
Поліграфісти Видавничого цен-
тру, які торік у листопаді від-

святкували своє дванадцятиліття, до 350-річного ювілею Франкового 
Університету готувалися досить відповідально і вже досягли певних 
результатів. Насамперед, тішить книговидавнича активність, яка у 
вищому навчальному закладі постійно зростає. Зокрема, у 2010-му з-під 
пера університетських науковців вийшли у світ: 21 підручник, 118 на-
вчальних посібників, 57 монографій. А вже від початку нинішнього року 
видано 4 підручники, 12 навчальних посібників, 11 монографій. Окрім 
того, підготовлено до друку 2 підручники, 15 навчальних посібників, 3 
монографії, які найближчим часом з’являться на книжкових полицях.
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З 1 січня 2008 року в Універси-
теті діє “Положення про підручники 
і навчальні посібники Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка”. Згідно з ним торік 
у вересні за поданням Видавничої 
ради Вчена рада Університету вже 
вкотре за доброю традицією від-
значила авторів-переможців універ-
ситетського конкурсу “Найкращий 

підручник і навчальний посібник  
гуманітарного та природничого на-
прямів”. Грамоти та премії в обсязі 
одного посадового окладу у 2010 
році під час святкування Дня Уні-
верситету отримали 23 автори шес-
ти найкращих підручників і шести 
найкращих навчальних посібників.

Ще від початку березня 2008 
року університетські книговидав-
ці мають можливість реалізовувати 
книжково-журнальну продукцію у 
новій університетській книгарні, що 
у 118-ій кімнаті головного корпусу. 
Сьогодні  вона пропонує читачеві-
покупцеві понад 300 найменувань 
книжково-журнальних видань. На 
кінець травня 2011 року там вже ре-
алізовано поліграфічної продукції 
на суму 452 тисячі гривень. 

Окрім книгарні, популяризація 
поліграфічного доробку Видавни-
чого центру ведеться ще за кілько-
ма напрямами. Зокрема, універси-
тетські поліграфісти є постійними 
активними учасниками Форумів 
видавців, що відбуваються щороку 
у вересні в Палаці мистецтв міста 
Лева, на яких Видавничий центр 
традиційно подає свої видання для 
участі в конкурсі “Найкраща книжка 

Форуму видавців у Львові”. До речі, 
і торік два видання Франкового Уні-
верситету стали лауреатами цього 
конкурсу. Запам’ятався і всебічний 
показ книжок на весняній Міжна-
родній спеціалізованій книжковій 
виставці “Освіта-2020”. У Першому 
Всеукраїнському конкурсі видань 
для вищих навчальних закладів “Уні-
верситетська книга”, який протягом 
2010 року проводила Українська 
асоціація видавців та книгорозпов-
сюджувачів, друге місце у номінації 
“Краще навчальне видання з природ-
ничих та математичних наук “ посів 
підручник Львівського національно-
го університету імені Івана Франка 
“Мікробіологія” (автори –  С. Гудзь, 
С. Гнатуш, І. Білінська). 

Франковому Університету – 350 років!

Святкові будні поліграфістів
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Українсько-російська, 
російсько-українська 

термінолексика боротьби
Автори – Володимир Осінчук, 
Богдан Семен, Лілія Левків

Осінчук В. Г., Семен Б. В., Лев-
ків Л. В. Українсько-російська, 
російсько-українська термінолек-
сика боротьби: Словник. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 
144 с.

Редактор – 
Руслана Спринь. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерний 
набір – Да-
рія Білинська. 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Наталія Буряк. 
Це видання є перекладним тема-

тичним словником, який охоплює 
термінолексику боротьби.

Для наукових працівників, учнів-
ської та студентської молоді, учите-
лів, викладачів та тренерів, спортсме-
нів, усіх, хто цікавиться боротьбою.

Філософія права 
Богдана Кістяківського

Автор – Марія Альчук
 
Альчук М. П. Філософія права 

Богдана Кістяківського: моногра-
фія / М. П. Альчук. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 300 с.

Переклад з німецької мови – Еве-
ліна Шабайкович, Олександр Ільїн. 
Редактор – Мар’яна Михалюк. Тех-

нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор – 
Ірина Василяйко. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Здійснено сис-
темний аналіз 

філософсько-правових поглядів 
видатного українського філософа 
права, теоретика права, соціоло-
га, історика кінця ХІХ – початку 
ХХ століть Богдана Олександро-
вича Кістяківського (1868–1920). 
Подано історико-філософський 
та історико-культурологічний ма-
теріал, а також маловідомі укра-
їнському читачеві фрагменти з 
його наукової та епістолярної 
спадщини, що зберігаються в ар-
хівах України та Росії. Біогра-
фічні дані розглянуто у контексті 
взаємовпливів філософських і 
філософсько-правових тенденцій, 
які характеризували українську, 
російську, західноєвропейську 
інтелектуальну культуру на межі 
ХІХ – ХХ століть.

Для науковців, викладачів, сту-
дентів філософських та юридич-
них спеціальностей.

Французька мова
Автор – Іван Бабінчук

Бабінчук І. І. Французька мова: 
підручник для студентів старших 
курсів вищих навчальних закла-
дів / І. І. Бабінчук. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 486 с.

Редактор – Мирослава Марти-
няк. Технічний редактор – Світлана 

Сеник. Коректор 
– Ірина Василяй-
ко. Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Буряк, На-
талія Лобач.

Підручник міс-
тить тексти, взяті 

з французьких журналів, тематика 
яких відображає різні аспекти су-
часного життя, що є в центрі уваги 
засобів масової інформації. Склада-
ється з 11 основних текстів, розді-
лених на параграфи, кожний з яких 
опрацьовують під час одного занят-
тя. Наведено низку вправ з орфогра-
фії, на засвоєння фразеологізмів та 
прислів’їв, підсумкових вправ на за-
своєння лексики цілого тексту. Для 
полегшення роботи студентів у кінці 
підручника вміщено два авторські 
словники фразеологічних виразів: 
французько-український та тлумач-
ний. У кінці наведено збірку 20 тек-
стів для тематичного аналізу.

Для студентів старших курсів ви-
щих навчальних закладів за спеці-
альністю „французька філологія” та 
всіх, хто бажає вдосконалювати зна-
ння французької мови.

Фізична географія 
України

Автор – Андрій Байцар

Байцар А. Л. Фізична географія 
України: навчально-методичний 
посібник / А. Л. Байцар. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2010. – 166 с.

Редактор – 
Мар’яна Миха-
люк. Коректор 
– Юліанна Бур-
ка. Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач. Об-
кладинка – Ва-

силь Роган. 

Книжковий доробок Видавничого центру постійно зростає. Лише 
від початку року вийшло у світ близько п’ятдесяти видань. І кожне з них 
без жодних сумнівів знайде своїх читачів, серед яких зазвичай переважа-
ють студенти. Сьогодні на сторінках нашої газети ми зацікавимо Вас 
деякими книжковими новинками. Але ближче познайомитися з творчи-
ми 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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К о р і н ь  з н а н ь  –  у  д о б р о т н и х  к н и ж к а х
(Продовження. Початок на 2 стор.).

У навчально-методичному посібни-
ку викладено анотований зміст курсу 
“ Фізична географія України”. Згідно 
з розробленою автором навчальною 
програмою практичні роботи струк-
туризовано у дев’ять тем, що послі-
довно розкривають об’єкт – пред-
метну сутність наукової дисципліни; 
розкрито значення основних фізико-
географічних термінів і понять, роз-
глянуто найважливіші географічні 
об’єкти видатних українських ман-
дрівників та географів, подано харак-
теристику біосферних заповідників, 
ґрунтового покриву та основних лісо-
твірних порід.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, викладачів ВНЗ, а також 
учнів старших класів загальноосвіт-
ніх шкіл.

Геологічний факультет
Львівського 

національного університету 
імені Івана Франка

(1945–2010)
Автори – Петро Білоніжка, 

Орест Матковський,
Микола Павлунь, Євгенія Сливко

   
Геологічний факультет Львів-

ського національного університе-
ту імені Івана Франка (1945-2010): 
Довідково-інформаційне видання: 
Видання друге, перероблене і до-
повнене / П. Білоніжка, О. Мат-
ковський, М. Павлунь, Є. Сливко. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 520 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Євгенія 
Сливко, Наталія 

Лобач. Обкладинка – Василь Роган.
Висвітлено передумови відкриття 

і діяльність геологічного факуль-
тету у Львівському університеті, 
проаналізовано структуру, навчаль-
ний процес, підготовку фахівців та 
кадрів вищої кваліфікації, науково-
дослідну роботу, найважливіші здо-
бутки. Наведено короткі відомості 
про кафедри, лабораторії, науково-
дослідні підрозділи, наукові това-
риства і видання, персоналії, спис-
ки аспірантів і співробітників, які 
захистили кандидатські й доктор-
ські дисертації, списки студентів-
випускників. Висвітлено поетичну 
і мистецьку творчість геологів. На-
ведено фотоальбом, який ілюструє 
різнобічну діяльність працівників 
факультету, та фоторепродукції їх-
ніх мистецьких творів. У додатку 
наведено інформацію про наукові 
школи факультету, персоналії, пере-
лік випускників 2006–2010 рр., відо-
мості про наукові форуми, пам’ятні 
академії, ювілейні вшанування, пре-
зентації наукових праць за останні 
п’ять років, ілюстрації періодичних 
видань та навчальних і наукових 
співробітників факультету.

Для геологів, студентів, випускни-
ків, дослідників історії геологічного 
факультету Львівського університе-
ту, любителів поезії, мистецтва, де-
коративного каменю.

Англійська мова
Автори – Олена Брона, 

Лариса Сологуб, 
Орест Цурковський

Брона О. А. Англійська мова: 
навчальний посібник / О. А. Бро-
на, Л. В. Сологуб, О. Я. Цурков-
ський. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 340 с.

Редактор – Михайло Коперса-
ко. Технічний редактор – Світла-
на Сеник. Комп’ютерне верстан-
ня – Наталія Лобач, Наталія Бу-
ряк. Комп’ютерний набір – Олена 
Брона.

У посібнику ви-
користано цікаві і 
пізнавальні тек-
сти. Розроблено 
комплекс вправ, 
який сприятиме 
кращому засво-
єнню лексики, 

розвитку навичок професійно-
орієнтованого мовлення. Вправи 
укладено так, щоб забезпечити по-
вторення мовного матеріалу на різ-
них текстах.

Для студентів, магістрантів та ас-
пірантів фізичного факультету, які 
вивчають англійську мову. 

Львів.
Щоденне життя очима 

переселенців із сіл 
(50–80-ті роки ХХ ст.)

Автор – Галина Боднар

Боднар Г. Львів. Щоденне життя 
очима переселенців із сіл (50–80-ті 
роки ХХ ст.): монографія / Гали-
на Боднар. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 340 с. + вкл.

Редактор – На-
талія Плиса. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Обкладинка 
– Василь Роган.

У жанрі соці-
альної історії ви-

світлено щоденне життя Львова крізь 
призму його бачення найбільшою 
групою мешканців міста 50–80-х 
років ХХ ст. – вихідців із галицьких 
сіл. Досліджено статистичні дані 
міграційних процесів до Львова, 
причини інтенсивного переселен-
ня до обласного центру, з огляду на 
ситуацію в колективізованому селі 
й наслідки соціально-економічних 
перетворень у західноукраїнських 
областях кінця 40-х – початку 50-х 
років ХХ ст., які перетворили Львів 

(Продовження на 4 стор.).
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(Продовження. 
Початок на 2-3 стор.).
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(Продовження на 5 стор.).

К о р і н ь  з н а н ь  –  у  д о б р о т н и х  к н и ж к а х

у великий промисловий центр. Піс-
ля переїзду новоприбулі мешканці 
Львова поставали перед потребою 
матеріально-побутової та соціально-
психологічної адаптації у місті в 
умовах підтримання тісних контак-
тів із селом. У центрі дослідження 
– пересічна людина, яка на шляху 
“з села в місто” переживала глибоку 
світоглядну трансформацію й вод-
ночас змінювала місто, накладаючи 
власними уявленнями й поведінкою 
відбиток на творення нової міської 
культури Львова.

Осудність та неосудність 
(кримінально-правове 

дослідження)
Автор – Володимир Бурдін

Бурдін В. М. Осудність та нео-
судність (кримінально-правове 
дослідження): монографія / В. М. 
Бурдін. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 780 с.

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

талія Буряк. Обкладинка – Василь 
Роган.

Розглянуто проблеми, які сто-
суються осудності та неосудності. 
Детально проаналізовано ознаки 
відповідних понять, їхнє співвід-
ношення, а також зв’язок з іншими 
кримінально-правовими поняттями. 
З урахуванням багатофакторності 
впливів на психічну діяльність лю-
дини доведено необхідність дифе-
ренціації причин неосудності. Дослі-
джено функціональне призначення 
віку, з якого може наставати кримі-
нальна відповідальність, в механізмі 

кримінально-правового регулюван-
ня. Запропоновано нове бачення ви-
рішення питання про кримінальну 
відповідальність за злочини, вчине-
ні в стані сп’яніння. Проаналізовано 
правову природу примусових захо-
дів медичного характеру та приму-
сового лікування.

Для суддів, прокурорів, слідчих, 
адвокатів, наукових співробітників, 
викладачів і студентів юридичних 
навчальних закладів.

Pensa Latina
Автори – Оксана Вацеба, 

Мар’яна Мокрівська, 
Ірина Романюк, 

Христина Шпелик

Pensa Latina: навчальний посіб-
ник / О. А. Вацеба, М. Т. Мокрів-
ська, І. А. Романюк, Х. В. Шпелик. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 216 с.

Редактор – Іри-
на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Коректор – Юлі-
анна Бурка.

У посібнику викладено вправи до 
курсу фонетики та морфології, пе-
редбачених навчальною програмою 
з латинської мови для гуманітарних 
факультетів. Він містить завдання 
з перекладу з латинської мови на 
українську та навпаки, вправи на 
узгодження граматичних форм, за-
повнення пропущених закінчень 
слів у реченнях, доповнення латин-
ських крилатих висловів і прислів’їв 
та перетворення словосполучень і 
речень з однини у множину та на-
впаки. У збірнику вправ передба-
чено чотири модульні завдання та 
вправи для самоконтролю. Посібник 
містить також тексти для домашньо-

го читання, словник латинських сен-
тенцій і латинсько-український та 
українсько-латинський словники.

Для студентів гуманітарних фа-
культетів, коледжів, гімназій та 
ліцеїв. 

Вісник Інституту археології.
Випуск 5

Вісник Інституту археології. Ви-
пуск 5. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 184 с.

Відповідальний 
за випуск – Михайло 
Филипчук. Редак-
тор – Оксана Ку-
зик.  Комп’ютерна 
верстка – Наталія 
Стеблій, Михайло 
Филипчук. Пере-

клад резюме англійською – Дарина 
Криницька.

 У збірнику публікуються статті з 
проблем археології та давньої істо-
рії від первісності до середньовіччя, 
результати досліджень пам’яток фа-
хівцями Інституту археології Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка, хроніка.

Вісник Львівського 
університету. 

Серія біологічна.
Випуск 54

Вісник Львівського університе-
ту. Серія біологічна. Випуск 54. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 272 с.

В і д п о в і д а л ь н і 
за випуск – Вік-
тор Федоренко, 
Надія Цимбалюк. 
Редактор – Ла-
риса Сідлович. 
Комп’ютерна вер-
стка – Володимир 

Демчук.



У “Віснику Львівського універси-
тету. Серія біологічна” опубліковані 
статті з актуальних проблем біології.

Для наукових працівників, аспі-
рантів і студентів старших курсів.

Вісник Львівського 
університету.

Серія книгознавство, 
бібліотекознавство 

та інформаційні технології. 
Випуск 5

Вісник Львівського університе-
ту. Серія книгознавство, бібліоте-
кознавство та інформаційні техно-
логії. Випуск 5. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. –  384 с.

Відповідальні 
за випуск – Ва-
силь Кметь, 
Олександр Сед-
ляр. Редактор – 
Ігор Петрій. Пе-
реклад анотацій 
англійською мо-

вою – Ірина Кучма, Галина Сташків, 
Ліліана Тарапацька, Оксана Федів, 
Ольга Юрків, Юлія Юрчишин, під 
керівництвом професора Роксолани 
Зорівчак.  Комп’ютерна верстка – 
Олена Янів. 

У Віснику публікуються праці з 
актуальних проблем книгознавства, 
бібліотекознавства, бібліографо-
знавства, застосування інформа-
ційних технологій у книгознавчих 
дослідженнях та роботі бібліотек, а 
також публікації документів, огляди, 
рецензії, наукова хроніка тощо. 

Вісник Львівського 
університету.

Серія механіко-
математична. Випуск 72

Вісник Львівського університе-
ту. Серія механіко-математична. 

Випуск 72. – Львів: ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2010. –  294 с.

Відповідальний 
за випуск – Ми-
хайло Зарічний. 
Редактор – На-
талія Плиса.

У Віснику пу-
блікуються праці 
з теорії крайових 

задач для диференціальних рівнянь, 
алгебри, топології, теорії функцій 
комплексного змінного, функці-
онального аналізу, теорії ймовір-
ності та статистики, проблем ма-
тематичного моделювання фізико-
механічних процесів і механіки.

Землі України: 
категорії, право власності, 

стан використання, охорона
Автор – Федір Кіптач

Кіптач Ф. Землі України: кате-
горії, право власності, стан вико-
ристання, охорона: навчальний 
посібник / Федір Кіптач. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2010. – 240 с.

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

талія Буряк. Обкладинка – Василь 
Роган.

У навчальному посібнику визна-
чено загальні та основні законодав-
чі положення стосовно складу та 
цільового призначення (категорій) 
земель України, права власності на 
землю, раціонального використан-
ня земель та охорони земельних ре-
сурсів. Наведено сучасні табличні, 
графічні й картографічні матеріали 
загальнодовідкової, статистичної й 
аналітично-розрахункової інформа-

ції сучасного стану використання 
земель різного цільового призна-
чення. Проведено диференціацію та 
рейтингову оцінку регіонів України 
за цими показниками. Висвітлено 
головні стратегічні цілі держави та 
напрями діяльності й систему захо-
дів під час використання та охорони 
земельних ресурсів.

Для студентів географічного, еко-
логічного та менеджерського про-
філів, а також працівників агропро-
мислового комплексу і державних 
природоохоронних структур.

Каталог колекцій ссавців 
Зоологічного музею

Львівського національного 
університету 

імені Івана Франка
Укладачі – 

Андрій Затушевський, 
Ігор Шидловський, 

Оксана Закала, Ігор Дикий, 
Олександр Головачов, 

Мар’яна Сеник, 
Христина Романова

Каталог колекцій ссавців Зооло-
гічного музею Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка / укладачі: Затушевський 
А. Т., Шидловський І. В., Закала 
О. С. та інші. – Львів: Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2010. – 442 с. 

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

талія Буряк.
Каталог містить довідкові мате-

ріали про експозиційні та фондові 
колекції ссавців, що зберігаются в 
Зоологічному музеї Львівського на-
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ціонального університету імені Іва-
на Франка.

Для теріологів, зоологів, аспіран-
тів та студентів біологічних факуль-
тетів, працівників природничих, зо-
ологічних і краєзнавчих музеїв.

Геологія та екологія 
видобутку нафти і газу

Автор – Юрій Крупський

Крупський Ю. З. Геологія та 
екологія видобутку нафти і газу 
/ Ю. З. Крупський: навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 212 с.

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

талія Буряк. Обкладинка – Василь 
Роган.

Автор висловлює щиру подяку 
колективу та генеральному дирек-
тору ТзОВ «Укрнафтогазінвест» 
Козицькому З. Я. за допомогу в під-
готовці навчального посібника.

Висвітлено питання законодавчої 
та нормативної бази з геологічного 
вивчення та екології видобутку на-
фти і газу, стан видобутку цих ко-
рисних копалин у світі та Україні, 
фізико-хімічні властивості нафти 
і природних вуглеводневих газів, 
природні продукти перетворення 
нафти, названо екологічно небезпеч-
ні речовини в нафті і в природних 
вуглеводневих газах. Розглянуто пи-
тання колекторів, покришок, пасток 
вуглеводнів, тиски і температури в 
нафтогазоносних пластах і значення 
цих чинників для охорони надр і до-
вкілля.

Схарактеризовано проблеми еко-
логії під час буріння свердловин, 
роль промивальних рідин, конструк-
цій та обладнання гирла свердловин 
в охороні надр і навколишнього се-
редовища. Описано методи геофі-
зичних досліджень свердловин та 
їхнє значення для охорони надр і 
довкілля. Наведено основні забруд-
нювальні речовини та їхні джерела в 
районах нафтогазовидобутку.

Для студентів геологічних факуль-
тетів вищих навчальних закладів, 
а також геологів-розвідників, наф-
тогазопромисловиків, економістів, 
спеціалістів з охорони надр і навко-
лишнього середовища.

Benvenuti in Italia!
Укладачі – Тетяна Кушнір, 

Йоланта Лісак, Олена Горячук, 
Тетяна Висоцька

 
Benvenuti in Italia! Збірник ма-

теріалів лінгвокраєзнавчого ха-
рактеру / Укладачі: Т. Я. Кушнір, 
Й.С.Лісак, О. В. Горячук, Т. Й. 
Висоцька. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 272 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 – Василь Роган.
У збірнику “Benvenuti in Italia!” по-

дано відомості про державний і по-
літичний устрій Італії, національно-
культурні особливості країни. 
Охарактеризовано 20 італійських 
регіонів, висвітлено їх історичне 
минуле і сьогодення, відмінності у 
політичному, економічному, мовно-
му і соціально-побутовому аспектах. 
Зібрано чималу кількість матеріалу 
про духовну спадщину італійців, 

про відомих діячів кіно, мистецтва, 
політиків, які творять сучасний об-
раз Італії. Пропонований збірник ре-
комендований для студентів вищих 
навчальних закладів, слухачів курсів 
італійської мови і культури та усіх, 
хто цікавиться історією, географією, 
культурою Італії.

Прикладна етика
Автор – 

Ольга Ліщинська-Милян

Ліщинська-Милян О. І. При-
кладна етика: навчальний по-
сібник / О. І. Ліщинська-Милян. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 236 с.

Редактор – 
Людмила Макіт-
ринська. Корек-
тор – Юліанна 
Бурка. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Наталія Лобач, Ната-
лія Буряк. 

У навчальному посібнику висвіт-
лено актуальні проблеми прикладної 
етики. Викладено теоретичні та при-
кладні аспекти таких структурних 
частин цієї галузі знання і суспільної 
практики, як біоетика, екологічна 
етика, етика науки та техніки, етика 
бізнесу. Охарактеризовано історію 
виникнення, філософські підвали-
ни, теоретичні засади та прикладні 
питання кожного із структурних під-
розділів прикладної етики.

Висвітлено  філософсько- світогляд-
ні засади біоетики та проаналізовано 
її проблеми (евтаназію, транспланта-
цію, генну інженерію, клонування). 
Викладено предметне поле екологіч-
ної етики, окреслено її принципи та 
цінності. Розкрито специфіку теоре-
тичних та практичних питань етики 
науки та техніки. З’ясовано особли-
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вості історії, теорії та практичну зна-
чимість етики бізнесу.

Подано різні види завдань (тестові 
завдання і питання для самоконтролю) 
та список рекомендованої  літератури 
до кожного розділу посібника.

Для навчального процесу студен-
тів гуманітарних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів, виклада-
чів, усіх, хто цікавиться моральними 
проблемами сучасності.

Функціональна стилістика 
німецької мови

Автор – Тетяна Ляшенко

Ляшенко Т. Функціональна сти-
лістика німецької мови: навчаль-
ний посібник / Тетяна Ляшенко. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 112 с.

Технічний редак-
тор – Світлана Се-
ник. Комп’ютерна 
верстка – Любов 
Семенович.

У посібнику 
стисло викладено 
головні проблеми 

функціональної стилістики сучасної 
німецької мови. Він окреслює пред-
мет та завдання стилістики залежно 
від аспекту дослідження, визначає її 
місце в системі суміжних філологіч-
них наук. Розтлумачено поняття сти-
лю, зокрема функціонального, інди-
відуального та стилю жанру; подано 
класифікацію функціональних сти-
лів та стильових рис, представлено 
структуру стилістичного значення 
та типи стилістичного забарвлен-
ня. Докладно розглянуто образні 
стилістичні засоби та синтактико-
стилістичні фігури. Посібник міс-
тить питання для самоконтролю сту-
дентів та словничок стилістичних 
термінів. У кінці посібника подано 
програму навчальної дисципліни, 

питання для контролю знань студен-
тів та список рекомендованої літера-
тури.

Для студентів відділів німецької 
філології університетів та педаго-
гічних коледжів.

Державне регулювання 
банківської системи 

України
Автор – Софія Лобозинська

 
Лобозинська С. М. Державне 

регулювання банківської системи 
України: монографія / Софія Ми-
колаївна Лобозинська. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
416 с.

Редактор – 
Марія Ріпей. 
Комп’ютерне вер-
стання – Марія 
Федорусь. 

У монографії 
досліджено особ-
ливості, механізми 

та напрямки підвищення ефектив-
ності державного регулювання бан-
ківської системи України. Подано 
аргументовані пропозиції та прак-
тичні рекомендації з удосконалення 
регулятивної політики у банківсько-
му секторі.

Для науковців, викладачів, аспі-
рантів, фахівців у сфері банківни-
цтва, а також усіх, хто цікавиться 
проблемами державного регулюван-
ня банківських систем.

Кримінально-виконавче 
право України в схемах 

і таблицях
Автор – Костянтин Марисюк

Марисюк К. Б. Кримінально-
виконавче право України в схемах 
і таблицях: навчальний посібник / 
К. Б. Марисюк. – Львів: ЛНУ іме-
ні Івана Франка, 2010. – 422 с. 

Технічний редактор – Світлана Се-

ник. Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач, На-
талія Буряк. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

Навчальний по-
сібник підготовле-

ний на підставі норм Кримінально-
виконавчого і Кримінального 
кодексів України, а також інших 
нормативно-правових і відомчих ак-
тів. У навчальному посібнику висвіт-
лено питання загальної та особливої 
частин кримінально-виконавчого 
права.

Розрахований на студентів, аспі-
рантів, наукових співробітників і 
викладачів юридичних навчальних 
закладів, співробітників органів і 
установ виконання покарань та всіх, 
хто цікавиться проблемами загальної 
частини кримінально-виконавчого 
права України.

Вибрані розділи 
елементоорганічної хімії

Автори – Василь Матійчук, 
Микола Обушак, Роман Мартяк

Матійчук В. С. Вибрані розді-
ли елементоорганічної хімії: нав-
чальний посібник / В. С. Матій-
чук, М. Д. Обушак, Р. Л. Мартяк. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 134 с.

Редактор – 
Руслана Спринь. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Юліанна Бурка. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 

Лобач, Наталія Буряк. 
Розглянуто найактуальніші розді-

ли хімії елементоорганічних сполук: 
літій-, натрій-, маґній-, купрум- і 
бороорганічні сполуки та їхнє засто-
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(Закінчення. 
Початок на 1 стор.).

Видавничий центр регулярно 
пропагує свої книжкові новинки на 
шпальтах газет “Каменяр” і “Видав-
ничий вісник”, в інших виданнях. 
Чи не найяскравішим заходом по-
пуляризації університетської книго-
видавничої справи є, насамперед, 
презентації нових видань. Зокрема, 
особливого резонансу набуло їх 
урочисте і представницьке прове-
дення саме під час Форумів видав-
ців у Львові, що вже стало хорошою 
традицією в Університеті.

Видавничий центр розробив 
структуру своєї веб-сторінки і на-
повнив її цікавим текстовим та 
ілюстративним матеріалом. Пре-
зентація сайту vydavcentr.lviv.ua 
відбулася наприкінці січня на честь 
святкування 350-ліття Франково-
го Університету. Мають видавці і 
свою електронну поштову скриньку 
vydavcentr@franko.lviv.ua . 

До ювілею Університету Ви-
давничий центр розгорнув широку 
виставку університетських видань, 
на якій було продемонстровано 
книжковий доробок з близько 500 
видань, розміщених на 15 спеціаль-
них стендах. Серед експонованих 
видань були підручники, навчальні 
посібники, монографії, збірники на-
укових праць тощо.

Кожен відвідувач мав змогу 
ознайомитися з книжками, які були 
визнані переможцями університет-
ських конкурсів у номінаціях “Най-
кращий підручник Університету” та 
“Найкращий навчальний посібник 
Університету”, конкурсів “Най-
краща книжка Форуму видавців у 
Львові” та Всеукраїнського конкур-
су “Університетська книга–2010”, з 

виданнями, присвяченими Іванові 
Франкові, виданнями гуманітарного 
і природничого напрямів, вісниками, 
збірниками, журналами, книжками-
новинками. А ще – зацікавитися пе-
ріодичними виданнями Видавничо-
го центру: вісьмома випусками газет 
“Видавничий вісник” (“Видавничий 
інформатор”), каталогом “Світ книг 
– світ знань” (2006-2008 рр.), теле-
фонним довідником Університету, 
тематичними прайсами надрукова-
них видань та списком тих книжок, 

що готуються до друку і найближ-
чим часом вийдуть у світ. 

Були виставлені і численні на-
городи за видавничу діяльність 
(грамоти, дипломи, призи та інші 
відзнаки), а також наочно подані 
штрихи до дванадцятирічної історії 
Видавничого центру. Також на честь 
350-ліття Франкового Університету 
Видавничий центр випустив тема-
тичну серію із чотирьох кишенько-
вих календариків, на яких зображено 
найпопулярніші книжкові видання 
вищого навчального закладу.

Свіжий доробок університет-
ських науковців та поліграфістів 

буде продемонстрований у другому 
виданні каталогу Видавничого цен-
тру Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка (2008-
2010) “Світ книг – світ знань”, який 
присвячений 350-річчю Франкового 
Університету. Матеріал до нового 
каталогу вже підібрано і системати-
зовано.

Вагомим здобутком Франкового 
Університету у книговиданні є при-
судження цьогорічної Шевченків-
ської премії авторам десятитомного 
університетського видання “Іван 
Франко” в одинадцяти книгах Рома-

нові Гораку і Ярославові Гнатіву. 
На сьогодні одними з головних 

завдань щодо сприяння видав-
ничій активності професорсько-
викладацького складу Університету 
є насамперед: розширення вироб-
ничих площ Видавничого центру 
в університетських приміщеннях; 
його реорганізація з чітким визна-
ченням стратегії та уніфікування 
структури; пошук можливостей для 
поліпшення фінансування штатних 
працівників Видавничого центру. 

Сподіваємося, що університет-
ські видавці й надалі успішно при-
скорюватимуть шлях до читача все 
новим і новим добротним книжкам. 
Для цього у них є чималий творчий 
потенціал.

Соломія ОСТРОВСьКА.

На знімках: під час ювілейної 
виставки; експонати виставки. 

Фото Василя РОГАНА.
   

Святкові будні поліграфістів
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Поема 
Івана Франка. 3. Видатна україн-
ська письменниця, лауреат Шев-
ченківської премії 1965 року, яка 
закінчила філологічний факультет 
Франкового Університету. 8. Ви-
щий навчальний заклад. 9. Ім’я 
ректора Львівського національ-
ного університету імені Івана 
Франка. 13. … Маковей – відомий 
український письменник, який на-
вчався у Львівському університеті. 
15. Математичний вираз, який є 
складовою назви одного з факуль-
тетів Університету. 16. Спеціально 
обладнане університетське примі-
щення, в якому навчаються май-
бутні тележурналісти. 17. Північ-
ноамериканська держава, у вищих 
навчальних закладах якої багато 
випускників Франкового Універ-
ситету продовжують здобувати 
знання. 21. Особа, яка веде викла-
дацьку й виховну роботу. 22. По-
лотнище, що є одним із універси-
тетських символів. 23. Найменша 
кількість хімічного елемента, яка є 
об’єктом вивчення на кількох фа-
культетах Університету. 26. Автор 
шеститомної праці “Історія літера-
тури руської”, котрий у 1867–1894 
роках обіймав посаду професора 
університетської кафедри україн-
ської словесності. 27. Особа, яка 
очолює вищий навчальний заклад. 
28. Провідний математик Львів-
ського університету, який створив 
математичний семінар і керував 
ним у 1893–1918 роках, автор 
двотомника “Теорія аналітичних 
функцій”. 

ПО ВЕРТИКАЛІ: 2. Видавни-
цтво, засноване при Університеті 
у 1946 році, яке у липні 1989 року 
дістало нову назву. 4. Пора сту-
дентських канікул. 5. Наука про за-
кони і форми мислення. 6. Великий 
Каменяр, ім’я якого з 8 січня 1940 
року носить Львівський універси-
тет. 7. Професор, з ініціативи якого 
у квітні 1993 року на економічно-
му факультеті відкрито кафедру 
економіки України. 10. Країна, у 
столичному університеті якої Іван 
Франко став доктором філософії. 
11. Південна рослина родини зо-
зулинцевих із запашними квітками 
різного кольору, що росте в універ-
ситетському Ботанічному саду. 12. 
Довідкове видання Видавничого 
центру Університету, яке побачило 

світ у 2009 році. 14. Той, хто на-
вчається в Університеті. 18. Назва 
університетського видання, що ви-
ходить на кожному факультеті. 19. 
Історичний роман відомого україн-
ського письменника, лауреата Шев-
ченківської премії 1985 року Рома-
на Іваничука – випускника Фран-
кового Університету. 20. Місто на 
Львівщині, в якому є філія еконо-
мічного факультету. 24. Випускник 
філологічного факультету Дмитро 
Павличко – відомий український 
… , лауреат Шевченківської пре-
мії 1977 року. 25. Документ, яким 
Президент України 11 жовтня 1999 
року надав Університетові Франка 
статус національного. 

Кросворд склав 
Богдан КОПАНСьКИЙ.

Кросворд “Франковому Університету – 350”
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(Продовження. 
Початок на 2-7 стор.).

(Продовження на 11 стор.).

Видавничий вісник                                      Нові видання

сування, металоорганічні сполуки 
перехідних металів і металокомп-
лексний каталіз.

Для студентів хімічних спеціаль-
ностей і аспірантів, може бути ко-
рисним для викладачів та науковців.

Охорона праці
Автори – Зіновій Яремко, 

Світлана Тимошук,
Оксана Третяк, Роман Ковтун

Охорона праці: навчальний по-
сібник / З. М. Яремко, С. В. Тимо-
шук, О. І. Третяк та інші; за ре-
дакцією професора З. М. Яремка. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

Р е д а к т о р –
Віталія Станкевич. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Юліанна Бурка.  
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 

Лобач, Наталія Буряк. Обкладинка 
– Василь Роган.

У навчальному посібнику розгля-
нуто головні питання з організації та 
управління охороною праці відпо-
відно до програми навчальної дис-
ципліни «Основи охорони праці», а 
також окремі питання галузевої без-
пеки праці, як-от: безпека праці під 
час роботи з біологічними, фізични-
ми та хімічними чинниками вироб-
ничого середовища.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, викладачів та фахівців з 
питань охорони праці.

Київська школа поетів 
та її оточення: (модерні 

стильові течії української 
поезії 1960-90-х років)

Автор – Тарас Пастух

Пастух Тарас. Київська школа 
поетів та її оточення: (модерні сти-

льові течії української поезії 1960-
90-х років): монографія / Тарас 
Пастух. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 700 с.

Літературний 
редактор – Надія 
Пастух. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Лобач, Наталія 

Буряк. Обкладинка – Василь Роган.
Пропоноване видання є першим 

комплексним дослідженням мо-
дерної пропозиції поетів Київської 
школи та її оточення. Ця пропози-
ція розглядається в ракурсі трьох 
найважливіших стильових течій – 
міфологічної, сюрреалістичної та 
герметичної. Автор монографії та-
кож простежує історію формування 
Київської школи поетів та розглядає 
важливі складові їхнього модерного 
поетичного письма. Таким чином 
окреслюється феномен угруповання 
Київська школа та її оточення в кон-
тексті української поезії 1960-90-х 
років.

Організація роботи 
редакції газети і праці 

журналіста
Автори – Михайло Присяжний, 

Мар’ян Лозинський

Присяжний М. П., Лозинський 
М. В. Організація роботи редак-
ції газети і праці журналіста: на-
вчальний посібник. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 182 с.

Редактор – 
Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. Об-

кладинка – Василь Роган.

У другому, доповненому і переро-
бленому виданні навчального посіб-
ника системно розглянуто питання 
організації роботи редакції газети 
і праці журналіста. Навчальне ви-
дання повністю відповідає програмі 
однойменного курсу, який вивчають 
студенти усіх вищих навчальних 
закладів України за спеціальністю 
«Журналістика». 

Розглянуто теоретичний та прак-
тичний підходи, які слугуватимуть 
набуттю умінь і навиків сучасного 
газетного менеджменту.

Для студентів інститутів, фа-
культетів і відділень журналіс-
тики, молодих фахівців, редак-
торів, відповідальних секретарів, 
усіх, кого цікавить організація 
роботи сучасної газети і праці 
журналіста.

Атомна і ядерна фізика
Автор – Ігор Половинко

Половинко І. І. Атомна і ядерна 
фізика: навчально-методичний 
посібник / І. І. Половинко. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2010. – 542 с.

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

талія Буряк. 
Матеріал викладено так, щоб чи-

тач переходив від простих і звичних 
понять до складніших, постійно 
вдумуючись у суть розглядуваних 
явищ. На відміну від стандартних 
вузівських курсів, тут поєднано 
уявлення про атом і ядро, оскільки 
лише відмінність масштабів є при-
чиною якісного розмежування явищ 
атомної і ядерної фізики. Розглянуто 
уявлення про багатоманітність ідей 

К о р і н ь  з н а н ь  –  у  д о б р о т н и х  к н и ж к а х



11

(Продовження на 12 стор.).

Нові видання                                           Видавничий вісник  

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

К о р і н ь  з н а н ь  –  у  д о б р о т н и х  к н и ж к а х

і методів атомної та ядерної фізики. 
Прагматична спрямованість книги 
робить мову мікросвіту зрозумілою 
і звичною, що дасть змогу надалі до-
сить упевнено працювати зі складні-
шою літературою в цій галузі, зо-
крема з підручниками із квантової 
механіки. Схарактеризовано головні 
віхи історії розвитку фізики мікро-
світу – атомів, ядер та елементарних 
частинок, їхньої взаємодії, історії 
формування наукових уявлень про 
мікроструктуру матерії. На конкрет-
ному історичному матеріалі розкри-
то особливе загальнонаукове і прак-
тичне значення фундаментальних 
досліджень у цій галузі фізики.

Для студентів фізичних факульте-
тів, аспірантів та молодих учених, 
усіх, хто цікавиться проблемами су-
часної фізики та її історії.

Напівпровідникова 
фотоелектроніка

Автори – Володимир Савчин, 
Ігор Іжнін, Микола Ваків

Савчин В. П. Напівпровіднико-
ва фотоелектроніка: навчальний 
посібник / В. П. Савчин, І. І. Іжнін, 
М. М. Ваків. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. – 728 с.

Редактор – 
Людмила Макіт-
ринська. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Коректори – Га-
лина Матіїв, Іри-
на Пірожик. 

Книга, яка складається з двох час-
тин, присвячена окремому напряму 
фотоелектроніки – напівпровідни-
ковій фотоелектроніці. У першій 
частині викладено фізичні засади 
фотоелектричних явищ у напівпро-
відниках та напівпровідникових 
структурах, зокрема нанорозмір-
них. У другій частині розглянуто 

фізичні принципи роботи, будову та 
головні характеристики цілої низки 
напівпровідникових фотоприйма-
чів, як дискретних, так і багатоеле-
ментних.

Для студентів старших курсів ви-
щих навчальних закладів фізичних 
та фізико-технічних спеціальнос-
тей, аспірантів та фахівців, які пра-
цюють у галузі електроніки.

Магматичні породи 
та породні сполучення: 

(петрографія, петрологія, 
методи досліджень)

Автори – Кирило Свєшніков, 
Ірина Побережська, 

Юрій Дорошенко

Свєшніков К. І. Магматичні по-
роди та породні сполучення: (пе-
трографія, петрологія, методи до-
сліджень): підручник / К. І. Свєш-
ніков, І. В. Побережська, Ю.П. 
Дорошенко. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. – 426 с. 

Редактор – На-
талія Плиса. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Лобач, Наталія 
Буряк. Обкладин-

ка – Василь Роган.
Викладено теоретичні основи 

магматичної петрографії, подано 
базові розділи петрографії маг-
матичних порід: кристалооптичні 
дослідження, розширений опис 
мінералів під мікроскопом, описа-
но головні групи магматичних по-
рід, їхню будову, форми залягання 
та процеси утворення. Розглянуто 
сучасний стан вчення про спо-
лучення цих порід та магматичні 
процеси.

Для студентів вищих навчаль-
них закладів природничих спеці-
альностей.

Хімія білка
Автори – Наталія Сибірна, 

Михайло Гончар, Ірина Бродяк, 
Олена Стасик, Марина Барська

Хімія білка: підручник: [для 
студентів вищих навчальних за-
кладів] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гон-
чар, І. В. Бродяк та інші]; за ре-
дакцією професора Н. О. Сибірної. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 394 с. – (Серія “Біологічні 
Студії”). 

Редактор – Ми-
рослава Марти-
няк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Ко-
ректор – Іри-
на Василяйко. 
К о м п ’ ю т е р н а 

графіка та верстка – Ігор Ста-
рунько. Дизайн  обкладинки – Олена 
Стасик.

У підручнику розглянуто основні 
питання про будову і функції одного 
із основних класів біомакромолекул 
– білків. Підручник містить шість 
розділів, кожен з яких має теоретич-
ну та практичну частини. Підруч-
ник починається з історії відкриття 
та дослідження білків. У наступних 
розділах детально висвітлено хіміч-
ну будову, структурну організацію, 
фізико-хімічні властивості та функ-
ції білків.

У практичній частині кожному ме-
тоду передує ґрунтовне пояснення 
принципу та механізму методів, які 
застосовані в експериментальних 
роботах. Наведено детальний опис 
методів дослідження білків, пепти-
дів, амінокислот та їхніх функціо-
нальних груп. Значну увагу приді-
лено сучасним методам якісного та 
кількісного аналізу білків, фракціо-
нування та виділення протеїнів, ви-
значення молекулярної маси білків, 
дослідження структури білкових мо-



лекул та вуглеводних компонентів 
глікопротеїнів. Розділи завершують-
ся питаннями та завданнями, які до-
поможуть студентам у самостійній 
підготовці при вивченні курсу “Хі-
мія білка”.

Для студентів, аспірантів та науко-
вих працівників медико-біологічних 
спеціальностей вищих навчальних 
закладів.

Основи акустичних 
методів неруйнівного 

контролю
Автори – Валентин Скальський, 

Георгій Сулим

Скальський В. Р. Основи акус-
тичних методів неруйнівного 
контролю: навчальний посібник 
/ В. Р. Скальський, Г. Т. Сулим. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 386 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор – 
Юліанна Бурка. 
Комп’ютерний 
набір – Вален-

тин Скальський, Георгій Сулим. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 
Буряк, Наталія Лобач. Обкладинка 
– Василь Роган.

Викладено теоретичні основи та 
розглянуто методологію неруйнів-
ного контролю матеріалів, виробів і 
елементів конструкцій акустичними 
методами. Наведено класифікацію 
акустичних методів неруйнівного 
контролю, детальний аналіз виник-
нення та поширення пружних хвиль 
у твердих тілах; сформульовано за-
сади ультразвукового неруйнівного 
контролю; описано фізичні основи 

та методи акустико-емісійного не-
руйнівного контролю зародження 
та розвитку руйнування у твердих 
тілах, розглянуто принципи дії тех-
нічних засобів, які дають змогу пе-
ретворювати пружні хвилі в елек-
тричні сигнали акустичної емісії.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, наукових працівників та 
інженерів-дослідників, аспірантів і 
викладачів.

Структурна геологія 
та геологічне картування

Автори – Роман Смішко, 
Володимир Пащенко

Смішко Р. М. Структурна гео-
логія та геологічне картування: 
навчальний посібник [для студен-
тів вищих навчальних закладів] 
/ Р. М. Смішко, В. Г. Пащенко. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 254 с. 

Редактор – Іри-
на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – Ва-

силь Роган. 
Подано загальні відомості про 

предмет і об’єкт вивчення струк-
турної геології, методи дослідження 
земної кори, її поверхні та надр, гео-
логічні структури від глобальних до 
найдрібніших. Наведено відомості 
про геологічні карти, необхідні до-
датки до них, методи геологічного 
картування та складання геологічної 
графіки. Детально описано геоло-
гічні структури середніх масштабів 
– складчасті та розривні дислокації, 
умови їхнього формування.

Для студентів геологічних спеці-
альностей вищих навчальних закла-
дів, які мають відповідну підготовку 
із загальної геології. 

Словник поетичної збірки 
Івана Франка 

“Зів’яле листя”
Автор – Зеновій Терлак

Терлак З. Словник поетичної 
збірки Івана Франка “Зів’яле лис-
тя” / Зеновій Терлак. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 394 с.

Технічний ре-
дактор – Світла-
на Сеник. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

Словник є по-
вним довідником 
о с о б л и в о с т е й 

слововживання у поетичній збірці 
Івана Франка “Зів’яле листя”. Пода-
но частотність уживання всіх лексем, 
що функціонують у тексті другого 
прижиттєвого видання збірки поета, 
розкрито їх сематику і фонетико-
граматичні особливості.

Видання призначене для науков-
ців, викладачів, студентів вищих на-
вчальних закладів, а також для всіх 
тих, хто цікавиться таємницями ху-
дожнього слова.

Мойсей
Автор – Іван Франко

Переклала на німецьку мову 
Ірина Гузар

Іван Франко. Мойсей: Поема / 
Переклала на німецьку мову Іри-
на Гузар. – Львів: ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2010. – 232 с.

Присвячується 350-річчю Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка.

Переклад – 
Ірина Гузар. Пе-
реклад передмов 
– Михайло Смо-
лій. Літератур-
ні редактори: 
українська мова 
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– Михайлина Маїк, німецька мова 
– Тобіас Фоґель. Художник – Ірина-
Ізяслава Карпинець. Макет та вер-
стання – Наталія Лобач. Обкладин-
ка – Василь Роган. Упорядкування 
– Михайлина Маїк. Відповідальний 
редактор – Володимир Сулим.

Професор 
Юрій Полянський

За редакцією Олега Шаблія

Професор Юрій Полянський / за 
редакцією професора О. Шаблія. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2010. – 378 с.
Технічний ре-

дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерний 
набір – Марія 
Федорусь, Тарас 
Кравець, Ольга 

Мамчур. Комп’ютерне верстання 
– Марія Федорусь. Художнє оформ-
лення – Ігор Дикий.

Представлено життєпис і наукову 
діяльність відомого українського й 
аргентинського географа, геолога і 
археолога професора Юрія Полян-
ського (1892–1975). Публікуються 
наукові праці ученого з регіональної 
географії, геоморфології та археоло-
гії, а також статті відомих учених про 
Юрія Полянського і його родину.

Для викладачів, аспірантів і сту-
дентів географічних, геологічних та 
історичних факультетів.

Електрика та магнетизм. 
Збірник задач із розв’язками

Автори – Ярослав Шопа, 
Віталій Лесівців, Тарас Демків

Шопа Я. І. Електрика та магне-
тизм. Збірник задач із розв’язками: 
навчальний посібник: [для вищих 

навчальних закладів] / Я. І. Шопа, 
В. М. Лесівців, Т. М. Демків. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 288 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Корек-
тор – Галина 
Матіїв. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Наталія Гладка.
Наведено понад 600 задач з кур-

су «Електрика та магнетизм», які 
структуровано в 15 розділах. До всіх 
задач подано відповіді, а  до значної 
частини – розв’язки.

Для студентів фізичних та 
інженерно-технічних спеціальнос-
тей вищих навчальних закладів, а 
також студентів нефізичних спеці-
альностей.

Основи економетрії
Автор – Григорій Цегелик

Цегелик Г. Г. Основи економе-
трії: Текст лекцій. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 134 с.

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

талія Буряк. Обкладинка – Василь 
Роган.

Викладено лінійний та нелінійний 
однофакторний та багатофакторний 
регресійний аналіз: побудову одно- і 
багатофакторних регресійних моде-
лей, перевірку моделей на адекват-
ність реальній дійсності на підставі 
коефіцієнта кореляції та F-критерію 
Фішера, перевірку на значимість па-
раметрів лінійних регресійних моде-
лей за t-тестом Стьюдента, побудову 
інтервалів довіри для параметрів 

узагальненої регресійної моделі, 
прогнозування за допомогою побу-
дованих регресійних моделей, метод 
Феррара-Глобера для перевірки фак-
торів на мультиколінеарність.

Для студентів напряму “систем-
ний аналіз”, які вивчають матема-
тичне моделювання та прогнозуван-
ня соціально-економічних процесів.

Іван Франко і проблеми 
теорії літератури

Автор – Михайло Гнатюк

Гнатюк М. І. Іван Франко і 
проблеми теорії літератури: на-
вчальний посібник / М. І. Гнатюк. 
– К.: ВЦ «Академія», 2011. – 240 с. 
(Серія «Альма-матер»).

Редактор – 
О. Нечипоренко. 
Коректор  – 
А . Д а н и л е н к о . 
К о м п ’ ю т е р н а 
верстка – Є. Бай-
дюка.

Як теоретик, 
методолог літературознавства, істо-
рик літератури, літературний критик 
І. Франко уособлює неповторний 
масштабний простір актуальної дум-
ки, вимогливих естетичних оцінок, 
роздумів над минулим, тогочасним 
і майбутнім української літерату-
ри. Ці грані його життєдіяльності є 
джерелом проблемної структури на-
вчального посібника, в якому автор 
на основі широкого компаративного 
матеріалу розкрив термінологічну 
систему І. Франка, його погляди на 
психологію творчості, генологічну 
структуру літератури, основні літе-
ратурні напрями, течії, школи.

Адресований студентам вищих 
навчальних закладів. Прислужить-
ся вчителям-словесникам, усім, хто 
цікавиться проблематикою україн-
ського літературознавства.

Добірку підготував 
Богдан КОПАНСьКИЙ.



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

а) підручники:
– “Бухгалтерський облік”. Автори: 

доценти економічного факультету Зо-
ряна Петрівна Плиса та Володимир 
Йосипович Плиса;

– “Вища математика для еконо-
містів”. Автор: доцент механіко-
математичного факультету Богдан 
Михайлович Тріщ;

– “Теорія ймовірностей та матема-
тична статистика”. Автори: професор 
економічного факультету Василь Іва-
нович Приймак та асистент еконо-
мічного факультету Ольга Романівна 
Голубник.

б) навчальні посібники:
– “Невідкладна допомога: корот-

кий виклад і тестові завдання”. Автор: 
старший викладач кафедри безпеки 
життєдіяльності Наталія Володими-
рівна Наливайко;

– “Інвестування”. Автори: профе-
сор економічного факультету Воло-
димир Михайлович Вовк та доцент 
економічного факультету Ірина Ми-
рославівна Паславська; 

– “Галичина і Волинь в роки 
Другої світової війни. 1939–1945”. 
Автор: професор історичного фа-
культету Костянтин Костянтинович 
Кондратюк;

– “Фізичне матеріалознавство”. Ав-
тори: професор фізичного факультету 
Степан Іванович Мудрий та асистент 
цього ж факультету Ігор Іванович 
Штаблавий;

– “Практикум з кристалооптики і 
кристалофізики”. Автор: професор 
фізичного факультету Микола Олек-
сійович Романюк;

– “Математичне програмування”. 
Автор: професор факультету при-
кладної математики та інформатики 
Григорій Григорович Цегелик;

– “Сольфеджіо. Одноголосся. На 
основі української народної пісні”. 
Автор: старший викладач факультету 
культури і мистецтв Юрій Богдано-
вич Антків;

– “Банківська система”. За редак-
цією професора економічного факуль-
тету Михайла Івановича Крупки;

– “Основи лінійної алгебри і ана-
літичної геометрії”. Автори: доценти 
механіко-математичного факультету 
Володимир Романович Зеліско та Га-
лина Володимирівна Зеліско;

– “Лекційні демонстрації з курсу 
загальної фізики. Молекулярна фі-
зика і термодинаміка”. Автори: стар-
ший науковий співробітник фізичного 
факультету Роман Григорович Гнип, 
доцент цього ж факультету Зеновій 
Андрійович Хапко та асистент цього 
ж факультету Віталій Володимирович 
Вістовський. За редакцією професора 
цього ж факультету Петра Миколайо-
вича Якібчука.

в) навчально-методичний посіб-
ник:

– “Економічний ризик”. Авто-
ри: доценти економічного факуль-
тету Зоряна Богданівна Артим-
Дрогомирецька та Марина Володи-
мирівна Негрей.

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

а) навчально-методичні посіб-
ники:

– “Основи регіонології”. За редак-
цією професора економічного фа-
культету Ольги Василівни Стефани-
шин. Автор: професор економічного 

факультету Степан Миколайович 
Злупко;

– “Диференціальне та інтеграль-
не числення функцій однієї змін-
ної”. Автори: доценти механіко-
математичного факультету Львівсько-
го національного університету імені 
Івана Франка Ольга Ярославівна Ми-
льо, Володимир Михайлович Синю-
та, Ярослав Михайлович Холявка, 
інженер лабораторії комп’ютеризації 
навчального процесу Михайло Пет-
рович Онисько та викладач Стрий-
ського аграрного коледжу Львівсько-
го державного аграрного університе-
ту Оксана Михайлівна Брик.

б) монографії:
– “Київська школа та оточення. Мо-

дерні стильові течії української поезії 
60–90 рр. ХХ ст”. Автор: доцент філо-
логічного факультету Тарас Васильо-
вич Пастух;

– “Політико-географічні проце-
си в Закарпатській і Чернівецькій 
областях”. Автор: асистент геогра-
фічного факультету Оксана Ігорівна 
Склярська;

– “Нелегальне підприємництво в 
Україні: фінансова політика декримі-
налізації”. Автори: доцент економіч-
ного факультету Олег Михайлович 
Підхомний та заступник начальника 
Західного регіонального відділу Дер-
жавного комітету Олександр Олек-
сандрович Глущенко;

– “Заплавне ґрунтотворення і ґрун-
ти заплави р. Західний Буг”. Автори: 
асистент географічного факультету 
Юрій Ігорович Наконечний та про-
фесор цього ж факультету Степан 
Павлович Позняк.
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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, 13-14).

(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

(Продовження на 16 стор.).

в) інші видання: 
– видання “Частотний словник ро-

ману Івана Франка “Основи суспіль-
ності”. Автор: доцент філологічного 
факультету Соломія Несторівна Бук;

– видання “Екслібрис: Ілюстро-
ваний каталог”. Автор-упорядник 
бібліограф другої категорії Наукової 
бібліотеки Львівського національно-
го університету імені Івана Франка 
Наталія Кіт;

– каталог “Інкунабули Наукової 
бібліотеки Львівського національно-
го університету імені Івана Франка”. 
Уклали: завідувач відділу рукописних 
стародрукованих та рідкісних книг 
ім. Ф. П. Максименка Микола Ми-
рославович Ільків-Свидницький та 
директор Наукової бібліотеки Василь 
Федорович Кметь;

– каталог “Мохи з колекції Рудоль-
фа Вільчека у Гербарії Львівського 
національного університету імені Іва-
на Франка (LW)”. Укладачі: доцент 
біологічного факультету Звенислава 
Ігорівна Мамчур, завідувач Гербарію 
Тетяна Семенівна Хміль, інженер І 
категорії Гербарію Оксана Олегівна 
Жук, старший лаборант Гербарію 
Марія Богданівна Сеник;

– Вісник Львівського університету. 
Серія біологічна. Випуск 54;

– Вісник Львівського університету. 
Серія соціологічна. Випуск 4;

– Вісник Львівського університету. 
Серія економічна. Випуск 44;

– Вісник Львівського університету. 
Серія геологічна. Випуск 24;

– Вісник Львівського університету. 
Серія фізична. Випуск 45;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія юридична. Випуск 52;
– збірник наукових статей “Духов-

ність. Культура. Нація”. Випуск. 5;

– збірник наукових праць “Україн-
ське літературознавство”. Випуск 71;

– збірник наукових праць “Мінера-
логічний збірник”. № 60. Випуск 1;

– збірник наукових праць “Мінера-
логічний збірник”. № 60. Випуск 2;

– збірник наукових праць “Палеон-
тологічний збірник”. № 42;

– збірник наукових праць “Фор-
мування ринкової економіки в Укра-
їні”. Випуск 22;

– збірник наукових праць “Форму-
вання ринкової економіки в Україні”. 
Випуск 23.

Видавнича рада Університету у 
2011 році рекомендувала до друку 
і надання грифа Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту Украї-
ни такі видання:

а) підручник:
– “Теорія електромагнітного поля”. 

Автор: професор факультету електро-
ніки Іван Михайлович Болеста.

б) навчальні посібники:
– “Ірландський модернізм кінця 

XIX – першої половини XX століт-
тя: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс  
Джойс”. Автор: асистент факульте-

ту іноземних мов Ірина Анатоліївна 
Сенчук;

– “Господарське законодавство”. 
Автори: професор економічного фа-
культету Володимир Васильович 
Яцура, доценти цього ж факуль-
тету Анна Михайлівна Грищук та 
Маріанна Остапівна Кохан; 

– “Спектральна діагностика ма-
теріалів”. Автор: професор фізич-
ного факультету Іван Дмитрович 
Щерба;

– “Логіка (теоретична і приклад-
на)”. Автор: доцент філософського 
факультету Неллі Василівна Кара-
мишева;

– “Логіка і правознавство (теоре-
тичні питання і практичні завдан-
ня)”. Автор: доцент філософського 
факультету Неллі Василівна Кара-
мишева;

–  “Склад та хімічний контроль 
об’єктів довкілля”. Автори: доцент 
хімічного факультету Ярослава 
Федорівна Ломницька, провідний 
співробітник цього ж факультету 



На ш лях у до читача
Володимир Орестович Василенко 
та доцент цього ж факультету Сте-
пан Іванович Чихрій;

– “Хімія ґрунтів. Основи тео-
рії і практикум”. Автори: доценти 
географічного факультету Андрій 
Андрійович Кирильчук та Оксана 
Станіславівна Бонішко;

– “Вибори та виборчі системи”. 
Автор: доцент філософського фа-
культету Юрій Романович Шведа;

– “Геополітика”. Автор: про-
фесор географічного факультету 
Мирослав Степанович Дністрян-
ський;

– “Бактеріальний фотосинтез”. 
Автори: професор біологічного фа-
культету Степан Петрович Ґудзь та 
доценти цього ж факультету Ми-
рослав Богданович Горішній та 
Світлана Олексіївна Гнатуш;

–  “Свято Юрія: текст і контекст”. 
Автор: доцент філологічного факуль-
тету Галина Юріївна Василькевич;

– “Старослов’янська мова. Імен-
ник. Збірник тестових завдань”. Ав-
тор: професор філологічного факуль-
тету Любов Стефанівна Федик;

– “Стратифікаційний аналіз сучас-
ного суспільства”. Автор: професор 
історичного факультету Наталія Во-
лодимирівна Коваліско;

– “Англійська мова для розвитку 
фахових знань з лінгвістики”. Автор: 
доцент факультету іноземних мов 
Ольга Михайлівна Іващишин;

– “Психологія керівника”. Автори: 
професори економічного факультету 
Володимир Васильович Яцура та 
Андрій Гнатович Хоронжий, доцент 
цього ж факультету Наталія Ігорівна 
Жигайло; 

– “Інвестиційний та інноваційний 
менеджмент”. Автори: доцент еко-

номічного факультету Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка Зоряна Володимирівна 
Юринець та доцент Національного 
університету “Львівська політехні-
ка” Леся Йосипівна Гнилянська;

– “Літологія. Седиментогенез”. 
Автори: доцент геологічного фа-
культету Віталій Олексійович Хме-
левський та старший науковий спів-
робітник цього ж факультету Олена 
Віталіївна Хмелевська;

– “Основи перекладу для студен-
тів факультетів міжнародних відно-
син”. Автор: доцент факультету між-
народних відносин Ігор Степанович 
Бик;

– “Практикум з методики ви-
кладання української літератури”. 
Автор: доцент філологічного фа-
культету Володимир Ількович Ми-
китюк.

(Далі буде).
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Вас чекають 
у книгарні !

 
В університетській книгарні, 

розташованій у 118-й кімнаті го-
ловного корпусу, завжди широ-
кий вибір видань. Серед них пе-
реважає навчальна і наукова літе-
ратура, авторами якої є науковці 
Франкового Університету. 

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


