбати про інших, навчати дітей і загалом 

творять дивовижні цінності. 

Для широкого кола читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

Костенко В. І. Анатолій Пашкевич: спогади / 

упоряд. Н. Даниленко. Київ : Фенікс, 2016. 336 с. 

Коли згадується його ім’я, зазвичай першою 

виринає з пам’яті пісня-реквієм «Степом, степом» – 

символ вічного болю нашого народу і його жаги до 

життя. Як народжувалася пісня та десятки інших 

шедеврів видатного композитора, неперевершеного 

хормейстера Анатолія Пашкевича, розповідає ця 

книжка. Цінність її у тому, що вона розкриває 

багатогранну особистість митця, оприлюднюючи 

раніше невідомі документи і факти його біографії, 

спогади про нього як найвидатніших світочів 

української культури, так і рядових артистів 

створених ним хорів. 

Книжка зацікавлює проникненням у закулісся 

творчого процесу – одкровеннями композитора про 

таїнство творення пісні. Дорогоцінною частиною 

збірки є перлини художнього слова Майстра – прозові та поетичні твори. Також 

публікуються листи-сповіді до митця знаних діячів культури і простих 

шанувальників. Крізь призму долі Анатолія Пашкевича висвітлюється правдива 

панорама української культури минулого століття. 

Книга розрахована на широке коло читачів, оскільки колоритно вводить образ 

митця у наше сьогодення. Вона сприятиме культурному та духовному зростанню 

співвітчизників. 



 

Бачинський М. «Сіріють у сумерках півночі 

шатра...» (До сильвети Леоніда Бачинського 

(1896-1989) / відп. ред. М. М. Романюк : НАН 

України. Львівська національна наукова 

бібліотека України імені Василя Стефаника; 

Львів, 2009. 268 с. 

До книги увійшли архівні джерела про Леоніда 

Бачинського – видатного діяча української 

молодіжної організації Пласт. Подано цікаві 

біографічні факти, взяті зі спогадів дочки, друзів, 

однодумців. Видання містить багатий 

ілюстративний матеріал, супроводжується іменним 

покажчиком. 

Стане у пригоді історикам, дослідникам молодіжних 

національно-патріотичних рухів, усім, хто 

цікавиться історією України. 

 

 

 

 

Ковпак В. О. Українська спортивна 

періодика Галичини 20—30-х рр. XX ст. : 

монографія / відп. ред. Л. В. Сніцарчук : НАН 

України. ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділення 

«Науково-дослідний центр періодики. Львів, 

2008. 236 с. 

У монографії досліджено історію заснування і 

розвитку національної спортивної преси Галичини 

20—30-х рр. XX ст., процес її становлення і умови 

функціонування. Проаналізовано різновекторну 

інформаційно-публіцистичну спадщину, 

визначено її основні проблемно-тематичні аспекти, 

охарактеризовано роль і місце спортивних 

часописів Галичини у системі всеукраїнської 

журналістики. Здійснено спробу повернути у 

науковий обіг занедбані або й втрачені літописні 

сторінки українського спортивного друкованого 

слова з цінним методико-теоретичним та публіцистичним й освітньо-пізнавальним 

доробком. 

Для науковців, викладачів, культурологів, журналістів і всіх, хто цікавиться 

історією національної преси та спорту. 



 

Крушельницька Л. І. Культура Ноа на 

землях України. Львівська наукова бібліотека 

ім. В. Стефаника. Львів, 2006. 176 с. 

У книзі вперше повністю публікуються 

матеріали з проведених автором розкопок пам’яток 

археологічної культури Ноа, що була поширена в 

пізньому періоді бронзового віку на землях західних 

областей У країни. Культура Ноа сформувалася на 

території сучасних Румунії і Республіки Молдова на 

базі місцевих культур під впливом значних 

історичних змін, що відбулися у Північному 

Причорномор’ї наприкінці періоду середньої 

бронзи. Її племена досягли значного успіху в 

бронзоливарній техніці, а також підтримували 

контакти з потужними металургійними центрами 

Північного Причорномор’я. Привнесення на 

західноукраїнські землі нових зразків бронзових виробів і налагодження місцевого 

бронзоливарного виробництва можна вважати основною заслугою племен культури 

Ноа в їх мандрівці на наші землі. Відкриті старожитності цієї культури 

характеризують побут, житлобудування, навики у керамічному, кістяному і 

кам’яному виробництві, а також духовну сферу цих племен, представлену їх 

поховальними традиціями. В роботі розглядаються також пам’ятки культури Ноа, які 

досліджувалися археологами раніше, як на території Придністров’я, так і на корінних 

землях культури Ноа. 

Видання розраховане на науковців, краєзнавців, викладачів історії та археології, 

студентів і усіх, хто цікавиться давнім минулим України. 

 

 

Лубковим І.  Граблі мого життя. Львів : 

ПАІС, 2018. 116 с. 

Усе своє свідоме життя автор цієї книжки 

невтомно «воював» з граблями – і це, схоже, іноді 

йому навіть подобалось. Відтак, представлена книга 

є своєрідною хронікою цієї непримиренної війни, 

хронікою великих та малих життєвих перемог і 

поразок, у якій автор з іронією та смутком 

уперемішку ділиться набутим досвідом. 

Книга призначена для якнайширшого кола 

читачів, здатних вчитися і робити висновки з чужих 

помилок. 



 

Купчик Лідія.  ЖИТИ ЗА ШЕВЧЕНКОМ 

зможемо? Жовква : Місіонер, 2014. 94 с. 

Кожен ювілей спонукає до певної задуми, 

погляду назад, аналізу діяльності конкретної особи чи 

значення конкретної події. 

Ювілей такої видатної особистості, як Тарас 

Шевченко, вимагає особливо вдумливої застанови 

кожного українця, осмислення значення Кобзаря для 

розвитку української нації. А також варто кожному 

задуматися над своєю співмірністю із постаттю 

Великого Українця Тараса Шевченка. Як шануємо 

його пам’ять, як втілюємо в життя його заклики? 

Своє звернення до Тараса Шевченка, 

нестандартне й подекуди несподіване, але цілком 

щире, свої роздуми про обов’язок перед Шевченком 

виносить на суд читача автор. 

 

 

 

 

Піхоцький Л. В. Фінансова безпека в 

Україні: концептуальні засади і пріоритетні 

напрями зміцнення фінансової безпеки: 

монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 216 с. 

Монографія присвячена вирішенню наукових 

завдань, пов’язаних з формуванням та 

функціонуванням фінансової безпеки держави в 

умовах посилення глобалізаційних процесів. 

Систематизовано основні ризики та загрози для 

фінансової безпеки та визначено її роль та місце у 

системі економічної безпеки держави. Досліджено 

відомі наукові методики оцінки фінансової безпеки 

держави, на основі яких проаналізовано і визначено 

її стан. 

Визначено концептуальні засади формування 

механізму зміцнення фінансової безпеки держави та 

аргументовано доцільність використання їх у 

практичній діяльності. Запропоновано напрями підвищення рівня фінансової безпеки 

держави та розкрито основні стратегічні пріоритети щодо зміцнення фінансової 

безпеки України. 

Для наукових і практичних працівників, викладачів, аспірантів та студентів 

вищих навчальних закладів. 



 

Українська біографістика = Biographistica 

Ukrainica : зб. наук. пр. / гол. ред Т. І. Ківшар; 

НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського; Ін-т біографічних досліджень. 

Київ, 2011. 340 с. Вип. 8.  

Збірник наукових праць присвячений 

теоретичним і методичним засадам вітчизняної 

біографістики як окремої спеціальної історичної 

дисципліни, історичному досвіду, сучасним 

проблемам, тенденціям і перспективам розвитку 

української та світової біографіки та 

біобібліографії, питанням формування електронних 

біобібліографічних ресурсів, висвітленню 

життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, 

освіти та культури України. 

Розраховано на вчених, викладачів, студентів і 

аспірантів вищих навчальних закладів, працівників 

музейних, архівних і бібліотечних установ, краєзнавців. 
 

 

 

 

Гатто Д. Т. ПРИХОВАНА ІСТОРІЯ 

АМЕРИКАНСЬКОЇ ОСВІТИ. Глибоке дослідження 

в’язниці сучасного шкільного навчання. Львів, : 

ДІОР-К, 2016. 448 с. 

«Прихована історія американської освіти» 

розповідає про систему шкільного навчання у СІЛА 

від самих її витоків до сьогодення. Автор Джон 

Тейлор Ґатто надзвичайно грунтовно аналізує різні 

періоди і філософські течії як безпосередньо в 

освіті, так і в американській (а почасти і світовій) 

історії загалом, адже всі процеси, що відбуваються у 

суспільстві, є тісно пов’язаними між собою. Він 

викриває проблеми сучасної освіти і показує, як, 

коли і чому саме вони виникли. Усі твердження 

пана Ґатто підкріплені численними фактами як з 

власного досвіду, так і з досвіду його учнів і колег, а 

також історичними прикладами. 



 

 

 

Любомир МЕДВІДЬ. ПАРАД ПАРАБОЛ. 

Львів : Колір ПРО, 2015. 108 с. 

Серія робіт на тему євангельської притчі про 

блудного сина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богородчанський іконостас 

1698-1705 : до 350-ліття від дня 

народження Йова Кондзелевича 

(1667 – бл. 1747) : 74 наук.-попул. 

вид. / авт. тексту та упоряд. М. 

Гелитович ; Нац. музей у Львові ім.  

А. Шептицького. Київ : Майстер 

книг, 2016. 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Храм Воскресения Христова. Голгофа и Гроб 

Господень / автор-сост. Логвиненко А.  Киев : ТОВ 

«АДЕФ-ПРИНТ», 2015. 68 с. 

Много-много дорог в христианском мире ведут к 

древнему городу под названием – Иерусалим. 

А главная дорога для любого христианина ведет к 

Храму Воскресения Христова. 

Этот альбом с пояснениями к достоверным и 

выверенным фотоиллюстрациям имеет целью внести 

уточнения и разъяснения в те визуальные впечатления, 

которые паломник получит в Храме. В настоящее 

время Храм Воскресения Христова – это огромный и 

необычный архитектурный комплекс, включающий в 

себя Голгофу с местом распятия, ротонду с огромным 

куполом, под которым непосредственно находится 

Кувуклия с гробницей Христа, Камень помазания, пещеру обретения 

Животворящего Креста и много иных святых мест, вызывающих благоговение. 

Карты и схемы, представленные здесь, дают возможность легко ориентироваться 

в самом Храме и старых кварталах Иерусалима. Панорамные фотографии внутри и 

снаружи Храма, выполненные при помощи современных технологий, позволяют 

полнее увидеть его великолепие. Общая площадь фотографий в альбоме – 18500 см
2
. 

Особенностью издания является целостное описание всех шести христианских 

конфессий, которые в настоящее время присутствуют в Храме. Важной 

особенностью фотоальбома с пояснениями является то, что все даты, цифры, имена, 

размеры и ссылки тщательно выверены и скрупулезно уточнены лично автором. При 

съемках приделов и часовен внутри Храма руководством Иерусалимского 

православного Патриархата благосклонно и постоянно оказывалось практическое 

содействие. 

На русском языке это первый альбом о Храме Воскресения Христова в 

Иерусалиме. Все авторские фотографии выполнены в течение 2014-2015 гг. во время 

шести специальных экспедиций в Иерусалим. Издание подобного масштаба и объема 

информации будет интересно многим категориям читателей и особенно паломникам 

на Святую Землю. 

В литературе и повседневной жизни иногда употребляется иное наименование  

Храма – Храм Гроба Господня. 

.  

 

 

 

 

 


