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Широкою та багатоплановою була 
книжкова експозиція Видавничого 
центру Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
Книжки близько 300 найменувань 
виставили для поціновувачів дру-
кованого слова університетські по-
ліграфісти, які досить ретельно го-
тувалися до ХVII Форуму видавців. 
Усі бажаючі могли на нашому стенді 
№ 134 вибрати собі літературу на 
різні смаки: навчальну, навчально-
методичну, наукову, довідкову. А 
найпріоритетнішими серед видань 
були зазвичай підручники і навчаль-
ні посібники. Поцікавитися дороб-
ком видавців Франкового універси-
тету можна було, переглянувши спе-
ціально підготовлений до Форуму 
тематичний перелік книжок, дещо 
раніше випущений каталог видань 
Видавничого центру «Світ книг – 
світ знань» та найсвіжіший номер 
газети «Видавничий вісник». 

Ще одним вагомим заходом по-
пуляризації університетських кни-
жок була традиційна участь у кон-
курсі «Найкраща книжка Форуму 
видавців у Львові». Цього року на 
суд вимогливого журі Видавничий 
центр запропонував аж 24 видан-
ня. І дуже приємно, що після не-
абиякої конкуренції між майже 400 
книжками-учасницями,  дві  наго-
роди заслужено присуджено авто-

рам видань з Університету Франка. 
Декан філософського факультету 
професор Володимир Мельник – ав-
тор монографії «Філософія. Наука. 
Техніка: Методолого-світоглядний 
аналіз» – отримав Спеціальну від-
знаку Малого журі науковців (гума-
нітарні науки), а директор Інституту 
франкознавства доцент Святослав  
Пилипчук – відповідальний секре-
тар двотомного збірника наукових 
праць «Іван Франко: дух, наука, 
думка, воля» (Матеріали Міжнарод-
ного наукового конґресу, присвяче-
ного 150-річчю від дня народження 

На знімку: на ХVII Форумі видавців у Львові наш Видавничий центр 
виставив книжки близько 300 найменувань. Експозиція приваблювала 
багатьох поціновувачів друкованого слова.

Коли втішає щедрість видавців

Сімнадцятий за ліком Форум 
видавців у Львові ще раз засвідчив 

про свою величність. Адже масштаби цього книжкового свята з 
кожним роком ширшають. І жодні перепони не завадили знову прибути 
до міста Лева відомим письменникам, знаним літераторам і, звичайно, 
численним видавцям та шанувальникам книги з усіх кінців України 
та далеко з-за її меж. Асортимент літератури, яку змогли побачити 
відвідувачі, милував око і дорослих, і юних читачів. Хоч ціни на деякі 
видання були чималі, все ж покупці полишали колиску Форуму – Палац 
мистецтв – не з порожніми руками.

Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 
жовтня 2006 р.) – від імені творчо-
го колективу цього видання отримав 
Персональну відзнаку Президента 
Форуму видавців.

Доброю справою, започаткованою 
ще чотири роки тому, стало прове-
дення під час Форумів видавців пре-
зентацій книжок університетських 
науковців. Видавничий центр не по-

рушив цієї традиції й у вересні цьо-
го року. У Дзеркальній залі усі при-
сутні змогли ближче ознайомитися з 
творчим доробком директора Інсти-
туту франкознавства доцента Свя-
тослава Пилипчука – відповідаль-
ного секретаря двотомного збірника 
наукових праць «Іван Франко: дух, 
наука, думка, воля», професора фі-
лологічного факультету Володимира 
Працьовитого – автора навчального 
посібника «Українська історична 
драматургія», доцентів факультету 

(Закінчення на 8 стор.).
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 Фізика
Автори – Світлана Вакарчук, 

Тарас Демків, Степан Мягкота

Вакарчук С. О. Фізика: підруч-
ник / С. О. Вакарчук, Т. М. Демків, 
С. В. Мягкота. – Львів: Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2010. – 458 с. 

Р е д а к т о р 
– Мирослава 
Мартиняк. Тех-
нічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Дизайн 
та комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач. Об-

кладинка – Василь Роган.
У підручнику систематично викла-

дено основи механіки, молекулярної 
фізики, термодинаміки, електрики 
та магнетизму, оптики, фізики атома 
та атомного ядра. 

Для студентів нефізичних спеці-
альностей вищих навчальних за-
кладів освіти, а також для найбільш 
допитливих студентів технічних та 
природничих коледжів.

Філософські проблеми 
науки

Львівсько-Варшавський 
семінар

Філософія науки. Збірник 
наукових праць Львівсько-
Варшавського семінару «Філосо-
фія науки». 14-21 листопада 2004 
р. / Наукові керівники семінару: 
професор Іван Вакарчук, про-
фесор Яцек Ядацкі. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 216 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Худож-
ній редактор 
– Федір Лукавий. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Ольга 
Кузьмич.

У книзі наведені праці учасників V 
Львівсько-Варшавського наукового 
семінару “Філософія науки: наукове 
та позанаукове знання”, який від-
бувся у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка 14-
21 листопада 2004 року.

Основи математичного 
аналізу. Частина 1

Автори – Богдан Ковальчук, 
Йосиф Шіпка

Ковальчук Богдан. Основи ма-
тематичного аналізу: підручник: 
в 2 ч. Ч. 1 / Богдан Ковальчук, Йо-
сиф Шіпка. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 374 с. 

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Наталія Ради-
лицька. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

У першій частині викладено понят-
тя функції, границя і неперервність 
функції, диференціальне числення 
функцій однієї та багатьох змінних, 
невизначений і визначений інтеграли 
та їхнє застосування. У теоретичному 
матеріалі більшість тверджень пода-
но з доведенням. Наведені приклади і 
вправи ілюструють застосування ма-

тематичного аналізу до розв’язування 
задач фізики та механіки.

Для студентів фізичних спеціаль-
ностей, а також може бути корисним 
студентам інших природничих і тех-
нічних спеціальностей у вивченні 
вищої математики.

Основи математичного 
аналізу. Частина 2

Автори – Богдан Ковальчук, 
Йосиф Шіпка

Ковальчук Богдан. Основи ма-
тематичного аналізу: підручник: 
в 2 ч. Ч. 2 / Богдан Ковальчук, Йо-
сиф Шіпка. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 418 с. 

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Наталія Ради-
лицька. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

У другій частині викладено теорію 
неявних функцій, кратні, криволі-
нійні, поверхневі інтеграли, теорію 
поля, числові та функціональні ряди, 
ряди, невласні інтеграли, інтеграли, 
залежні від параметра, ряди Фур’є. У 
викладеному теоретичному матеріалі 
більшість тверджень подано з дове-
денням. Наведені приклади та вправи 
ілюструють застосування математич-
ного аналізу до розв’язування задач 
фізики та механіки.

Для студентів фізичних спеціаль-
ностей, а також може бути корисним 
студентам інших природничих і тех-
нічних спеціальностей у вивченні 
вищої математики.

Гідрогеологія
Автор – Володимир Колодій

Колодій В. В. Гідрогеологія: Під-
ручник / В. В. Колодій. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2010. – 368 с.

Щороку книжковий доробок університетських видавців стає все 
вагомішим. Не є винятком і рік 2010-й. За сприяння колективу Видавничого 
центру вже вийшло у світ близько ста найменувань книжок. Про 
значну частину з них ми розповідаємо на сторінках газети. Але ближче 
познайомитися з творчими здобутками університетських науковців Ви 
зможете у книгарні, що розташована у 118-ій кімнаті головного корпусу 
нашого Університету. Там для Вас завжди є широкий вибір необхідних для 
навчання видань. 

(Продовження на 3 стор.).
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(Продовження. Початок на 2 стор.).

(Продовження на 4 стор.).

Редактор – Ми-
рослава Марти-
няк. Технічний ре-
дактор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Ірина Василяйко. 
Комп’ютерне вер-
стання – Любов 
Семенович.

Викладено засади загальної гідро-
геології. Висвітлено історію розвитку 
знань про підземні води і становлен-
ня гідрогеологічної науки; загальний 
колообіг води в природі; будову під-
земної літогідросфери; фізичні влас-
тивості та хімічний склад підземних 
вод; їхнє походження і формування 
гідросфери; динаміка безнапірних і 
напірних підземних вод у надрах та 
формування їхнього хімічного скла-
ду. Розглянуто мінеральні, лікуваль-
ні, термальні води та води, які можна 
використовувати у промисловості як 
джерело цінних хімічних речовин; 
питання охорони підземних вод від 
забруднення і виснаження. Вико-
ристано матеріали досліджень поль-
ських, російських, словацьких та 
українських дослідників, викладені 
у статтях, монографіях і підручниках 
останнього часу.

Для студентів геоекологічної, гід-
рогеологічної і геологічної спеціалі-
зацій ВНЗ України та фахівців від-
повідного профілю.

Основи культурології
Автор – Ольга Сінькевич

Сінькевич О. Б. Основи культу-
рології: підручник для студентів 
вищих навчальних закладів / О. Б. 
Сінькевич. – Київ: Дім «Ін Юре»; 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 312 с.

Ред а г у в а н н я 
та коректура 
– Ю. Печенюк. 
Обкладинка – В. 
Жиборовський. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Т. Ми-
хайленко.

У підручнику викладений матері-
ал, який є основою культурологічно-

го знання. Широко висвітлені пред-
мет, структура, методологія та мето-
дика культурології, розкрито сучасні 
погляди на сутність, структуру та 
функції культури, закономірності її 
історичної динаміки.

Підручник відповідає Державно-
му освітньому стандарту вищої про-
фесійної освіти.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, де вивчається дисципліна 
«Культурологія».

Лекційні демонстрації 
з курсу загальної фізики: 

Оптика
Автори – Роман Гнип, 

Зінон Хапко, 
Віталій Вістовський 

Гнип Р. Г. Лекційні демонстра-
ції з курсу загальної фізики: 
Оптика: навчальний посібник: 
[для вищих навчальних закладів] 
/ Р. Г. Гнип, З. А. Хапко, В. В. Ві-
стовський; за редакцією професо-
ра П. М. Якібчука. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 140 с.

Редактор – 
Анна Габрук. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Ірина Василяй-
ко. Обкладинка – 
Василь Роган.

У навчальному посібнику деталь-
но описані лекційні демонстрації з 
курсу загальної фізики «Оптика», 
які показують студентам природ-
ничих факультетів у Львівському 
національному університеті імені 
Івана Франка. Посібник містить 60 
лекційних демонстрацій з інтерфе-
ренції, дифракції, поляризації світ-
лових хвиль, а також з геометричної 
оптики. Посібник може бути корис-
ним викладачам і студентам вищих 
навчальних закладів, а також викла-
дачам і учням середніх шкіл, гімна-
зій, ліцеїв.

Загальна вірусологія
Автори – Степан Гудзь, 

Тарас Перетятко, 
Юлія Павлова

Гудзь С. П. Загальна вірусоло-
гія: навчальний посібник: [для 
студентів вищих навчальних за-
кладів] / С. П. Гудзь, Т. Б. Пере-
тятко, Ю. О. Павлова. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2010. – 264 с. – (Серія 
«Біологічні студії»).

Редактор – 
Людмила Макі-
тринська. Тех-
нічний редактор 
– Ігор Старунь-
ко. Комп’ютерна 
графіка та вер-
стання – Ігор 
Старунько. Ди-

зайн обкладинки – Ігор Старунько.  
У посібнику розглянуті питан-

ня становлення вірусології як на-
уки, методи виявлення, виділення та 
культивування вірусів. Розглянуто 
хімічний склад, морфологічну будо-
ву та природу геномів різних вірусів. 
Подаються механізми взаємодії різ-
них вірусів із клітинами. Наведена 
сучасна систематика вірусів. 

Детально розглядаються будова і 
типи взаємодій з клітинами бакте-
ріофагів, фітопатогенних та вірусів 
людини і тварин. Показана участь ві-
русів у виникненні злоякісного рос-
ту (раку). Охарактеризована приро-
да віроїдів і пріонів, і захворювань, 
що ними викликаються. Розглянуто 
природу противірусного імунітету, 
методи профілактики та хіміотерапії 
вірусних інфекцій. 

Для студентів біологічних, медич-
них та аграрних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів.

Психологія реклами
Автор – Вікторія Гупаловська

Гупаловська В. А. Психологія 
реклами: навчальний посібник 
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/ В. А. Гупаловська. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 384 с.

Відповідальна 
за випуск – Га-
лина Матіїв. Ре-
дактор – Анна 
Габрук. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

талія Лобач. Обкладинка – Василь 
Роган.

У навчальному посібнику висвіт-
лено психологічні основи реклами 
і рекламної діяльності. Розглянуто 
визначення, види, історію реклами, 
алгоритм психотехнології реклам-
ної стратегії. Проаналізовано пси-
хологічні особливості різних видів 
реклами (зовнішної, друкованої, у 
ЗМІ тощо). Значну увагу приділено 
розгляду ролі психічних процесів у 
створенні та споживанні реклами. 
Відповідно до напрямів у психоло-
гії (психоаналіз, нейролінгвістичне 
програмування, наведення тран-
сового стану, гіпноз М. Еріксона, 
трансактивний аналіз) простежено 
основні сугестивні психотехнології 
та маніпулятивні техніки в рекламі.

Обговорено актуальні проблеми 
реклами: її ефективність, з одного 
боку, й екологічність впливу на спо-
живачів – з іншого. Розглянуто ме-
тодики психологічних вимірювань 
ефективності рекламного впливу та 
психологічної експертизи реклами.

Навчальний посібник призначено 
для студентів вищих навчальних за-
кладів, які навчаються за напрямом 
«Психологія», спеціалізуються на 
«Психології управління», а також 
для студентів економічних напрямів 
і спеціальностей, які вивчають ре-
кламний менеджмент, маркетингові 
комунікації.

Психосоматика: основи 
психодіагностики

та психотерапії
Автор – Лариса Дідковська

Дідковська Л. І. Психосоматика: 
основи психодіагностики та пси-
хотерапії: навчальний посібник: 
[для вищих навчальних закладів] 
/ Л. І. Дідковська. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 264 с.

Редактор – 
Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерний 
дизайн та вер-
стка – Любов Се-
менович. Корек-

тор – Юліанна Бурка.  Обкладинка 
– Василь Роган.

У навчальному посібнику розгля-
нуто загальні питання психосомати-
ки та основні напрями психосома-
тичних досліджень у вітчизняній та 
зарубіжній науці. Наведено методи 
психосоматичної діагностики та 
психокорекційної роботи з психосо-
матичними порушеннями.

Для студентів вищих навчальних 
закладів спеціальностей «Психоло-
гія», «Медична психологія» та фахів-
ців у галузі психології, психотерапії.

Загальна хімія
Автори – Ольга Жак, 

Ярослав Каличак

Жак О. В., Каличак Я. М. Загаль-
на хімія: Навчальний посібник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 368 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Буряк. Об-
кладинка – Ва-
силь Роган.

Викладено головні розділи за-
гальної хімії, зокрема, атомно-
молекулярне вчення, періодичний 
закон, будову атомів та молекул, хі-
мічний зв’язок, кінетику і термоди-
наміку хімічних процесів, дисперс-
ні системи, розчини неелектролітів 
та електролітів, колоїдні розчини, 
окисно-відновні процеси, корозію і 
захист від неї. Використано сучасну 
хімічну номенклатуру відповідно до 
Державних стандартів України.

Для студентів нехімічних спеціаль-
ностей вищих навчальних закладів.

Седиментологія
Автори – Антоніна Іваніна, 

Анатолій Іваніна, Ігор Шайнога

Іваніна А. В., Іваніна А. В., 
Шайнога І. В. Седиментологія: 
Навчально-методичний посібник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 144 с.

Редактор – Ми-
рослава Мартиняк. 
Технічний редак-
тор – Світлана Се-
ник. Комп’ютерне 
верстання – Любов 
Семенович.

Викладено осно-
ви новітнього напряму досліджень 
осадової оболонки Землі – седимен-
тології. Це наука про генезис осадів 
й осадових порід. Розглянуто мету, 
завдання, методи, історію седимен-
тологічних досліджень, визначено 
місце седиментології серед інших 
наук. Оскільки головним методом 
седиментології визнано морфолого-
генетичний, то чільне місце в посіб-
нику відведене характеристиці ознак 
осадових порід, наголошено на їх-
ньому діагностичному значенні для 
розпізнавання тих чи інших момен-
тів седиментогенезу. Головне місце 
посідає детальна характеристика 
етапів утворення осаду, глобальної 
седиментаційної системи Землі.

Наведено огляд різних типів се-
редовищ осадонагромадження та 
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продуктів, що вони генерують, – 
фацій.

Для студентів початкових курсів 
вищих навчальних закладів різного 
ступеня акредитації, що вивчають 
осади й осадові породи.

Дистанційні дослідження 
Землі

Автори – Галина Байрак, 
Богдан Муха

Байрак Г. Р., Муха Б. П. Дис-
танційні дослідження Землі: На-
вчальний посібник / Галина Бай-
рак, Богдан Муха. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 712 с.

Редактор – 
Оксана Кузик. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Корек-
тори – Юліан-
на Бурка, Іри-
на Василяйко. 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Наталія Буряк. Обкла-
динка – Василь Роган.

Розглянуто способи реєстрації та 
методи виокремлення потрібної ін-
формації, можливості її перетворення 
до виду, придатного для інтерпретації. 
Показано основи дешифрування та 
вимірювань на знімках. Подано також 
методи первинного опрацювання й чи-
тання знімків, їхнього використання в 
географічних та споріднених з ними 
галузях просторових досліджень.

Для спеціалістів з інтерпретації 
даних дистанційного зондування 
Землі, студентів географічних та ін-
ших природничих факультетів уні-
верситетів України.

Технологія інтерактивного 
навчання у вищій школі

Автор – Галина П’ятакова

П’ятакова Г. П. Технологія ін-
терактивного навчання у вищій 

школі: Навчально-методичний 
посібник для студентів вищих на-
вчальних закладів. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 120 с.

Р е д а к т о р 
– Михайло Ко-
персако. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Буряк. 

Р о з г л я н у т о 
особливості інтерактивної техно-
логії навчання та її застосування на 
заняттях у вищій школі. Приділено 
увагу таким формам міжособистіс-
ної взаємодії, як робота у групах, 
техніка акваріума, «снігова куля», 
кооперативне учіння, а також мето-
дам «мозкового штурму», «портфо-
ліо», «проектів», «кейс»-методу та 
ін. Запропоновано технологію орга-
нізації та проведення педагогічних 
ігор для розвитку комунікативних 
здібностей, невербальних засобів 
спілкування, рольових, імітаційних 
ігор. Детально описано психофізич-
ні вправи, які можна застосовувати 
на заняттях для розвитку у майбут-
ніх педагогів комунікабельності, 
сенситивності, креативності.

Для студентів, магістрантів, аспі-
рантів вищих навчальних закладів 
різних спеціальностей.

Рельєф морських берегів 
Автор – Надія Карпенко

Карпенко Н. І. Рельєф морських 
берегів = Coasts relief: навчальний 
посібник: [для вищих навчальних 
закладів] / Н. І. Карпенко. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2009. – 308 с.

Редактори – 
Наталія Трохим, 
Ірина Лоїк. Техні-
чний редактор– 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерний 
дизайн та вер-
стка – Любов Се-

менович. Фотоілюстрації – Надія 
Карпенко, Антоніна Вавриш, Павло 
Горішний.

Проаналізовано гідродинамічні та 
літодинамічні умови формування бе-
регів Світового океану, особливості 
утворення абразійних і акумулятив-
них форм рельєфу в береговій зоні, а 
також різнотипність берегів, методи 
їхнього вивчення. Подано коротку 
історію вивчення морських берегів, 
розглянуто господарське значення 
берегової зони, окреслено головні 
терміни і поняття. 

Рекомендовано для студентів гео-
графічних спеціальностей і спеціа-
лізацій вищих навчальних закладів, 
що вивчають берегову зону Світово-
го океану і його морських басейнів.

Суспільно-географічна 
картографія

Автор – Мирослава Книш
 
Книш М. М. Суспільно-геогра-

фічна картографія: Навчально-
методичний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2009. – 136 с.

Редактор – 
Оксана Кузик. 
Технічний редак-
тор – Софія До-
вба. Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Буряк.

У навчально-
му посібнику подано теоретико-
методичні основи курсу, методи-
ку складання карт на суспільно-
географічну тематику, підібрано 
матеріали, необхідні для виконання 
завдань.

Для студентів географічного фа-
культету.

Комп’ютерна графіка
Автори – Ольга Коссак, 

Марелена Мітрулі, Нікос Челакос

Коссак О. C. Комп’ютерна гра-
фіка: навчальний посібник: [для 
студентів вищих навчальних за-
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кладів] / О. Коссак, М. Мітрулі, 
Н. Челакос. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 206 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач, 

Наталія Буряк. Коректор – Галина 
Матіїв.

Наведено основи комп’ютерної 
геометрії та її застосування в ма-
шинній графіці. Особливу увагу 
приділено вивченню теоретичних 
основ афінної та неевклідової гео-
метрії, побудові кривих і поверхонь. 
Розглянуто головні алгоритми ра-
стрової графіки та їхнє застосуван-
ня в пакеті Matlab. Запропоновано 
ознайомлення з графічним пакетом 
CorelDraw.

Для студентів, які навчаються за 
спеціальностями “прикладна мате-
матика”, “інформатика” та ін.

Business English Course
Автор – Ірина Кріба

Кріба І. Й. Business English 
Course: навчальний посібник / 
І. Й. Кріба. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 228 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – 

Любов Семенович. 
Наведено 18 розділів, тематика 

яких охоплює теоретичний і фак-
тологічний матеріал. Кожен розділ 
розпочинається з тексту для читан-
ня, до всіх текстів є низка завдань, 

спрямованих на контроль розумін-
ня прочитаного. Також підібрано 
широкий спектр лексичних завдань 
з опорою на базовий словник тек-
сту та спрямованих на поповнення 
словникового запасу. Значну увагу 
приділено розвиткові комунікатив-
ної компетенції.

Для вивчення курсу ділової ан-
глійської мови та вдосконалення 
навичок ділового спілкування ан-
глійською мовою студентами вищих 
навчальних закладів, що опанували 
рівень CEF B2 (upper intermediate). 
Підбір текстів з погляду бізнес-
тематики та мовного матеріалу дає 
змогу використовувати посібник різ-
ними групами тих, хто вивчає ділове 
спілкування англійською мовою.

Гроші та кредит
За редакцією Михайла Крупки

Гроші та кредит: навчальний 
посібник / [за редакцією доктора 
економічних наук, професора М. 
І. Крупки]. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 408 с.

Редактор – Ми-
рослава Марти-
няк. Макет і ху-
дожнє оформлен-
ня – Федір Лука-
вий. Комп’ютерна 
верстка – Ольга 
Кузьмич. 

У навчальному 
посібнику розкрито сутність, роль і 
закономірності функціонування гро-
шей в економічній системі держави, 
розглянуто функції, форми та види 
кредиту, процента. Проаналізовано 
діяльність фінансових посередників 
в Україні та провідних країнах сві-
ту, охарактеризовано вплив інстру-
ментів монетарного регулювання на 
грошовий ринок; висвітлено основи 
функціонування валютного ринку, 
міжнародних фінансових інститутів, 
світових валютних систем.

До кожної теми розроблено за-
вдання для самоконтролю і тести, 
які допоможуть студентам засвоїти 

навчальний матеріал.
Посібник підготовлено відповідно 

до програми нормативної дисциплі-
ни “Гроші та кредит”.

Для студентів економічних спеці-
альностей, аспірантів, викладачів, 
працівників фінансово-банківської 
сфери.

Теоретичні проблеми 
туризму: суспільно-
географічний підхід
Автор – Степан Кузик

Кузик С. П. Теоретичні про-
блеми туризму: суспільно-геогра-
фічний підхід: монографія / С. 
П. Кузик. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 254 с. 

Редактор – 
Діана Карпин. 
Комп’ютерне вер-
стання – Любов 
Семенович. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

У монографії 
досліджено тео-

ретичні основи географії туризму 
– чинники розвитку туризму, фор-
мування туристичних потреб, кла-
сифікацію туристичної діяльності, 
новітні теорії та концепції вивчення 
географії туризму, основи форму-
вання туристичної привабливості 
території. Проаналізовано методич-
ні засади географії туризму, методи 
її дослідження. Подано підходи до 
оцінки туристичних ресурсів. Ви-
окремлено основні форми і види ту-
ризму. 

Для студентів, аспірантів та викла-
дачів вищих навчальних закладів.

Сімейне право України
Автор – Світлана Лепех

Лепех С. М. Сімейне право 
України: навчальний посібник / 
С. М. Лепех. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 318 с.
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Редактор – Уля-
на Крук. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

На основі чинно-
го національного 

сімейного законодавства розглянуто 
усі основні питання курсу «Сімейне 
право України»: сім’я, укладення, не-
дійсність та припинення шлюбу, осо-
бисті немайнові та майнові відносини 
подружжя, правовідносини батьків 
і дітей, влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського пі-
клування. Подано коментарі автора та 
інших науковців щодо законодавчих 
положень. В кінці посібника наве-
дено переліки нормативно-правових 
актів, якими врегульовано сімейні 
відносини в Україні, Постанов Пле-
нуму Верховного Суду України, а 
також бібліографію наукових праць з 
курсу «Сімейне право України».

Для студентів, які навчаються за 
спеціальністю «Правознавство», 
аспірантів, викладачів, практичних 
працівників, а також усіх, хто ціка-
виться сімейним правом України.

Статистика
Автори – Семен Матковський, 

Мар’яна Вдовин, Тарас Панчишин

Матковський С. О. Статисти-
ка: навчальний посібник / С. О. 
Матковский, М. Л. Вдовин, Т. В. 
Панчишин. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 344 с.

Редактор – Лю-
бов Кириєнко. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Лобач, Наталія 
Буряк. Обкладин-
ка – Василь Роган.

У навчальному посібнику ви-
кладено основи статистичного ви-

вчення масових суспільних явищ та 
процесів. Виклад теоретичного ма-
теріалу супроводжується приклада-
ми розв’язування типових задач та 
завданнями для самостійної роботи. 

Навчальний посібник призна-
чений для студентів та викладачів 
усіх економічних та управлінських 
спеціальностей вищих навчальних 
закладів, а також фахівців зі статис-
тики.

Філософія. Наука. Техніка: 
Методолого-світоглядний 

аналіз
Автор – Володимир Мельник

Мельник В. П. Філософія. Наука. 
Техніка: Методолого-світоглядний 
аналіз / В. П. Мельник: моногра-
фія. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
592 с.

Редактор – Діа-
на Карпин. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Лобач. 

У монографії 
розглянуто філо-

софські проблеми цивілізаційно-
го поступу й охоплено достатньо 
широке коло питань, пов’язаних зі 
з’ясуванням особливостей та ім-
перативів сучасного наукового піз-
нання, синтетичної природи тех-
нічної науки і техніки. Відтворено 
філософський образ сучасної науки 
й техніки, методологічні та світо-
глядні особливості їхнього розви-
тку. Особливу увагу привернуто до 
визначальної системоутворюваль-
ної функції науково-технічної ра-
ціональності як парадигмального 
чинника становлення та розвитку 
сучасної техногенної цивілізації. 
Засобами філософської рефлексії 
розкрито соціокультурну й соціо-
антропологічну вимірність науки і 
техніки, проблеми та перспективи 
гуманізації науково-технічного роз-
витку.

Зовнішня торгівля 
Федеративної Республіки 

Німеччини
Автор – Романа Міхель

Міхель Романа. Зовнішня тор-
гівля Федеративної Республіки 
Німеччини: монографія / Романа 
Міхель; наук. ред. та передмова 
д-ра екон. наук, проф. І. М. Гра-
бинського. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 118 с. 

Редактор – Уля-
на Крук. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Любов 
Семенович. 

У монографії 
висвітлено особливості зовнішньої 
торгівлі Федеративної Республіки Ні-
меччини. Описано шлях розвитку Ні-
меччини після Другої світової війни, 
завоювання нею європейського та сві-
тових торговельних ринків. Окремий 
розділ присвячено зовнішньоеконо-
мічним зв’язкам України з ФРН.

Для науковців, аспірантів, магі-
странтів, студентів факультетів між-
народних відносин.

Розтоцький ландшафтно-
геофізичний стаціонар: 
формування, розвиток, 

наукові надбання
Автор – Богдан Муха

Муха Б. П. Розтоцький ланд-
шафтно-геофізичний стаціонар: 
формування, розвиток, наукові 
надбання [Текст]: монографія: – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 126 с. 

Фотографії – 
Богдан Муха. Ди-
зайн обкладинки 
– Василь Роган. Ре-
дактор – Миросла-
ва Мартиняк. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Сеник. 

К н и ж к и  –  н а д і й н а  с к а р б н и ц я  з н а н ь
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іноземних мов Ольги Федоренко, 
Стефанії Сухорольської, Ольги Ру-
дої – авторів підручника «Основи 
лінгвістичних досліджень», профе-
сора фізичного факультету Володи-
мира Капустяника, доцента Україн-
ського національного лісотехнічно-
го університету Володимира Мокро-
го – авторів навчального посібника 
«Прикладна спектроскопія», декана 
філософського факультету профе-
сора Володимира Мельника – авто-
ра монографії «Філософія. Наука. 
Техніка: Методолого-світоглядний 
аналіз», професора факультету куль-

тури і мистецтв Богдана Базилику-
та – автора навчально-методичного 
посібника «Українські народні пісні 

для мецо-сопрано», професора біо-
логічного факультету Степана Гудзя, 
доцента біологічного факультету Та-
раса Перетятка, старшого наукового 
співробітника Львівського держав-
ного університету фізичної культури 
Юлії Павлової – авторів навчального 
посібника «Загальна вірусологія» із 
серії «Біологічні студії».

Ведучий цієї представницької 
презентації Заслужений професор 
Університету Франка Олег Шаблій 
перед початком обширної розмови 
про творчий доробок авторів назва-
них вище книжок запросив до слова 
проректора з науково-педагогічної 
роботи та соціальних питань і роз-

витку Мар’яна Лозинського. Він, 
зокрема, оголосив присутнім приєм-
ну звістку про перемогу у конкурсі 
«Найкраща книжка ХVII Форуму 
видавців у Львові” двох універси-
тетських видань, а також подякував 
науковцям за плідну творчу працю. 
Так співпало, що заслужені нагоро-
ди – гарно оформлені шкіряні гра-
моти з вказаними номінаціями – по-
щастило отримати з рук проректора 
під оплески присутніх двом учасни-
кам даної презентації: професорові 
Володимиру Мельнику – авторові 
монографії “Філософія. Наука. Тех-
ніка: Методолого-світоглядний ана-
ліз” та доцентові Святославу Пилип-
чуку – відповідальному секретареві 
двотомного збірника наукових праць 
“Іван Франко: дух, наука, думка, 
воля”.

Обговорення презентованих кни-
жок відбувалося у невимушеній 
творчій  обстановці. Кожен з висту-
паючих авторів намагався перекон-
ливими фактами ще раз підкреслити 
вагомість свого видання, а заодно 
дати вичерпні відповіді на усі запи-
тання учасників презентації.

У приємну несподіванку перетво-
рилася фінальна частина презента-
ції, коли професор факультету куль-
тури і мистецтв Богдан Базиликут 
після розповіді про свій навчально-
методичний посібник “Українські 
народні пісні для мецо-сопрано” ви-
вів на імпровізовану сцену у Дзер-
кальній залі своїх вихованців. Дівча-
та і хлопці у національному вбранні 
своїм неповторним виконанням шес-
ти українських пісень заполонили 
зал. Бурхливі оплески були подякою 
і шаною їм та всім учасникам і орга-
нізаторам презентації.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.  

На знімках: під час презентації 
видань науковців Університету, 
на якій було вручено нагороди пе-
реможцям конкурсу “Найкраща 
книжка Форуму видавців у Львові”. 

Фото Василя РОГАНА.

Коли втішає щедрість видавців
(Закінчення. 

Початок на 1 стор.).
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Коли втішає щедрість видавців Утретє поспіль на початку 
нового навчального року відбувся 
загальноуніверситетський книж-
ковий конкурс, в якому згідно з 
“Положенням про підручники і 
навчальні посібники Львівсько-
го національного університету 
імені Івана Франка” Вчена рада 
за поданням Видавничої ради ви-
значила авторів найкращих під-
ручників і навчальних посібників. 
На урочистому засіданні з нагоди 
святкування Дня Університету 
імена переможців було названо у 
наказі ректора “Про нагороджен-
ня авторів найкращих підручників 
та навчальних посібників” і під 
оплески присутніх в актовій залі 
вони отримали свої заслужені на-
городи.   

Грошовими преміями в обсязі од-
ного посадового окладу та грамота-
ми відзначено авторів підручників і 
навчальних посібників, які стали пе-
реможцями конкурсу “Найкращий 
підручник гуманітарного напряму 
2009-2010 навчального року” та 
“Найкращий навчальний посібник 
гуманітарного напряму 2009-2010 
навчального року”: 

– у конкурсі “Найкращий підруч-
ник гуманітарного напряму 2009-
2010 навчального року”: доцентів 
кафедри англійської філології фа-
культету іноземних мов Ольгу Фе-
доренко, Стефанію Сухорольську, 
Ольгу Руду – за перше місце під-
ручника “Основи лінгвістичних до-
сліджень”; доцента кафедри теорії 
та історії культури філософського 
факультету Ольгу Сінькевич – за 
друге місце підручника “Основи 
культорології”; завідувача кафе-
дри німецької філології факультету 
іноземних мов професора Богдана 
Максимчука, асистента кафедри 
німецької філології факультету іно-
земних мов Ірину Максимчук – за 
третє місце підручника “Вступ до 
германської філології”; 

– у конкурсі “Найкращий на-
вчальний посібник гуманітарного 
напряму 2009-2010 навчального 
року”: доцента кафедри психології 
філософського факультету Вікторію 
Гупаловську – за перше місце на-
вчального посібника “Психологія 

реклами”; доцентів кафедри загаль-
ної і соціальної педагогіки Орисю 
Ковальчук (посмертно), Світла-
ну Когут, Ларису Ковальчук – за 
друге місце навчального посібника 
“Основи психології та педагогіки”; 
завідувача кафедри фінансів, гро-
шового обігу і кредиту економічно-
го факультету Михайла Крупку – за 
третє місце навчального посібника 
“Гроші та кредит”.

Грошовими преміями в обсязі од-
ного посадового окладу та грамота-
ми відзначено авторів підручників і 
навчальних посібників, які стали пе-
реможцями конкурсу «Найкращий 
підручник природничого напряму 
2009-2010 навчального року» та 
«Найкращий навчальний посібник 
природничого напряму 2009-2010 
навчального року»: 

– у конкурсі «Найкращий підруч-

ник природничого напряму 2009-
2010 навчального року»: професора 
кафедри екологічної та інженерної 
геології та гідрогеології геологіч-
ного факультету Володимира Коло-
дія (посмертно) – за перше місце 
підручника «Гідрогеологія»; про-
фесора кафедри вищої математики 
механіко-математичного факультету 
Богдана Ковальчука, доцента ка-
федри вищої математики механіко-
математичного факультету Йосифа 
Шіпку – за друге місце підручни-
ка «Основи математичного аналізу. 
Частини 1 та 2»; завідувача кафедри 
теорії оптимальних процесів фа-
культету прикладної математики та 
інформатики професора Михайла 
Бартіша, доцента кафедри теорії 
оптимальних процесів факультету 
прикладної математики та інформа-
тики Ігора Дудзяного – за третє міс-
це підручника «Дослідження опера-
цій. Частина 3. Ухвалення рішень і 
теорія ігор»; 

– у конкурсі «Найкращий навчаль-
ний посібник природничого напря-
му 2009-2010 навчального року»: 
завідувача кафедри мікробіології 
біологічного факультету професора 
Степана Гудзя, доцента кафедри мі-
кробіології біологічного факультету 
Тараса Перетятка – за перше місце 
навчального посібника  «Загальна 
вірусологія»; доцента кафедри мі-
кробіології біологічного факуль-
тету Галину Яворську, завідувача 
кафедри мікробіології біологічного 
факультету професора Степана Гу-
дзя, доцента кафедри мікробіології 
біологічного факультету Світлану 
Гнатуш – за друге місце навчально-
го посібника «Промислова мікробі-
ологія»; професора кафедри еколо-
гічної та інженерної геології та гід-
рогеології геологічного факультету 
Юрія Крупського – за третє  місце 
навчального посібника  «Геологія та 
екологія видобутку нафти і газу».

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

За творчу працю – 
заслужені нагороди
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(Продовження на 11 стор.).
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Комп’ютерне верстання – Любов 
Семенович.

Розглянуто передумови виник-
нення, історію заснування і розви-
тку та наукові здобутки Розтоцького 
ландшафтно-геофізичного стаціона-
ру – унікальної польової географіч-
ної лабораторії та навчальної бази 
географічного факультету ЛНУ імені 
Івана Франка. Подано огляд диплом-
них і магістерських робіт, підготов-
лених на матеріалах і на базі РЛГС.

Основи 
перекладознавства 

Grundkurs Translatologie
Автор – Христина Назаркевич

Назаркевич Х. Я. Основи пе-
рекладознавства = Grundkurs 
Translatologie: в 2 ч. Ч. 1: Тео-
ретичний курс: навчальний по-
сібник / Христина Назаркевич. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 298 с.

Редактор – Рос-
тислав Оглашен-
ний. Комп’ютерне 
верстання, дизайн 
– Леся Квик. 

У посібнику ви-
кладено основні 
поняття перекла-

дознавства, структуру письмового 
і усного перекладу. Розглядаються 
питання стратегій перекладу, лек-
сичні проблеми і бар’єри, граматич-
ні паралелі й розбіжності у мовній 
парі “німецька – українська”. Важ-
ливе місце відведено редагуванню 
перекладеного тексту як складовій 
процесу перекладу. Завершується 
виклад коротким історичним екс-
курсом у минуле усного і письмово-
го перекладу, зокрема в Німеччині і 
в Україні. Важливою частиною по-
сібника є додатки: релевантні для 
українського і німецького перекла-
дознавства тексти, словничок пере-
кладознавчих термінів.

Для студентів відділень німець-
кої філології, які вивчають курси 

“Вступ до перекладознавства”, “Те-
орія та практика перекладу”, “Теорія 
та практика усного перекладу”.

Невідкладна допомога 
у разі гострих патологічних 
та екстремальних станів
Автори – Наталія Наливайко, 

Лариса Баклицька, 
Надія Крижановська, 

Зіновій Яремко

Наливайко Н. В. Невідкладна 
допомога у разі гострих патоло-
гічних та екстремальних станів: 
навчально-методичний посібник / 
Н. В. Наливайко, Л. О. Баклицька, 
Н. Д. Крижановська, З. М. Яремко. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 196 с.

Редактор – 
Анна Габрук. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Коректор – Ірина 
Василяйко. Ди-

зайн обкладинки – Василь Роган.
У посібнику висвітлено основні 

гострі патологічні та екстремальні 
стани, які найчастіше трапляються 
у повсякденному житті. Викладе-
ний матеріал детально описано за 
схемою: загальна характеристика за-
хворювання, його причини та озна-
ки, заходи невідкладної допомоги. З 
метою кращого засвоєння матеріалу 
посібника подано рисунки, таблиці, 
завдання для виконання практичних 
робіт та ситуаційні задачі.

Для студентів вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, 
усіх, хто цікавиться медициною.

Примусові заходи 
виховного характеру: 

теорія і практика 
застосування

Автор – Лідія Палюх

Палюх Л. М. Примусові захо-
ди виховного характеру: теорія і 
практика застосування: навчаль-

ний посібник / Л. М. Палюх. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

Редактор – Ві-
талія Станкевич-
Іванова. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.
У навчальному посібнику викладе-

но теоретичні та практичні питання 
застосування примусових заходів ви-
ховного характеру на підставі Кримі-
нального кодексу України, досягнень 
науки кримінального права з ураху-
ванням судової практики. Розгляну-
то сутність інституту застосування 
примусових заходів виховного ха-
рактеру, його становлення та розви-
ток у вітчизняній системі права, про-
аналізовано цей інститут у контексті 
міжнародних стандартів поводження 
з неповнолітніми; правову природу 
примусових заходів виховного харак-
теру, підстави, порядок їхнього при-
значення, виконання.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, аспірантів, наукових спів-
робітників, викладачів юридичних 
вищих навчальних закладів, прак-
тичних працівників. 

Стандартизація, 
метрологія і сертифікація 

довкілля
Автор – Мирослава Петровська

Петровська Мирослава. Стан-
дартизація, метрологія і сертифі-
кація довкілля: навчальний по-
сібник / Мирослава Петровська. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 420 с.

Редактор – Іри-
на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка і дизайн 
обкладинки – Лю-
бов Семенович. 
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У навчальному посібнику роз-
глянуто теоретичні і правові засади 
стандартизації, метрології та серти-
фікації в Україні, розкрито основні 
положення національної системи 
стандартизації. Зроблено огляд ві-
тчизняного екологічного законодав-
ства, європейських та міжнародних 
стандартів у галузі якості довкілля. 
Важливе місце займає понятійно-
термінологічна база, якій у навчаль-
ному посібнику приділено багато 
уваги. Оскільки державна політика 
у сфері стандартизації базується 
на пріоритетному прямому впро-
вадженні в Україні міжнародних і 
регіональних стандартів, дотриман-
ні міжнародних та європейських 
правил і процедур стандартизації, 
участі у міжнародній (регіональній) 
стандартизації, то автор не залиши-
ла поза увагою міжнародну співпра-
цю в галузі технічного регулювання 
життєдіяльності суспільства. На-
вчальний посібник містить тестові 
завдання, рисунки і таблиці, опра-
цювання яких дасть студентам змогу 
глибше засвоїти зазначений курс.

Навчальний посібник призначе-
ний для студентів і викладачів ви-
щих навчальних закладів напряму 
підготовки 6.040106 “Екологія, охо-
рона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористуван-
ня”, а також з успіхом може бути 
використаний усіма, хто цікавиться 
проблемами якості навколишнього 
середовища і продукції.

Цивільне процесуальне 
право

Автори – Світлана Сеник, 
Роксолана Лемик

Сеник С. В. Цивільне проце-
суальне право: навчальний по-
сібник / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 424 с. 

Редактор – Оксана Панчишин. 
Технічний редактор – Світлана Се-
ник. Обкладинка – Василь Роган.

Автори уклали 
навчальний по-
сібник на основі 
теоретичних на-
працювань у га-
лузі цивільного 
процесуального 
права і аналізу 
практики засто-

сування Цивільного процесуально-
го кодексу України. За структурою 
та змістом праця відповідає усім 
вимогам, що стосуються вивчення 
дисципліни “Цивільне процесуаль-
не право України”. У ній розглянуто 
найважливіші теоретичні питання, 
проблеми судової практики щодо за-
стосування процесуальних та інших 
нормативних актів, істотних для цієї 
галузі права.

Для студентів, аспірантів та ви-
кладачів юридичних вишів і фа-
культетів, практичних працівників 
правових відомств та служб, а також 
усіх, хто цікавиться проблемами су-
дового захисту своїх прав, свобод та 
законних інтересів.

Банківські операції
Автор – Ірина Скоморович

Скоморович І. Г. Банківські 
операції: навчальний посібник / І. 
Г. Скоморович. – Львів: Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2010. – 556 с.

Редактор – 
Оксана Кузик. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. Об-

кладинка – Василь Роган.
Розглянуто теоретичні та прак-

тичні засади здійснення банківських 
операцій в Україні, а також особли-
вості та закономірності проведення 
окремих видів операцій. Визначено 
роль банків у розвитку вітчизняної 
економіки, механізми здійснення 
основних видів банківських опера-
цій та надання послуг за сучасних 
умов ведення бізнесу. Висвітлено 

порядок організації та технологію 
ведення банківської діяльності в 
Україні.

Для викладачів, студентів вищих 
навчальних закладів, фінансистів, 
бізнесменів, працівників банків-
ських установ, усіх, хто цікавиться 
особливостями здійснення банків-
ських операцій в Україні.

Практична граматика 
німецької мови

Автори – Володимир Сулим, 
Михайло Смолій

Сулим В. Т. Практична грама-
тика німецької мови: навчальний 
посібник для студентів вищих на-
вчальних закладів / В. Т. Сулим, 
М. С. Смолій. – Львів: Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2010. – 304 с. 

Редактор – 
Людмила Макі-
тринська. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган. 

Пропонований 
граматичний до-

відник – це короткий за формою, 
але багатий за змістом виклад прак-
тичної граматики німецької мови. 
Посібник призначено для підго-
товки студентів до основних, фа-
культативних занять та іспитів, а 
також для самостійного вивчення 
німецької мови. Граматичний ма-
теріал відповідає програмним ви-
могам викладання німецької мови в 
навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів 
акредитації.

Практикум з вищої 
математики. Модуль 1. 

Лінійна алгебра
Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої 
математики. Модуль 1. Лінійна 
алгебра. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 134 с.

(Продовження. 
Початок на 2-7, 10 стор.).
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(Продовження. 
Початок на 2-7, 10-11 стор.).

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. 

Наведено голо-
вні означення і 
теореми лінійної 
алгебри, описа-

но розв’язування типових задач, 
наведено задачі для самостійного 
розв’язування та індивідуальні за-
вдання. Особливу увагу приділено 
задачам економічного змісту. Мате-
ріал, викладений у посібнику, відпо-
відає програмі курсу вищої матема-
тики для економічних спеціальнос-
тей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеці-
альностей.

Практикум з вищої 
математики. 

Модуль 2. Аналітична 
геометрія

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої 
математики. Модуль 2. Аналітич-
на геометрія. – Львів: Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2010. – 126 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. 

Наведено голо-
вні означення і 
теореми вектор-

ної алгебри та аналітичної геометрії, 
описано розв’язування типових за-
дач, запропоновано задачі для само-
стійного розв’язування та індивіду-
альні завдання. Особливу увагу при-
ділено задачам економічного змісту. 
Матеріал, викладений у посібнику, 
відповідає програмі курсу вищої ма-
тематики для економічних спеціаль-
ностей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеці-
альностей.

Розвиток обліково-
аналітичних систем 

суб’єктів господарювання 
в Україні

Автор – Володимир Швець

Швець В. Є. Розвиток обліково-
аналітичних систем суб’єктів гос-
подарювання в Україні: моногра-
фія / Володимир Швець. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2010. – 448 с.

Редактор – 
Ірина Лоїк.

Д о с л і д ж е -
но особливості 
формування і 
функціонування 
о б л і ко в о - а н а -
літичних систем 

суб’єктів господарювання в Україні 
у контексті їхнього розвитку в цен-
трах світової цивілізації. На основі 
поєднання еволюційного та функ-
ціонального підходів розглянуто 
методологічні засади формування 
української парадигми обліково-
аналітичних систем суб’єктів гос-
подарювання, розкрито особливості 
їхнього подальшого розвитку в умо-
вах глобалізації й асиметричності 
інформації.

Для науковців, студентів еконо-
мічних спеціальностей, фахівців 
державних контрольно-аналітичних 
органів, бухгалтерів, а також 
для суб’єктів ринку програмно-
аналітичного забезпечення.  

Диференціальні форми 
в евклідових просторах

Автори – Михайло Заболоцький, 
Андрій Вус

Заболоцький М. В. Диференці-
альні форми в евклідових просто-
рах: навчальний посібник / М. В. 
Заболоцький, А. Я. Вус. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2010. – 90 с. 

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Се-
ник. Коректор – Галина Матіїв. 

Навчальний посібник охоплює 

питання вико-
ристання матема-
тичного апарату 
зовнішніх полі-
лінійних форм, 
теорії диферен-
ціальних форм та 
їх застосування 

до інтегрування диференціальних 
форм на орієнтовних поверхнях.

Для студентів механіко-мате-
матичного факультету Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка.

Соціально-економічне 
прогнозування

Автори – Володимир Яцура, 
Оксана Сенишин, Марта Горинь

Яцура В. В., Сенишин О. С., Го-
ринь М. О. Соціально-економічне 
прогнозування: Навчальний по-
сібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 412 с.

Редактор – 
Ірина Лоїк. Ко-
ректори – Окса-
на Сенишин, 
Марта Горинь. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – 
Оксана Сенишин, 

Марта Горинь. Дизайн обкладинки 
– Дмитро Дашков. Технічний редак-
тор – Світлана Сеник. 

Розглянуто теоретичні, методо-
логічні та практичні питання, що 
пов’язані із соціально-економічним 
прогнозуванням як дисципліною, 
наукою й галуззю дослідження. 
Зокрема, розкрито понятійно-
категоріальний апарат, методи, 
види, закони, принципи, функції; 
розглянуто систему макроеконо-
мічного планування та прогнозу-
вання; викладено проблеми плану-
вання та прогнозування соціально-
економічного розвитку регіонів; 
розглянуто мікропрогнозування роз-
витку в умовах глобалізації, а саме: 
проблеми взаємозв’язку прогнозу-
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вання та бізнес-планування, прогно-
зування натуральних та вартісних 
показників виробничої програми 
підприємства, прогнози розвитку 
біржової торгівлі та ін.; висвітлено 
питання криз у контексті соціально-
економічного прогнозування.

Для науковців, викладачів, аспі-
рантів, студентів вищих навчальних 
закладів, а також для керівників і 
фахівців, що займаються питання-
ми соціально-економічного прогно-
зування, для організацій, наукових 
установ – усіх, кому цікаві питання 
інтеграції України у світову систему 
господарювання.

Хімія гетероциклічних 
сполук

Автори – Володимир Карп’як, 
Микола Обушак

Карп’як В. В. Хімія гетеро-
циклічних сполук: навчально-
методичний посібник / В. В. 
Карп’як, М. Д. Обушак. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2010. – 268 с. 

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор – 
Ірина Василяйко. 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Любов Семенович. 
Розглянуто номенклатуру, будову, 

методи одержання, реакційну здат-
ність та застосування основних ти-
пів гетероциклічних сполук.

Для студентів хімічного факуль-
тету спеціалізацій «органічна хімія» 
та «медична хімія».

Теле-
та радіожурналістика.

Збірник наукових праць. 
Випуск 9, частина 1

Теле-та радіожурналістика. 
Збірник наукових праць. Випуск 

9, частина 1. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 384 с.

В і д п о в і д а л ь -
ний за випуск 
– Василь Лизан-
чук. Редактор – 
Мар’яна Михалюк. 
Комп’ютерна вер-
стка – Людмила 
Шпанер.

У збірнику опубліковано наукові 
статті з проблем функціонування за-
собів масової інформації в Україні і 
світі. Показано творчо-наукові здо-
бутки студентів.

Формування ринкової 
економіки в Україні. 

Випуск 21
Фінансово-економічні 

перспективи розвитку України 
в умовах глобалізації

Формування ринкової еконо-
міки в Україні: збірник наукових 
праць. – Львів: Львівський наці-
ональний університет імені Івана 
Франка, 2010. Випуск 21. – 474 с. 
– (Фінансово-економічні перспек-
тиви розвитку України в умовах 
глобалізації).

Відповідальний 
за випуск – Ми-
хайло Крупка.

Н а у к о в и й 
збірник містить 
статті провідних 
вітчизняних вче-
них та здобувачів 

наукових ступенів, що присвячені 
вирішенню актуальних фінансово-
економічних проблем розвитку еко-
номіки України.

Вісник Львівського 
університету. 

Серія історична. 
Випуск 44

Вісник Львівського університе-
ту. Серія історична. Випуск 44 / За 
редакцією Олексія Вінниченка. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 496 с.

Відпов ідаль -
ний за випуск 
– Роман Шуст. 
Англійські резю-
ме – Іванна Брез-
мен, Юлія Ткачук. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Майя 

Яковенко. Художньо-технічне реда-
гування – Олексій Вінниченко. Об-
кладинка – Василь Роган.

До збірника включено статті, по-
відомлення, публікації документів, 
огляди та рецензії з актуальних про-
блем української і зарубіжної історії, 
історіографії та джерелознавства, 
етнології. У науковий обіг вводиться 
чимало невідомих або ж маловжива-
них джерельних матеріалів.

Для викладачів, науковців, сту-
дентів.

Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософські науки. 

Випуск 13

Вісник Львівського університе-
ту. Серія філософські науки. 2010. 
Випуск 13. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 234 с.

Відповідальний 
за випуск – Воло-
димир Мельник. 
Редактори На-
талія Дутко, Лі-
лія Баран. Редак-
тор (англійських 
анотацій) – Оль-

вія Висоцька. Комп’ютерна верстка 
– Наталія Тимків.

У Віснику публікуються актуальні 
філософські, політологічні, культу-
рологічні та психологічні проблеми 
розвитку духовного світу людини, її 
свободи та самоствердження у дина-
мічному та глобалізованому світі.

Добірку підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.

К н и ж к и  –  н а д і й н а  с к а р б н и ц я  з н а н ь
(Закінчення. 

Початок на 2-7, 10-12 стор.).
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Н а  ш л я х у  д о  ч и т а ч а
(Продовження. Початок у випусках 

5-6, 7-8, 9-10, 11-12).

Видавнича рада Університету у 
2010 році рекомендувала до друку 
і надання грифа Міністерства осві-
ти і науки України такі видання:

а) підручники:
– “Соціологія”. За редакцією про-

фесора економічного факультету 
Юрія Франковича Пачковського;

– “Моделювання міжнародних від-
носин”. Автор: доцент факультету 
міжнародних відносин Роман Воло-
димирович Вовк;

– “Динамічна геологія” (Загальна 
геологія). Автор: Володимир Мі-
зерський у перекладі доцента геоло-
гічного факультету Романа Маркіяно-
вича Смішка; 

– “Гроші та кредит”. За редакцією 
професора економічного факультету 
Михайла Івановича Крупки. Автори: 
професор економічного факультету 
Михайло Іванович Крупка, старший 
викладач цього ж факультету Миро-
слава Сергіївна Мрочко, доценти 
цього ж факультету Богдана Михай-
лівна Вишивана, Ігор Михайлович 
Крупка, Олеся Володимирівна Ос-
тафіль, Софія Миколаївна Тесля та 
асистенти цього ж факультету Кате-
рина Олександрівна Ільїна, Марта 
Ігорівна Петик;

– “Ґрунтознавство і географія ґрун-
тів” у 2 частинах. Автор: професор 
географічного факультету Степан 
Павлович Позняк; 

– “Вступ до лінгвістичної прагма-
тики”. Автор: професор філологіч-
ного факультету Флорій Сергійович 
Бацевич;

– “Журналістська майстерність”. 
Автор: професор факультету жур-
налістики Василь Васильович Ли-
занчук;

– “Чеська мова для українців”. 
Автори: доцент Інституту богеміс-
тичних студій у Карловому універ-
ситеті Їржі Гасіл, доцент філологіч-
ного факультету Львівського націо-
нального університету ім. І. Франка 
Надія Володимирівна Лобур та 

доцент Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка Ольга 
Леонідівна Паламарчук. 

б) навчальні посібники:
– “Інвестування.” За загальною ре-

дакцією професора економічного фа-
культету Михайла Івановича Крупки. 
Автори: професор економічного фа-
культету Михайло Іванович Крупка, 
доценти цього ж факультету Ярослав 
Богданович Дропа, Данило Володи-
мирович Ванькович та асистент цьо-
го ж факультету Назар Богданович 
Демчишак; 

–  “Податкова система”. Автори: до-
центи економічного факультету Ольга 
Теодорівна Замасло, Ірина Ігорівна 
Приймак  та Ольга Володимирівна 
Грін;

– “Опуклі, гармонійні та субгар-
монійні функції. Задачі і теореми”. 
Автори: асистент Інституту геодезії 
Національного університету “Львівсь-
ка політехніка” Андрій Михайлович 
Бридун, старший викладач кафедри 
вищої математики цього ж універси-
тету Оксана Ярославівна Бродяк, до-
цент механіко-математичного факуль-
тету Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка Ярослав 
Володимирович Васильків, асистент 
цього ж факультету Андрій Ярославо-
вич Христіянин;

– “Голодомор 1932–1933 рр. в Ук-
раїні”. За редакцією професора фа-
культету журналістики Степана Анд-
рійовича Костя;

– “Ріст і розвиток рослин”. Авто-
ри: професор біологічного факульте-
ту Ольга Іштванівна Терек і доцент 
цього ж факультету Остап Ігорович 
Пацула;

– “Безпека життєдіяльності: ко-
роткий виклад та засоби оцінювання 
знань”. Автори: професор, завідувач 
кафедри безпеки життєдіяльності Зі-
новій Михайлович Яремко, асистент 
цієї ж кафедри Ігор Романович Муць 
та доцент цієї ж кафедри Ярослав Во-
лодимирович Галаджун;

– “Грошово-банківські системи за-
рубіжних країн”. Автор: професор 

економічного факультету Сергій Кор-
нійович Реверчук;

– “Математика”. Автори: викладач 
підготовчого відділення для громадян 
України Лідія Іванівна Блавацька, 
доцент механіко-математичного фа-
культету Володимир Михайлович 
Кирилич, доцент факультету доуні-
верситетської підготовки Віктор Єв-
генович Кревс та доцент Валентина 
Дмитрівна Мохонько;

– “Регіональна політика Європейсь-
кого союзу”. Автор: асистент факуль-
тету міжнародних відносин Григорій 
Олегович Шамборовський;

– “Антисуржик”, друге видання. 
За редакцією професора факультету 
журналістики Олександри Антонівни 
Сербенської;

– “Напівпровідникова фотоелект-
роніка”. Автори: професор Львівсько-
го національного університету імені 
Івана Франка Володимир Павлович 
Савчин, професор Національного 
університету “Львівська політехні-
ка” Ігор Іванович Іжнін, генеральний 
директор НВП “КАРАТ” Микола Ми-
хайлович Ваків;

– “Польові геологічні практики”. 
Автори: професор геологічного фа-
культету Альберт Олексійович Сі-
воронов, доцент цього ж факультету 
Лариса Володимирівна Генералова 
та інженер цього ж факультету Тетяна 
Сергіївна Дворжак;

– “Ринок банківських металів”. Ав-
тори: професор економічного факуль-
тету Сергій Корнійович Реверчук, 
асистент економічного факультету 
Людмила Мирославівна Чиж, профе-
сор геологічного факультету Микола 
Миколайович Павлунь.

в) навчально-методичні посіб-
ники:

– “Методика розділення та концен-
трування речовин в аналізі”. Автори: 
доцент хімічного факультету Теодозія 
Ярославівна Врублевська, асистент 
цього ж факультету Петро Васильович 
Ридчук та доцент цього ж факультету 
Олександр Сергійович Тимошук.

(Продовження на 15 стор.).
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(Продовження. 
Початок на 14 стор.).

Н а  ш л я х у  д о  ч и т а ч а
Видавнича рада Університету у 

2010 році рекомендувала до друку 
такі видання:

а) навчально-методичні посіб-
ники:

– “Етнографічні райони України”. 
Автор: професор історичного факуль-
тету Степан Арсентійович Макар-
чук;

– “Основи психології”. Автор: асис-
тент філософського факультету Гали-
на Євгенівна Михальчишин.

б) монографії:
– “Стратегія формування ресурсів 

банків України”. Автори: професор 
економічного факультету Михайло 
Іванович Крупка, асистенти Ірина 
Василівна Барилюк, Наталія Гри-
горівна Пайтра;

– “Облікова система ділового парт-
нерства підприємств України”. Автор: 
докторант економічного факультету 
Наталія Семенівна Струк;

– “Грошові системи на українських 
землях: історія і теорія”. Автор: до-
цент економічного факультету Ірина 
Георгіївна Скоморович;

– “Страхове підприємництво в гос-
подарській системі України”. Автор: 
доцент економічного факультету Те-
тяна Василівна Яворська;

– “Державне регулювання банківсь-
кої системи України”. Автор: доцент 
економічного факультету Софія Ми-
колаївна Лобозинська;

– “Гуманітарна інтервенція та між-
народне право: теорія і практика”. 
Автор: асистент факультету міжна-
родних відносин Володимир Ігорович 
Мотиль;

– “Іноземне банківництво в Ук-
раїні”. Автор: доцент економічного 
факультету Уляна Володимирівна 
Владичин;

– “Осудність та неосудність (кримі-
нально-правове дослідження)”. Ав-
тор: доцент юридичного факультету 
Володимир Миколайович Бурдін;

– “Середньовічні монастирі Гали-
чини (житло і побут)”. Автор: стар-

ший науковий співробітник Інститу-
ту франкознавства Роман Ярославо-
вич Берест;

– “Українська ввічливість: фольк-
лор гуцульського етноетикету в за-
гальнонаціональному контексті”. 
Автор: випускник аспірантури фі-
лологічного факультету Дмитро По-
жоджук;

– “Поетика форми в прозі постмо-
дернізму (досвід сербської літерату-
ри)”. Автор: доцент філологічного 
факультету Алла Леонідівна Тата-
ренко;

– “Фінансова стабільність бан-
ків в Україні: організаційно-управ-
лінські аспекти”. Автори: професор 
економічного факультету Сергій 
Корнійович Реверчук та асистент 
цього ж факультету Андрій Воло-
димирович Фалюта.

в) інші видання: 
– збірник наукових праць “Архео-

логічні дослідження Львівського 
університету”. Випуск 12;

– збірник наукових праць “Теорія і 
практика викладання української мови 
як іноземної”. Випуск 4;

– збірник наукових праць проек-
ту “Львівська медієвістика” – “Біля 
джерел українського бароко: Герасим 
Смотрицький, Мелетій Смотрицький, 
Кирило-Транквіліон Ставровецький”. 
Випуск 3;

– збірник наукових праць “Форму-
вання ринкової економіки в Україні”. 
Випуск 21;

– збірник наукових праць “Пале-
онтологічний збірник”. Випуск 41;

– збірник “Українське літературо-
знавство”. Випуск 69;

– збірник “Українське літературо-
знавство”. Випуск 72;

– збірник “Микола Ільницький”. 
Серія “Слово про вченого”.  Випуск 2;

– науковий збірник “Проблеми 
слов’янознавства”. Випуск 59;

– видання “Роксолана Зорівчак 
(2003-2010)”:  біобібліографічний 
покажчик серії “Українська біобіб-
ліографія. Нова серія. Число 30”;

– видання “Словник мови поетич-
ної збірки Івана Франка “Зів’яле лис-
тя”. Укладач: доцент філологічного 
факультету Зеновій Михайлович Тер-
лак;

– довідково-інформаційне видання 
“Геологічний факультет Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка (1945–2010), друге ви-
дання з доповненнями. Автори: до-
цент геологічного факультету Петро 
Михайлович Білоніжка, професори 
цього ж факультету Орест Ілляро-
вич Матковський, Микола Мико-
лайович Павлунь та доцент цього 
ж факультету Євгенія Мартинівна 
Сливко;

– художньо-есеїстичне видання 
“Василь Стефаник”: у 3-х книгах. 
Книги 2, 3. Автор: директор Літера-
турно-меморіального музею Івана 
Франка Роман Дмитрович Горак.

(Продовження на 16 стор.).
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Головний редактор Богдан КОПАНСЬКИЙ

Нові видання

Редколегія
“Видавничого вісника”

щиро вітає
весь колектив

Видавничого центру
з Різдвом Христовим
і Новим 2011 роком

та зичить усім
його працівникам

якнайліпшого здоров’я,
радості від життя,

усіляких гараздів
і здійснення творчих

мрій!!!

Видавнича рада Університету у 
2010 році рекомендувала до друку 
такі видання:

в) інші видання: 
– біобібліографічний покажчик 

“Роман Іваничук” серії “Українська 
біобібліографія. Нова серія. Число 
29”. Автор: бібліограф Наукової бі-
бліотеки Львівського національно-
го університету імені Івана Франка 
Людмила Миколаївна Панів;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія юридична. Випуск 50;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія біологічна. Випуск 52;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія прикладна математика та 
інформатика. Випуск 15;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія педагогічна. Випуск 26;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія філологічна. Випуск 50; 

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія філологічна. Випуск 51;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія журналістика. Випуск 32;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія іноземні мови. Випуск 17;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія біологічна. Випуск 53;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія географічна. Випуск 38;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія хімічна. Випуск 51;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія книгознавство, бібліоте-
кознавство та інформаційні техно-
логії. Випуск 5;

– Вісник Львівського універ-
ситету. Серія юридична. Випуск 51;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія філологічна. Випуск 43;

– журнал “Хімія металів і спла-
вів – Chemistry of Мetals аnd Alloуs” 
(червень 2010, том 3, випуск 1/2);

– журнал “Хімія металів і сплавів 
– Chemistry of Metals and Alloys” (ве-
ресень 2010, том 3, випуск 3);

– журнал “Біологічні студії. Studia 
Biologica”. Том 4. № 1;

– журнал “Біологічні студії. Studia 
Biologica”. Том 4. № 2.

(Далі буде).

На шляху до читача
(Продовження. Початок на 14-15 стор.).

Вас чекають 
у книгарнi !

 
В університетській книгарні, 

розташованій у 118-ій кімнаті 
головного корпусу, завжди ши-
рокий вибір видань. На її поли-
цях Ви зможете ознайомитися  
з книжками близько 300 найме-
нувань. Серед них переважає 
навчальна і наукова література, 
авторами якої є науковці Фран-
кового Університету. 

Читачів-покупців книгарня за-
прошує до себе щодня, крім су-
боти і неділі, з 10 до 18 години 
(обідня перерва – з 13 до 14 го-
дини).


