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Традиційно діяльність університет-
ських книговидавців пожвавлюється 
у вересні, адже саме в цьому місяці у 
Львові відбуваються Форуми видавців. 
Видавничий центр до вісімнадцятого за 
ліком книжкового свята у Палаці мис-
тецтв міста Лева готувався протягом 
усього літа, адже він є незмінним учас-
ником цих дійств вже понад десять років. 
Поліграфісти Львівського національного 
університету імені Івана Франка зазвичай 
подали свої видання для участі в конкур-
сі “Найкраща книжка Форуму видавців 
у Львові”. На 18-му Форумі видавців у 
впертій суперечці виборювали нагороди 
22 університетські видання. Два з них – 
святкували успіх: у номінації «Спеціаль-
на відзнака Малого журі літературознав-
ців» – поема Івана Франка «Мойсей» (Пе-
реклала на німецьку мову Ірина Гузар), у 
номінації «Спеціальна відзнака Малого 
журі науковців (природничі і точні на-
уки)» – підручник Богдана Ковальчука, 
Йосифа Шіпки «Основи математичного 
аналізу» у двох частинах. 

Видавничий центр Львівського націо-
нального університету імені Івана Фран-
ка отримав заслужену нагороду за вихід 
у світ серії підручників та навчальних 
посібників для вищої школи у номінації 
«Спеціальна відзнака Львівської облас-

ної державної адміністрації». До речі, 
на Форумі видавців поліграфісти виста-
вили на суд прискіпливих читачів понад 
300 найменувань видань. 

Чи не найяскравішим заходом популя-
ризації університетської книговидавни-
чої справи є презентації нових видань. 
Зокрема, особливого резонансу набуло 

їх урочисте проведення саме під час Фо-
румів видавців у Львові. Рекордно пред-
ставницькою була вереснева презентація 
університетських видань, яку у Дзер-
кальній залі п’ятий рік поспіль проводив 
Видавничий центр. Ведучий цього свят-
кового для шанувальників книги дійства 
– проректор з науково-педагогічної робо-
ти та соціальних питань і розвитку, голо-
ва Видавничої ради Мар’ян Лозинський 
– наголосив на успіхах університетських 
книговидавців і їхніх планах на найбли-
жчу перспективу. Він, називаючи прізви-
ща авторів презентованих видань, давав 
оцінку творчому доробку кожного з них. 

Франковому Університету – 350 років!

Видавничий центр 350-річний юві-
лей Франкового Університету відзна-
чив хорошими здобутками у праці. Про 
деякі з них читачі дізналися у попере-
дньому випуску газети “Видавничий 
вісник”. Але колектив книговидавців, 
що налічує 45 спеціалістів, серед яких 
і журналісти, і поліграфісти, кожного 
дня перетворює в життя все нові і нові 
творчі плани, завжди дбаючи не лише 
про кількісні, а й про якісні показни-
ки книжково-журнальної продукції. У 
тому, що книговидавнича активність 
в Університаті постійно зростає, є і 
їхня чимала заслуга. 
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EncyclopEdia. 
Львівський національний 

університет 
імені Івана Франка. Т. 1

EncyclopEdia. Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка : в 2 т. Т. 1: А–К. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 716 с. + 112 вкл.

Р е д а к т о р 
–  М и р о с л а -
ва Мартиняк-
Жовтанецька. Ре-
дактори польської 
мови – Алла Крав-
чук, Євгенія Чирва. 

Редактор німецької мови – Михайло 
Смолій. Художньо-технічне редагу-
вання – Федір Лукавий. Коректор 
– Христина Макович. Комп’ютерна 
верстка – Ольга Кузьмич. Оброб-
ка ілюстрацій – Федір Лукавий, 
Мар’яна Чура.

Історія Львівського національного 
університету імені Івана Франка – це 
невід’ємна частка освітньої, науко-
вої та культурної спадщини не лише 
України, а також Австрії та Польщі.

Кожну сторінку Енциклопедії 
Львівського університету – цього 
загальноуніверситетського літопису, 
подано через життєписи професорів 

нового часу, енциклопедистів епохи 
просвітництва, учених-романтиків і 
позитивістів ХІХ століття, прихиль-
ників теорії відносності та постула-
тів квантової механіки, модернізму 
та постмодернізму новітнього часу. 
В академічній атмосфері лунають 
голоси не лише професорів і акаде-
міків, лауреатів усесвітньо відомих 
премій, а й молодих дослідників, які 
тільки недавно здобули перший на-
уковий ступінь.

На тлі інтелектуальних біографій 
особливо виразною стає швидко-
плинність подій політичної історії 
та вічність ідеї Університету. Кафе-
дри, наукові інститути, музеї, науко-
ві напрями та школи, які впродовж 
століть формували академічне се-
редовище Львівського університету, 
і сьогодні виразно віддзеркалюють 
його сутність, буття. Наука, куль-
тура, освіта, виховання, праця – те 
вічне, що творить Університет, пе-
режило зміни політичних систем та 
ідеологій, знищення імперій і руй-
нування стереотипів. Це те, що у 
Львівському університеті впродовж 
трьох із половиною століть плека-
ли його професори й успадковували 
їхні учні – творці інтелектуальних і 
культурних надбань українців, поля-
ків, євреїв, німців, вірмен та інших 
народів.

Сподіваємося, що “EncyclopEdia. 
Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка” стане на-
ріжним каменем для розвитку нових 
усебічних досліджень історії Львів-
ського університету вдячними вихо-
ванцями нашої almae matris.

ХАРАКТЕРНИКИ 
наша вдячність, 
пам’ять і шана

Автор – 
Олександра Сербенська

Сербенська О. ХАРАКТЕРНИ-
КИ наша вдячність, пам’ять і 
шана / Олександра Сербенська. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 124 с.

350-річчю Львівського універси-
тету присвячено.

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

кладинка – Василь Роган.
Автор, попрацювавши понад пів-

сторіччя викладачем української 
мови на філологічному факультеті та 
факультеті журналістики Львівського 
університету, подає низку нарисів про 
людей, які вірою і правдою служили 
Слову, виховували молоде покоління в 
любові до рідної мови, своєю жертов-
ною подвижницькою працею, зазна-
ючи принижень у складні часи тота-
літаризму, давали приклад служіння 
інтересам народу. У частині „Мате-
ріали” подано переклад фрагментів з 

У рік святкування 350-ліття нашого Університету Видавничий 
центр дав дорогу до читача десяткам і десяткам цікавих книжок. Серед 
них і підручники, і навчальні посібники, і монографії та ще багато інших 
таких потрібних студентам і їхнім педагогам видань. Нині на сторін-
ках нашої газети ми пропонуємо Вам, шановні прихильники друковано-
го слова, лише деякі з книжкових новинок. Та ближче познайомитися з 
вагомими творчими здобутками університетських науковців Ви завжди 
можете у книгарні, що розташована у 118-ій кімнаті головного корпусу 
нашого Університету. Там для Вас є зазвичай широкий вибір необхідної 
для  навчання літератури. 

(Продовження на 3 стор.).
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книги „Wspomnienia wojenne” профе-
сора Університету Кароліни Лянцко-
ронської, у яких автор дає промовисті 
штрихи до характеристики Львова та 
Львівського університету у перші мі-
сяці радянської влади.

Фундаментальні проблеми 
квантової механіки

Автор – Володимир Ткачук

Ткачук В. М. Фундаментальні 
проблеми квантової механіки : на-
вчальний посібник. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 144 с.

Редактор – 
Анна Габрук. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Олена 
Кіктєва. Техніч-
ний редактор – 

Світлана Сеник. 
Посібник складається з дев’яти 

розділів: “Математичні основи кван-
тової механіки”, “Двостанові кванто-
ві системи”, “Квантові комунікації”, 
“Квантові обчислення та квантові 
комп’ютери”, “Вимірювання у кван-
товій механіці”, “Геометрія просто-
ру квантових станів”, “Еволюція 
квантової системи”, “Декогеренція”, 
“Оператори тотожності та серед-
ні значення функцій від бозонних 
операторів”. Він присвячений фун-
даментальним проблемам квантової 
механіки і його можна розглядати як 
доповнення до традиційних підруч-
ників з квантової механіки.

Для студентів, аспірантів фізико-
математичних спеціальностей уні-
верситетів, викладачів та науковців.

Ґрунтознавство і географія 
ґрунтів. Частина 1

Автор – Степан Позняк

Позняк С. П. Ґрунтознавство і 
географія ґрунтів : підручник. У 
двох частинах. Ч. 1 / С. П. Позняк. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 270 с. + 0,16 вкл.

Редактор – Іри-
на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Любов 
Семенович. Об-

кладинка – Федір Лукавий.

Розглянуто основи ґрунтознав-
ства, питання ґенези та еволюції 
ґрунтів, їхню роль і функціону-
вання в біосфері. Подано загаль-
ну схему процесу ґрунтотворення, 
показана роль колообігу речовин у 
ґрунтотворенні, розкрито значення 
компонентів географічного середо-
вища як чинників ґрунтотворення. 
Охарактеризовано склад, власти-
вості твердої, рідкої, газоподібної 
і живої фаз ґрунту. Проаналізовано 
чинники й умови родючості та від-
творення ґрунтів. Обговорено пи-
тання класифікації, систематики і 
таксономії ґрунтів.

Для студентів і аспірантів геогра-
фічних, геологічних, біологічних, 
екологічних та інших природничих 
спеціальностей, агротехнологічних 
і землевпорядних спеціальностей 
аграрних вищих навчальних за-
кладів, а також буде корисним для 
працівників науково-дослідних за-
кладів.

Ґрунтознавство і географія 
ґрунтів. Частина 2

Автор – Степан Позняк

Позняк С. П. Ґрунтознавство і 
географія ґрунтів : підручник. У 
двох частинах. Ч. 2 / С. П. Позняк. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 286 с. + 3,22 вкл.

Редактор – Іри-
на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Любов 
Семенович. Об-

кладинка – Федір Лукавий. Фото-
ілюстрації А. Садова, В. Тонконого-
ва, М. Герасимової, І. Ковди, А. Кри-
вульченка, С. Горячкіна, Ч. Тарнокаї, 
Ю. Наконечного, О. Телегуза, Г. Гна-
тишин, В. Гаськевича, С. Скиби, М. 
Полупана, А. Кирильчука, М. Нецик.

Розглянуто загальні закономірнос-
ті географічного поширення ґрунтів, 
принципи ґрунтово-географічного 
і агроґрунтового районування, іс-
торію створення і зміст ґрунтових 
карт світу та України. Подано ха-
рактеристику умов ґрунтотворення, 
генетико-морфологічні особливос-
ті найпоширеніших ґрунтів, їхній 
склад і властивості. Проаналізовано 
проблеми і способи раціонально-
го використання та охорони ґрун-
тів. Охарактеризовано особливості 
структури ґрунтового покриву та 
принципи картографування ґрунтів.

Підручник призначений для сту-
дентів і аспірантів географічних, 
геологічних, біологічних, екологіч-
них та інших природничих спеціаль-

(Продовження на 4 стор.).
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ностей, агротехнологічних і земле-
впорядних спеціальностей аграрних 
вищих навчальних закладів, а та-
кож буде корисним для працівників 
науково-дослідних закладів.

Філософія сталого розвитку 
людства

Автор – Людмила Рижак

Людмила Рижак. Філосо-
фія сталого розвитку людства: 
навчально-методичний посібник 
/ Людмила Рижак. − Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 518 с.

350-річчю Львівського національ-
ного університету імені Івана Фран-
ка присвячено.

Літературний 
редактор – На-
талія Дудко. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

талія Лобач, Наталія Буряк.
Мета посібника – розкрити філо-

софський дискурс ідеї сталого роз-
витку як імперативу гідного життя 
людства в умовах глобалізаційної 
інтеграції. Вивчення курсу дасть 
змогу студентам сформувати цілісне 
розуміння сучасного глобалізованого 
й динамічного світу, спонукатиме до 
роздумів над межовими проблемами 
людського буття: призначення люди-
ни та перспектив розвитку людства.

Посібник містить оригінальні тек-
сти видатних мислителів ХХ століт-
тя, які підготували світову думку до 
сприйняття ідеї сталого розвитку. 

Вони є своєрідним літописом ста-
новлення концепції сталого розви-
тку: від зародження ідеї до ухвалення 
Самітом Землі стратегії виживання 
людства – декларації “Порядок ден-
ний для ХХІ століття”.

Навчально-методичний посібник 
розрахований на студентів, аспіран-
тів, викладачів Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка, широкого загалу економіс-
тів, екологів, юристів, керівників усіх 
рангів.

Вступ до германської 
філології

Автори – Богдан Максимчук, 
Ірина Максимчук

Максимчук Б. В. Вступ до гер-
манської філології = Einführung 
in die Germanistik : підручник / 
Богдан Максимчук, Ірина Мак-
симчук. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 184 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 – Василь Роган.
Розглянуто історіографію герма-

ністики, її науковий апарат, законо-
мірності розвитку германських мов, 
методи історично-порівняльного та 
типологічного вивчення мов. Стис-
ло викладено фонетику і морфоло-
гію готської мови, оскільки саме для 
неї характерна архаїчність окремих 
рис, що є основою для типологічних 

досліджень германських мов.
Для студентів, аспірантів, науков-

ців, викладачів, усіх, кого цікавлять 
історичні процеси розвитку герман-
ських мов.

Органічна хімія. 
Частина 3. 

Гетерофункціональні 
органічні сполуки
Автори – Євгенія Біла, 

Микола Обушак

Біла Є. Є. Органічна хімія. Ч. 3: 
Гетерофункціональні органічні 
сполуки : навчальний посібник / 
Є. Є. Біла, М. Д. Обушак. − Львів : 
Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка, 2011. − 
202 с.

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

талія Буряк, Наталія Лобач. Обкла-
динка – Василь Роган.

Викладено курс органічної хі-
мії гетерофункціональних сполук. 
Розглядаються основні класи цих 
сполук − гідрокси- та оксокислоти, 
вуглеводи та амінокислоти. Наведе-
но правила сучасної номенклатури 
біоорганічних сполук. Розглянуто 
основні методи одержання, хімічні 
перетворення та використання гете-
рофункціональних сполук. Значна 
увага приділена механізмам реакцій, 
впливу різних чинників на їх пере-
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біг, стереохімії продуктів реакції та 
стереохімії процесів. Матеріал піді-
брано із врахуванням найважливі-
ших досягнень органічної хімії за 
останні роки.

Для студентів та викладачів хіміч-
них і біологічних факультетів.

Математика
Автори – Лідія Блавацька, 

Володимир Кирилич, 
Віктор Кревс, 

Валентина Мохонько

Математика : навчальний посіб-
ник / [Л. І. Блавацька, В. М. Кири-
лич, В. Є. Кревс, В. Д. Мохонько]. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 613 с.

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

кладинка – Василь Роган.
Посібник складається з одинад-

цяти розділів, що охоплюють на-
вчальний матеріал, необхідний для 
опанування основ курсу математики 
українською мовою, ознайомлення 
слухачів-іноземців з основними по-
няттями і термінами математики, а 
також для поглиблення знань з ма-
тематики, які необхідні цим  студен-
там для навчання в університеті. Ма-
теріал посібника відповідає типовій 
програмі з математики для слухачів 
підготовчих факультетів/відділень 
для іноземних громадян. Текст по-

сібника адаптований відповідно до 
чинної програми з української мови 
для слухачів-іноземців, містить не-
обхідну лексику та конструкції на-
укового стилю мовлення, які забез-
печують розуміння текстів підруч-
ників та лекцій у ВНЗ студентами-
іноземцями у загальному потоці з 
громадянами України.

Для слухачів-іноземців підготов-
чих факультетів/відділень для іно-
земних громадян, а також для грома-
дян України – слухачів підготовчих 
курсів для підготовки до ЗНО.

Опуклі, гармонійні
та субгармонійні функції. 

Задачі і теореми
Автори – Андрій Бридун, 

Оксана Бродяк, 
Ярослав Васильків, 
Андрій Христіянин

Опуклі, гармонійні та субгар-
монійні функції. Задачі і теореми: 
навчальний посібник : [для сту-
дентів математичних факультетів 
університетів] / А. М. Бридун, О. 
Я. Бродяк, Я. В. Васильків, А. Я. 
Христіянин. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 109 с. 

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Ірина Пірожик. 
Обкладинка – Ва-

силь Роган.
Матеріал посібника охоплює 

основні факти і проблеми з теорії 
опуклих, гармонійних і субгармо-

нійних функцій, переважно сформу-
льованих у вигляді задач і теорем. 
До типових задач подано вказівки 
чи розв’язки. Перший розділ роз-
рахований для студентів молодших 
курсів, інші розділи будуть корисні 
студентам старших курсів матема-
тичних спеціальностей університе-
тів, аспірантам і науковцям.

Студії над українськими 
літописами

Автор – Михайло Возняк

Михайло Возняк. Студії над укра-
їнськими літописами : збірник на-
укових праць / Возняк Михайло; 
вступна стаття, упорядкування 
та коментарі Назара Федорака. –  
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 596 с.

В оформленні 
обкладинки ви-
користано пор-
трет Михайла 
Возняка роботи 
Емануїла Миська. 
Технічний редак-

тор – Світлана Сеник. Комп’ютерна 
верстка – Любов Семенович. Обкла-
динка – Василь Роган.

Пам’ятки українського літопи-
сання завжди перебували у сфері 
професійних літературознавчих за-
цікавлень академіка Михайла Воз-
няка. Саме він чи не перший із уче-
них наполягав на „українській літо-
писній традиції” як на важливому 
понятті в термінологічній системі 
нашого літературознавства. Також 
Михайло Возняк виступав проти 
надмірних пошуків впливів на ви-
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никнення та розвиток літописного 
жанру в Україні, раз у раз наголо-
шуючи на органічності, питомій 
українськості й форми, і змісту 
наших літописів, починаючи від 
ХІ століття. До цієї книги ввійшли 
окремі дослідження та фраґменти 
праць академіка Михайла Возняка 
на теми українського літописання. 
Пропонований збірник дозволяє 
сформувати більш-менш цілісне 
уявлення про методику наукових 
досліджень видатного вченого-
філолога, зокрема в царині студій 
над українською літописною тра-
дицією, її розвитком, питаннями 
співвідношення літературного та 
фольклорного тексту, авторства 
окремих літописних пам’яток 
тощо. Більшість уміщених у збір-
нику праць було опубліковано ще 
в першій половині ХХ століття й 
відтоді не перевидавано.

Для фахівців-філологів, студен-
тів гуманітарних факультетів на-
вчальних закладів різних рівнів 
акредитації, шанувальників укра-
їнської старовини, широкого кола 
читачів.

Основи лінійної алгебри 
і аналітичної геометрії

Автори – Володимир 
Зеліско, Галина Зеліско

Зеліско В. Р. Основи лінійної 
алгебри і аналітичної геометрії : 
навчальний посібник / В. Р. Зеліс-
ко, Г. В. Зеліско. – Львів : Львів-
ський національний університет 
імені Івана Франка, 2011. – 326 с.

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

У навчальному посібнику пода-
но основні відомості з аналітичної 
геометрії, а саме рівняння прямих і 
площин, криві та поверхні другого 
порядку, елементи векторної алге-
бри. Викладено поняття з лінійної 
алгебри: матриці та визначники, 
лінійні простори та лінійні опера-
тори.

Для студентів природничих спе-
ціальностей.

Диференціальні рівняння
Автори – Юрій Головатий, 

Володимир Кирилич, 
Сергій Лавренюк

Головатий Ю. Д. Диференці-
альні рівняння : навчальний 
посібник / Ю. Д. Головатий, В. 
М. Кирилич, С. П. Лавренюк. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 470 с.

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Обкладинка – 
Василь Роган.

У навчальному 
посібнику ви-
кладено теорію 

звичайних диференціальних рів-
нянь, теорію лінійності, асимпто-
тичне інтегрування, ознайомлено 
з диференціальними рівняннями 
з частинними похідними першого 
порядку, розглянуто також метод 

характеристик для дослідження гі-
перболічних систем. Теоретичний 
матеріал супроводжено задачами і 
прикладами.

Для студентів класичних та тех-
нічних університетів.

Геополітика
Автор – 

Мирослав Дністрянський

Дністрянський М. С. Геополі-
тика: навчальний посібник / М. 
С. Дністрянський. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 436 с.

Редактор – 
Людмила Ма-
к і т р и н с ь к а . 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Наталія Лобач, На-
талія Буряк. Обкладинка – Василь 
Роган.

У посібнику розкрито предмет 
геополітики, її місце в системі 
наук та практичній діяльності. 
Обґрунтовано концептуальні та 
методологічні основи геополітич-
ного аналізу. Зроблено критичний 
огляд історичних геополітичних 
ідей та підходів. Відображено 
структуру та тенденції розвитку 
глобального політичного про-
стору. Охарактеризовано функції 
основних суб’єктів сучасних гео-
політичних взаємин. Висвітлено 
геокультурні та геоекономічні 
суперечності геополітичної вза-
ємодії. Розкрито основні риси 
практичної геополітики держав 
та концептуальні основи кон-
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структивної зрівноваженої гео-
політики, перспективні напрями 
геополітики України.

Для студентів та викладачів гео-
графічних і політологічних спе-
ціальностей вищих закладів осві-
ти, фахівців у галузі державного 
управління та міжнародних відно-
син.

Збірник задач 
з теоретичної механіки

Автори – 
Мар’яна Блажиєвська, 

Андрій Ровенчак, 
Наталія Сідлецька, 

Микола Стецко, 
Володимир Ткачук, 

Тарас Фітьо

Збірник задач з теоретичної 
механіки / М. В. Блажиєвська, А. 
А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька та 
інші. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 68 с.

Текст надруко-
вано в авторській 
редакції. Обкла-
динка – Василь 
Роган. 

Збірник скла-
дається з восьми 

розділів. Початок кожного розділу 
супроводжується коротким теоре-
тичним вступом, у якому викла-
дені основні означення, тверджен-
ня та необхідні формули. Збірник 
містить відповіді до усіх задач. 
Складніші задачі супроводжують-
ся вказівками та подекуди повними 
розв’язками.

Для студентів та аспірантів 

фізико-математичних спеціальнос-
тей університетів.

Словник-довідник 
з альґології та мікології

Автор – 
Звенислава Калинець-

Мамчур

Калинець-Мамчур З. Словник-
довідник з альґології та мікології: 
[для студентів вищих навчаль-
них закладів]. – Львів: Львів-
ський національний університет 
імені Івана Франка, 2011. – 399 с. 
– (Серія «Біологічні Студії»). 

Редактори – 
Людмила Макі-
тринська, Лариса 
Сідлович. Тех-
нічний редактор 
– Ігор Старунь-
ко. Комп’ютерна 

графіка та верстання – Ігор Ста-
рунько. Дизайн  обкладинки – Ігор 
Старунько.

Подано сучасні дані про будо-
ву, систематику, філогенію, осо-
бливості розмноження, розвитку 
й екологію водоростей і грибів. 
Словник-довідник охоплює широ-
кий діапазон термінів альґології 
та мікології. Спеціальні розділи 
включають ілюстративний матері-
ал та етимологічний словничок.

Для студентів, аспірантів, викла-
дачів кафедр ботаніки, мікології, 
екології класичних університетів, 
медичних, лісотехнічних, сіль-
ськогосподарських ВНЗ, фахівців 
у галузях фітопатології, лісового 
господарства, вчителів, для тих, 
хто цікавиться світом водоростей 
і грибів.

Гроші та кредит
За редакцією Михайла Крупки

Гроші та кредит: підручник / 
М. І. Крупка, М. С. Мрочко, Б. М. 
Вишивана та інші [за редакцією 
доктора економічних наук, про-
фесора М. І. Крупки]. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 
– 420 с.

Р е д а к т о р 
– Мирослава 
Мартиняк. Ма-
кет і художнє 
оформлення – 
Федір Лукавий. 
К о м п ’ ю т е р н а 

верстка – Ольга Кузьмич. 
У навчальному посібнику розкри-

то сутність, роль і закономірності 
функціонування грошей в еконо-
мічній системі держави, розгляну-
то функції, форми та види кредиту, 
процента. Проаналізовано діяль-
ність фінансових посередників в 
Україні та провідних країнах світу, 
охарактеризовано вплив інструмен-
тів монетарного регулювання на 
грошовий ринок; висвітлено осно-
ви функціонування валютного рин-
ку, міжнародних фінансових інсти-
тутів, світових валютних систем.

До кожного розділу розроблено 
завдання для самоконтролю і тести, 
які допоможуть студентам засвоїти 
навчальний матеріал.

Підручник підготовлено відповід-
но до програми нормативної дисци-
пліни «Гроші та кредит».

Для студентів економічних спеці-
альностей, аспірантів, викладачів, 
працівників фінансово-банківської 
сфери.
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(Закінчення. 
Початок на 1 стор.).

На стенді у Дзеркальній залі перед чис-
ленною аудиторією учасників презента-
ції милували око шістнадцять добротних 
книжок. Ось їх творці і назви: професор 
факультету електроніки Володимир Сав-
чин, професор Національного університе-
ту “Львівська політехніка» Ігор Іжнін, ге-
неральний директор НВП “КАРАТ” Ми-
кола Ваків – автори навчального посіб-
ника «Напівпровідникова фотоелект-
роніка»; доцент біологічного факультету 
Звенислава Калинець-Мамчур – автор 
«Словника-довідника з альґології та мі-
кології» із книжкової серії «Біологічні 
Студії»; доцент Львівського національно-
го університету ветеринарної медицини 
та біотехнологій Світлана Вакарчук, до-
цент фізичного факультету Тарас Демків, 
професор Львівського національного аг-
рарного університету Степан Мягкота – 
автори підручника «Фізика»; професор 
факультету журналістики Олександра 
Сербенська, доцент філологічного фа-
культету Марія Білоус, доцент факуль-
тету журналістики Христина Дацишин 
та інші – автори навчального посібника 
«Антисуржик»; професор факультету 
журналістики Василь Лизанчук, доцент 
історичного факультету Микола Рожик – 
автори монографії «Історія російщення 
українців»; професор факультету жур-
налістики Василь Лизанчук – автор під-
ручника «Журналістська майстерність»; 
професор економічного факультету Ми-
хайло Крупка, доцент економічного фа-
культету Євгенія Андрущак, асистент 
економічного факультету Наталія Пай-
тра – автори підручника «Банківські 
операції»; за редакцією професора еко-
номічного факультету Михайла Крупки 
– підручник «Гроші та кредит»; профе-

сор географічного факультету Степан 
Позняк – автор підручника «Ґрунтоз-
навство і географія ґрунтів» у двох час-
тинах; професор географічного факуль-
тету Мирослав Дністрянський – автор 
навчального посібника «Геополітика»; 
викладач підготовчого відділення для гро-
мадян України Лідія Блавацька, доцент 
механіко-математичного факультету Во-
лодимир Кирилич, доцент факультету 
доуніверситетської підготовки Віктор 

Кревс, доцент Валентина Мохонько – 
автори навчального посібника «Матема-
тика»; доцент механіко-математичного 
факультету Юрій  Головатий, доцент 
механіко-математичного факультету Во-
лодимир Кирилич, професор механіко-
математичного факультету Сергій Лав-
ренюк – автори навчального посібника 
«Диференціальні рівняння»; професор 
філологічного факультету Ірина Кочан, 
професор факультету журналістики 
Олександра Сербенська, професор фі-
лологічного факультету Зеновій Терлак, 
доцент філологічного факультету Марія 

Білоус та інші – упорядники книжки 
«Етика поведінки та мовленнєвий етикет 
студента в академічному середовищі»; 
доцент філософського факультету Со-
фія Грабовська, доцент філософського 
факультету Олена Штепа, які розробили 
книжку «Особливості соціально-психо-
логічної адаптації студента у навчальній 
групі»; Анастасія Коник – укладач і від-
повідальна за підготовку спецвипуску 
інформаційно-аналітичного часопису 
«Каменяр» «Першокурсник-2011».

Один за одним про різні творчі деталі 
на шляху до виходу у світ видань говори-
ли не лише самі автори книжок, а також 
їхні колеги з факультетів, студенти, гості. 
Презентація засвідчила, що потенціал 
університетських науковців вагомий. 

Вже четвертий рік університетські 
книговидавці реалізовують книжково-
журнальну продукцію у новій універси-
тетській книгарні, що у 118-ій кімнаті 
головного корпусу. Сьогодні  вона пропо-
нує читачеві-покупцеві близько 450 най-
менувань книжково-журнальних видань. 
За станом на кінець грудня 2011 року там 
вже реалізовано поліграфічної продукції 
на суму понад 630 тисяч гривень. 

Про новинки університетських видав-
ців можна дізнатися ще на веб-сторінці 
www.vydavcentr.lviv.ua. 

У жовтні на честь ювілею Універси-
тету Видавничий центр у Виставковій 
залі вдруге розгорнув широку виставку 
університетських видань. Нині ретельно 
готується до друку друге видання ката-
логу Видавничого центру Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка (2008-2012) “Світ книг – світ 
знань”.

Ще одним свідченням успішної попу-
ляризації доробку Видавничого центру 
є участь у Всеукраїнському рейтинґу 
«Книжка року», в якому три універси-
тетські видання отримали сертифікати. 

Університетські видавці надалі готові 
лише примножувати здобутки ювілейно-
го року.

Галина БЕЛЕЙ.
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Переможцями конкурсу “Най-
кращий підручник гуманітарно-
го напряму 2010-2011 навчаль-
ного року” стали: завідувач кафе-
дри радіомовлення і телебачення 
факультету журналістики профе-
сор Василь Васильович Лизанчук 
– автор підручника “Журналіст-
ська майстерність”, який посів 
перше місце, та доцент кафедри 
романської філології факульте-
ту іноземних мов Іван Іванович 
Бабінчук – автор підручника 
“Французька мова”, який посів 
друге місце.

Переможцями конкурсу “Най-
кращий навчальний посібник 
гуманітарного напряму 2010-
2011 навчального року” стали: 
завідувач кафедри менеджменту 
економічного факультету профе-
сор Володимир Васильович Яцу-
ра, доцент кафедри менеджменту 
економічного факультету Оксана 
Степанівна Сенишин, доцент 
кафедри менеджменту економіч-
ного факультету Марта Орестівна 
Горинь – автори навчального по-
сібника “Соціально-економічне 
прогнозування”, який посів пер-
ше місце, та доцент кафедри кри-
мінального права і кримінології 
юридичного факультету Костян-
тин Богданович Марисюк – автор 
навчального посібника «Кримі-
нально-виконавче право Украї-
ни в схемах і таблицях», який 
посів друге місце. 

Переможцями конкурсу «Най-
кращий підручник природничо-
го напряму 2010-2011 навчаль-
ного року» стали: професор ка-
федри фізіології людини і тварин 
біологічного факультету Мирон 
Юрійович Клевець, завідувач ка-
федри фізіології людини і тварин 
біологічного факультету професор 
Володимир Васильович Манько, 
доцент кафедри фізіології людини 
і тварин біологічного факультету 

Марія Олексіївна Гальків, до-
цент кафедри фізіології людини 
і тварин біологічного факультету 
Оксана Володимирівна Іккерт, 
доцент кафедри фізіології людини 
і тварин біологічного факультету 
Соломія Володимирівна Бичко-
ва – автори підручника «Фізіоло-
гія людини і тварин (фізіологія 
нервової, м’язової і сенсорних 
систем)» із книжкової серії «Біо-
логічні Студії», який посів перше 
місце; завідувач кафедри ґрунтоз-
навства та географії ґрунтів гео-
графічного факультету професор 
Степан Павлович Позняк – автор 
підручника «Ґрунтознавство і 
географія ґрунтів» у двох час-
тинах, який посів перше місце; 
доцент Львівського національного 
університету ветеринарної меди-
цини та біотехнологій Світлана 
Олександрівна Вакарчук, доцент 
кафедри загальної фізики фізич-
ного факультету Львівського на-
ціонального університету імені 
Івана Франка Тарас Михайлович 
Демків, професор Львівського на-
ціонального аграрного універси-
тету Степан Васильович Мягкота 
– автори підручника «Фізика», 
який посів друге місце, та доцент 
кафедри вищої математики ме-
ханіко-математичного факультету 
Богдан Михайлович Тріщ – автор 
підручника «Вища математи-
ка для економістів», який посів 
третє місце.

Переможцями конкурсу «Най-
кращий навчальний посібник 
природничого напряму 2010-
2011 навчального року» стали: 
доцент кафедри диференціальних 

рівнянь механіко-математично-
го факультету Юрій Данилович 
Головатий, завідувач кафедри 
математичної економіки та еко-
нометрії механіко-математичного 
факультету доцент Володимир 
Михайлович Кирилич, професор 
кафедри диференціальних рівнянь 
механіко-математичного факуль-
тету Сергій Павлович Лавренюк 
– автори  навчального посібника  
«Диференціальні рівняння», 
який посів перше місце; доцент 
кафедри ботаніки біологічного 
факультету Звенислава Ігорів-
на Калинець-Мамчур – автор 
словника-довідника (навчального 
посібника) «Словник-довідник з 
альґології та мікології» із книж-
кової серії «Біологічні Студії», 
який посів перше місце; завідувач 
кафедри безпеки життєдіяльності 
професор Зіновій Михайлович 
Яремко, доцент кафедри без-
пеки життєдіяльності Світлана 
Василівна Тимошук, асистент 
кафедри безпеки життєдіяльності 
Оксана Іванівна Третяк, старший 
викладач кафедри безпеки жит-
тєдіяльності Роман Миколайо-
вич Ковтун – автори навчального 
посібника «Охорона праці», який 
посів друге місце; професор ка-
федри фізичної та колоїдної хімії 
хімічного факультету Михайло 
Миколайович Солтис, доцент ка-
федри фізичної та колоїдної хімії 
хімічного факультету Віктор Па-
насович Закордонський – автори  
навчального посібника  «Мате-
матичне моделювання у хімії та 
хімічній технології», який посів 
третє  місце, та доцент кафедри 
конструктивної географії і карто-
графії географічного факультету 
Мирослава Андріївна Петровсь-
ка – автор навчального посібника  
«Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля», який 
посів третє місце. 

Галина БЕЛЕЙ.

Найкращим виданням – заслужені відзнаки 
Цього року в Університеті Франка вп’яте проводився книжковий 

конкурс “Найкращий підручник та навчальний посібник”. Його лау-
реатами стали 13 видань, авторами яких були 27 науковців. Нагоро-
дження переможців відбулося в Актовій залі під час урочистостей з 
нагоди святкування 350-річчя вищого навчального закладу. Автори 
найкращих підручників і навчальних посібників були відзначені грамо-
тами і грошовими преміями в розмірі одного посадового окладу.
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(Продовження. 
Початок на 2-7 стор.).

(Продовження на 11 стор.).

Видавничий вісник                                      Нові видання

Антисуржик
Вчимося ввічливо 

поводитись і правильно 
говорити

Автори – Олександра 
Сербенська, Марія Білоус, 

Христина Дацишин та інші
Антисуржик. Вчимося ввічли-

во поводитись і правильно гово-
рити / [О. Сербенська, М. Білоус, 
Х. Дацишин та інші] ; за загаль-
ною редакцією О. Сербенської : 
навчальний посібник. – 2-ге ви-
дання, доповнене і перероблене. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 258 с.

350-річчю Львівського універси-
тету присвячується. 

Редактор – Ві-
талія Станке-
вич. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

талія Лобач, Наталія Буряк. Обкла-
динка – Василь Роган.

Духовне багатство людини і сус-
пільства визначає багато чинників, 
серед яких надзвичайно важливими 
є глибоке пізнання та освоєння на-
родної моралі, етикету, культури 
мовлення. Як чемно та шанобливо 
привітатись, спілкуватись, у різних 
ситуаціях поводитись у суспільстві? 
Як працювати над формуванням сво-
єї мовної особистості та домогтися 
того, щоб власне мовлення – усне і 
писемне – набувало ознак вишука-
ності, характеризувало інтелігент-
ність людини? На ці запитання, хоч 

частково, дає відповідь пропонована 
книга. 

Посібник призначений для сту-
дентів факультету журналістики та 
інших гуманітарних, а також негу-
манітарних факультетів, учнів серед-
ніх навчальних закладів усіх типів і 
для якнайширшого кола читачів, які 
хочуть вдосконалити знання україн-
ської мови, позбутися деформацій 
у мовленні, зберегти самобутність 
українського слова.

Фізіологія людини 
і тварин

(фізіологія нервової, 
м’язової і сенсорних систем)

Автори – Мирон Клевець, 
Володимир Манько, Марія 

Гальків, Оксана Іккерт, 
Соломія Бичкова

Фізіологія людини і тварин (фі-
зіологія нервової, м’язової і сен-
сорних систем) : підручник : [для 
студентів вищих навчальних за-
кладів] / М. Ю. Клевець, В. В. 
Манько, М. О. Гальків та інші. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 304 с. – (Серія «Біологічні 
Студії»). 

Редактор – Лари-
са Сідлович. Тех-
нічний редактор 
– Ігор Старунько. 
Комп’ютерна гра-
фіка та верстання 
– Ігор Старунько. 
Дизайн  обкладин-

ки – Ігор Старунько.
У підручнику з урахуванням су-

часних досягнень фізіології людини 
і тварин викладено її предмет, істо-
рію, методи досліджень і значення, а 

також фізіологію збудливих тканин, 
загальну фізіологію нервової систе-
ми, фізіологію вищої нервової діяль-
ності та сенсорних систем.

Для студентів біологічних спеці-
альностей університетів.

Журналістська 
майстерність

Автор – Василь Лизанчук
Лизанчук В. В. Журналістська 

майстерність : підручник / Василь 
Лизанчук. – Львів: ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2011. – 376 с.

Редактор – 
Анна Габрук. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Сеник. 
Комп’ютерний 
набір – Олег  Дер-
кач. Комп’ютерне 

верстання – Наталія Буряк, Ната-
лія Лобач. Коректор – Юлія Гли-
няна. Обкладинка – Василь Роган. 
Світлина – Василь Пилип’юк.                    

Ефективність функціонуван-
ня засобів масової комунікації в 
житті українського суспільства за-
лежить від журналістських про-
фесійних якостей – мовного, 
світоглядно-інтелектуального, 
морально-духовного, національно-
громадянського рівня їхньої підго-
товки. У цьому підручнику систем-
но, всебічно осмислено і викладено 
концептуальні засади теоретичного і 
практичного опанування журналіст-
ським фахом, розкрито методику 
творчої співпраці викладача і сту-
дента під час навчання, набуття сту-
дентами складових журналістської 
майстерності. Цей підручник – один 
із перших в Україні, в основу якого 
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покладено студентські журналіст-
ські матеріали інформаційних, аналі-
тичних і художньо-публіцистичних 
жанрів.

Для студентів-журналістів вищих 
навчальних закладів і журналістів-
практиків.

Історія російщення 
українців

Автори – Василь Лизанчук, 
Микола Рожик

Лизанчук В. В. Історія росій-
щення українців: монографія / 
Василь Лизанчук, Микола Рожик. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 412 с.

Ілюстрації за-
служеного діяча 
мистецтв Укра-
їни Василя Івано-
вича Семенюка. 

Редактор – Анна 
Габрук. Технічний 

редактор – Світлана Сеник. Корек-
тор – Ірина Пірожик. Комп’ютерне 
верстання – Наталія Буряк, Ната-
лія Лобач. Комп’ютерний набір – 
Олег  Деркач. Обкладинка – Василь 
Роган.

У монографії на документальних 
засадах узагальнено й об’єктивно 
висвітлено українсько-російські вза-
ємовідносини, розкрито московську 
політику загарбання, колоніального 
гноблення в Російській імперії і Ра-
дянському Союзі, осмислено методи 
і форми російщення українців, ви-
нищування свідомих національних 
сил – поборників за незалежність 
України. Процеси геноциду, етно-

циду і лінгвоциду української нації 
розглянуто із залученням новітніх 
історичних досліджень українських 
і зарубіжних авторів.

Для студентів, викладачів, учите-
лів, старшокласників, широкого за-
галу читачів, які прагнуть отримати 
об’єктивну інформацію з української 
історії.

Теорія міжнародних 
відносин

Автори – Маркіян Мальський, 
Михайло Мацях

Мальський М. З., Мацях М. М. 
Теорія міжнародних відносин : 
підручник / М. З. Мальський, М. 
М. Мацях. – 4-те видання, переро-
блене і доповнене. – К. : Знання ; 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 406 с. – (Факультету між-
народних відносин Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка – 20 років).

У п ідруч-
нику висвітлено 
теоретико-мето-
дологічні про-
блеми дослі-
дження міжна-
родних відносин, 

питання їх наукового розуміння 
та інтерпретації, характеристики 
структурних особливостей. Роз-
глянуто експланаційні теоретичні 
концепції, наукові концепції між-
народних систем, міжнародних 
конфліктів, мирного співіснування 
та співробітництва.

Для студентів усіх спеціальнос-
тей напряму «Міжнародні відноси-
ни».

Мінерали Українських 
Карпат. Силікати

Автори – Орест Матковський, 
Віктор Квасниця, Ігор Наумко 

та інші

Мінерали Українських Карпат. 
Силікати : монографія / Голо-
вний редактор О. Матковський. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 520 с.

Присвячено 350-річчю засну-
вання Львівського національного 
університету імені Івана Фран-
ка.

В і д п о в і д а л ь -
ні редактори 
– Орест Мат-
ковський, Євгенія 
Сливко. Редак-
тор – Мирослава 
Мартиняк. Тех-

нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Євгенія 
Сливко.

Узагальнено дані з мінералогії 
силікатів Складчастих Карпат, Пе-
редкарпатського й Закарпатського 
прогинів. Описано геологічну бу-
дову, рудоносність, найважливіші 
мінеральні об’єкти й головні си-
лікатовмісні комплекси. Мінерали 
схарактеризовано за схемою, роз-
робленою Комісією мінералогії та 
геохімії КБГА. Наведено дані про 
поширення, форми прояву, морфо-
логію, хімічний склад, структуру, 
фізичні властивості та генезис усіх 
відомих в Українських Карпатах 
мінералів класу силікатів. Серед 
описаних понад 20 мінералів ви-
значено у другій половині ХХ сто-
ліття.
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Для геологів, які вивчають міне-
ралогію та корисні копалини склад-
частих областей.

Граматично-стилістичний 
словник Шевченкової мови

Автор – 
Митрополит Іларіон

Упорядники – 
Ніна Захлюпана, 
Василь Будний

Митрополит Іларіон. Граматич-
но- стилістичний словник Шевчен-
кової мови / Митрополит Іларіон: 
Ніна Захлюпана (передмова), Ва-
силь Будний. – Львів: Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, 2011. – 218 с.

Р е д а к т о р 
– Оксана Ку-
зик. Коректор 
– Христина Ма-
кович. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія 
Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

У «Граматично-стилістичному 
словнику Шевченкової мови» Ми-
трополита Іларіона – видатного вче-
ного Івана Огієнка, подано україн-
ську лексику «Кобзаря» Т. Шевчен-
ка, яка лягла в основу формування 
української літературної мови.

Для студентів, аспірантів, викла-
дачів філологічних факультетів ви-
щих навчальних закладів, а також 
для тих, хто цікавиться словом Ге-
нія українського народу та історією 
української мови.

Мохи з колекції
 Рудольфа Вільчека 

у Гербарії Львівського 
національного університету 

імені Івана Франка (LW)

Укладачі – 
Звенислава Мамчур, 

Тетяна Хміль, Оксана Жук, 
Марія Сеник

Мохи з колекції Рудольфа Віль-
чека у Гербарії Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка (LW) (каталог) / укладачі: 
Мамчур З. І., Хміль Т. С., Жук О. 
О., Сеник М. Б. – Львів: ЛНУ іме-
ні Івана Франка, 2011. – 176 с. + 
0,11 вкл.

Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – Ва-

силь Роган.
У Каталозі – першому випуску 

серії «Гербарій Львівського уні-
верситету (LW)» – поміщено ма-
теріали опрацювання колекції бо-
таніка Рудольфа Вільчека (Rudolf 
Wilczek), бріологічні зразки якої 
вчений зібрав під час експедиції 
1927-28 рр. по Чорногорі. Колек-
ція зберігається у Гербарії Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка (LW).

Наведено список мохів за сучас-
ною системою (Hill ct al., 2006), 
таблицю з інвентарними номерами 
1881 гербарного зразка і повною 
інформацією з гербарної етикетки 
мовою оригіналу (польською), а 

також покажчик видів. Подано ко-
ротку біографічну довідку про Ру-
дольфа Вільчека. Колекція мохів Р. 
Вільчека є базою для флористич-
них, таксономічних, географічних, 
анатомо-морфологічних дослі-
джень у бріології, слугує матері-
алом для спеціалістів інших бота-
нічних профілів.

Для бріологів, ботаніків, аспі-
рантів і студентів біологічних фа-
культетів, працівників гербаріїв і 
музеїв.

Математичне 
моделювання у хімії 
та хімічній технології

Автори – Михайло Солтис, 
Віктор Закордонський

Солтис М. М. Математичне мо-
делювання у хімії та хімічній тех-
нології : навчальний посібник / М. 
М. Солтис, В. П. Закордонський. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 328 с.

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

У навчально-
му посібнику 

розглянуто математичні методи 
моделювання хімічних і хіміко-
технологічних процесів. На кон-
кретних прикладах проілюстро-
вано застосування математичних 
методів для вивчення та оптимі-
зації складних багатофакторних 
систем. Головна увага зосередже-
на на використанні статистичних 
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методів моделювання. Розглянуто 
використання детермінованих мо-
делей, показана роль динамічних 
моделей для опису та прогнозу-
вання динаміки складних систем. 
Розглянуто головні засади прак-
тичного використання програм-
них продуктів Qbasic, Excel, Visual 
Basic. В додатку подано необхідні 
відомості із алгебри матриць, дея-
кі статистичні таблиці.

Для студентів хімічних спеці-
альностей вищих навчальних за-
кладів. 

Методи математичної 
фізики

Автори – Світлана Піх, 
Олександр Попель, 

Андрій Ровенчак, 
Ілля Тальянський

Методи математичної фізики : 
підручник / С. С. Піх, О. М. По-
пель, А. А. Ровенчак, І. І. Тальян-
ський. – Львів : Львівський наці-
ональний університет імені Івана 
Франка, 2011. – 404 с.

Л і т е р а т у р -
ний редактор 
– Миросла-
ва Мартиняк-
Жовт анецька . 
Технічний редак-
тор – Світлана 

Сеник. Комп’ютерна верстка – Оле-
на Кіктєва. В оформленні обкладин-
ки використано зображення дзета-
функції Рімана на комплексній пло-
щині (автор – Jan Homann).

Пропонований підручник міс-

тить виклад частини математичних 
методів, які необхідно засвоїти 
студентам фізичних і споріднених 
з ними спеціальностей, щоб мати 
змогу оволодіти усталеним уні-
верситетським курсом теоретич-
ної фізики. Матеріал складається 
з шести розділів: «Теорія функцій 
комплексної змінної», «Елементи 
операційного числення. Інтеґраль-
ні перетворення», «Узагальнені 
функції», «Рівняння математичної 
фізики», «Спеціальні функції», 
«Елементи варіаційного числення». 
Такий перелік, із незначними змі-
нами, становить основу стандарт-
ного курсу з методів математич-
ної фізики в більшості провідних 
університетів світу. Основна мета 
підручника – навчити користувати-
ся методами математичної фізики 
для розв’язування різноманітних 
фізичних задач. Таке прагматичне 
спрямування зумовило відбір мате-
ріалу. Водночас автори намагалися 
зробити виклад якомога дохідливі-
шим і уникали заглиблення у суто 
математичні питання, які не є кон-
че необхідними, щоб виконати за-
вдання курсу.

Для студентів та аспірантів фізико-
математичних спеціальностей уні-
верситетів і для самоосвіти.

Село на золотому Поділлі: 
земля і люди

Автор – Олег Шаблій

О. І. Шаблій. Село на золотому 
Поділлі: земля і люди: моногра-
фія. – Львів: Аверс. – 2011. – 712 с.

Краянам – нині сущим і пращурам, 
і нащадкам присвячено.

Редактор – 
Мирон Парцей. 
Комп’ютерний 
набір – Ольга 
Мамчур, Та-
рас Кравець. 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Георгій  Кундельський. 
Обкладинка – Федір Лукавий. 

У книзі використано світлини із 
архівів і домашніх збірок: Я. І. Алек-
севича, П. Я. Баб’як, О. Л. та Ю. 
Л. Бірюкових, Г. П. Бекесевич, О. Т. 
Буряк, В. А. Головатого, В. К. Гор-
батюк, В. П. Завадовського, Є. П. 
Качана, А. А. Лугового, Я. М. Петру-
сика, Л. Б. Полиґач, Я. В. Перейми, 
М. Р. Посівнича, М. О. Федун, Г.О. 
Чорної, О. І. Шаблія, О. П. Шишков-
ської, І. Я. Шкумбатюка, Г. О. Щер-
батої.

Монографія присвячена історико-
географічному дослідженню типо-
вого на Західному Поділлі галицько-
го села Курівці (Зборівський район 
Тернопільської області). Розглянуто 
походження та історію розвитку 
села, висвітлено природні умови і 
ресурси, з’ясовано головні тенден-
ції демографічного, соціального та 
економічного розвитку людності. 
Охарактеризовано релігію, освіту 
та культуру населення с. Курівці, 
життя і діяльність найвідоміших ви-
хідців з села – артиста М. Бенцаля, 
політичних діячів Ганни і Ярослава 
Чемеринських та ін.

Для краєзнавців, учителів і сту-
дентів історії та географії, журналіс-
тів, учнів старших класів, усіх, хто 
цікавиться рідним краєм.

Добірку підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.
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Видавнича рада Університету у 
2011 році рекомендувала до друку 
і надання грифа Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту України 
такі видання:

а) підручники:
– “Квантова механіка” (4-те видан-

ня). Автор: професор фізичного фа-
культету Іван Олександрович Вакар-
чук;

– “Геологія корисних копалин”. 
Частина 1. Рудогенез. Автори: профе-
сори геологічного факультету Юрій 
Васильович Ляхов та Микола Мико-
лайович Павлунь і доцент цього ж 
факультету Сергій Іванович Ціхонь;

– “Банківська система”. За редак-
цією професора економічного факуль-
тету Сергія Корнійовича Реверчука; 

– “Legal English”: Частина 1. Авто-
ри: доцент факультету іноземних мов 
Анетта Леонідівна Арцишевська, 
асистенти цього ж факультету На-
талія Олександрівна Гриня, Лілія Ра-
фаїлівна Кузнецова, доцент цього ж 
факультету Леся Василівна Мисик та 
асистент цього ж факультету Людмила 
Леонідівна Поплавська;

– “Legal English”: Частина 2. Автор: 
доцент факультету іноземних мов Леся 
Василівна Мисик;

– “Латинська мова” (для гумані-
тарних факультетів). Автори: доценти 
факультету іноземних мов Олексій 
Васильович Сафроняк, доцент Грод-
ненського державного університету 
ім. Янки Купали (Білорусь) Василь 
Михайлович Волощук та асистент 
цього ж університету Марія Володи-
мирівна Волощук;

– “Філософія сучасної науки і тех-
ніки” (Видання друге). Автори: профе-

сори філософського факультету Воло-
димир Петрович Мельник та Едуард 
Павлович Семенюк;

– “Теорія міжнародних відносин” 
(4-те видання, перероблене і допов-
нене). Автори: професор факультету 
міжнародних відносин Маркіян Зі-
новійович Мальський та доцент цьо-
го ж факультету Михайло Миколайо-
вич Мацях.

б) навчальні посібники:
– “Економічна теорія”. За редакцією 

професора економічного факультету 
Євгена Йосифовича Майовця;

– “Вища математика. Теореми, при-
клади і задачі”. Автор: доцент механі-
ко-математичного факультету Богдан 
Михайлович Тріщ;

– “Корпоративне управління”. Ав-
тори: доценти економічного факуль-
тету Марта Орестівна Горинь, Оксана 
Степанівна Сенишин та асистент цьо-
го ж факультету Наталія Степанівна 
Чопко;

– “Місцеві фінанси: практикум”. 
Автор: доцент економічного факуль-
тету Мирослав Іванович Кульчиць-
кий;

– “Туристичне ресурсознавство”. 
Автор: доцент географічного факуль-
тету Наталія Мирославівна Паньків;

– “Геноцид та політика винищення 
цивільного населення у ХХ ст. (при-
чини, особливості, наслідки)”. Автор: 
доцент історичного факультету Анд-
рій Михайлович Козицький;

– “Le français pour les débutants”. 
Автори: професор факультету інозем-
них мов Роман Семенович Помірко та 
асистент цього ж факультету Наталія 
Ігорівна Дмитрасевич;

– “Основи сучасної латинської ме-
дичної термінології”. Автори: доценти 
факультету іноземних мов Ольга Гри-

горівна Пилипів та Леся Василівна 
Мисловська;

– “Gramática española en ejerci-
cios” (“Граматика іспанської мови у 
вправах”). Автори: професор факуль-
тету іноземних Роман Семенович По-
мірко, асистенти цього ж факультету 
Оксана Павлівна Кушнір та Іванна 
Іванівна Хомицька;

– “Самоменеджмент (самооргані-
зування особистості)”. Автор: доцент 
філософського факультету Олена 
Станіславівна Штепа.

в) навчально-методичний посібник:
– “Рентгеноструктурний аналіз в 

матеріалознавстві”. Автори: професор 
фізичного факультету Степан Іванович 
Мудрий, провідний спеціаліст цього ж 
факультету Юрій Орестович Кулик та 
асистент цього ж факультету Андрій 
Стефанович Якимович.

Видавнича рада Університету у 
2011 році рекомендувала до друку 
такі видання:

а) навчально-методичні посібники:
– “Аналіз лікарських засобів. Лабо-

раторний практикум”. Автор: доцент 
хімічного факультету Ольга Яремівна 
Коркуна;

– “Систематика та фауністика 
гіллястовусих раків (Cladocera)”. Ав-
тор: доцент біологічного факультету 
Олег Романович Іванець;

– “Соціологія” (частина 1). За ре-
дакцією професорів історичного фа-
культету Наталії Йосипівни Черниш 
та Наталії Володимирівни Коваліско;

– “Педагогіка. Збірник тестів”. Ав-
тор: доцент кафедри загальної та со-
ціальної педагогіки Надія Михайлівна 
Заячківська;

– “Філософія сталого розвитку 
людства”. Автор: доцент філософсь-
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(Продовження на 16 стор.).

кого факультету Людмила Віталіївна 
Рижак.

б) монографії:
– “Системи транспортування Са2+ 

у секреторних клітинах екзокринних 
залоз”. Автор: професор біологічного 
факультету Володимир Васильович 
Манько;

– “Міжнародне поширення техноло-
гій в глобалізованій економіці”. Автор: 
доцент факультету міжнародних відно-
син Роман Ярославович  Москалик;

– “Регулювання фінансової бази 
відтворення факторів виробництва”. 
Автор: доцент економічного факульте-
ту Олександр Олександрович Кунди-
цький;

– “Український магічно-сакральний 
фольклор: структура тексту та особли-
вості функціонування”. Автор: доцент 
філологічного факультету Ігор Володи-
мирович Гунчик;

– “Моделювання економічних про-
цесів підприємства”. Автори: профе-
сор економічного факультету Воло-
димир Михайлович Вовк та доценти 
цього ж факультету Наталія Ігорівна 
Камінська та Світлана Степанівна 
Прийма;

– “Зовнішньоторговельна політика 
країн-членів ЄС в умовах екологізації 
економічного розвитку”. Автор: асис-
тент факультету міжнародних відно-
син Лілія Анатоліївна Українець;

– “Моделювання організаційних 
процесів у підприємництві”. Автори: 
професор економічного факультету 
Володимир Михайлович Вовк, доцент 
цього ж факультету Світлана Степанів-
на Прийма та доцент Вінницького на-
ціонального аграрного університету 
Ірина Миколаївна Шиш; 

– “Банківський сектор в економіці 

України: особливості і закономір-
ності”. Автори: професор економіч-
ного факультету Сергій Корнійович 
Реверчук та аспірант цього ж факуль-
тету Олена Сергіївна Реверчук;

– “Традиційна будівельна обря-
довість українців”. Автор: завідувач 
кафедри етнології історичного факуль-
тету Роман Броніславович Сілець-
кий;

– “Сірі лісові ґрунти Опілля”. Авто-
ри: викладач Природничого коледжу 
Наталія Миронівна Павлюк, доцент 
географічного факультету Львівсько-
го національного університету імені 
Івана Франка Володимир Георгійович 
Гаськевич;

– “Неоміфологізм у прозовій твор-
чості Тадеуша Новака”. Автор: викла-
дач філологічного факультету Ірина 
Богданівна Фрис;

– “Мінерали Українських Карпат. 
Силікати”. За редакцією професора 
геологічного факультету Ореста Ілля-
ровича Матковського;

– “Антропогенна трансформація 
компонентної складової ландшафтів 

Прибескидського Передкарпаття”. 
Автор: асистент географічного фа-
культету Володимир Романович Мо-
настирський. За редакцією професо-
ра географічного факультету Валерія 
Миколайовича Петліна;

– “Формування фінансового по-
тенціалу інвестиційної діяльності в 
економіці України”. Автори: профе-
сор економічного факультету Михай-
ло Іванович Крупка, доцент цього ж 
факультету Данило Володимирович 
Ванькович, асистент цього ж факуль-
тету Назар Богданович Демчишак та 
доцент цього ж факультету Мирослав 
Іванович Кульчицький; 

– “Новомалин у просторі та часі: 
краєзнавче дослідження волинсько-
го села”. Автори: доцент географіч-
ного факультету Марія Миколаївна 
Лаврук, завідувач кафедри фізичної 
географії Анатолій Васильович Мель-
ник, заступник директора з наукової 
роботи Острозького краєзнавчого му-
зею Микола Павлович Манько, за-
ступник директора з наукової роботи 
Нетішинського краєзнавчого музею 
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Тарас Васильович Вихованець, стар-
ший науковий співробітник цього ж 
музею Олександр Миколайович Ро-
манчук, асистент Українського Ка-
толицького університету Зоряна Ана-
толіївна Мельник;

– “Психоаналітичний аспект ук-
раїнської белетристики першої тре-
тини ХХ століття”. Автор: докторант 
філологічного факультету Андрій 
Ярославович Печарський;

– “Теоретико-методологічні заса-
ди та механізм реалізації фінансової 
політики в Україні”. Автор: докторант 
економічного факультету Данило Во-
лодимирович Ванькович;

– “Рельєф Вулканічного пасма Ук-
раїнських Карпат”. Автори: професор  
географічного факультету Ярослав 
Софронович Кравчук та доцент цьо-
го ж факультету Ярослав Богданович 
Хомин;

– “Україна: західні землі: 1944–1953 
роки”. Автори: професор історичного 
факультету Костянтин Костянтино-
вич Кондратюк та аспірант цього ж 
факультету Мар’яна Богданівна Лесь-
ків;

– “Історія Астрономічної обсер-
ваторії Львівського національного 
університету імені Івана Франка”. За 
редакцію директора Астрономічної 
обсерваторії Богдана Степановича 
Новосядлого;

– “Дитяча та юнацька психотера-
пія: теорія і практика в сучасних на-
укових дослідженнях”. За редакцією 
доцента філософського факультету 
Галини Вікторівни Католик;

– “Українська фольклористика в 
Галичині кінця ХІХ – першої третини 
ХХ століття: історико-теоретичний 
дискурс”. Автор: доцент філологічно-
го факультету Ганна Петрівна Сокіл.

(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 субо-
ти і неділі, з 10 до 18 години (обі-
дня перерва – з 13 до 14 години).

Видання навчальної, навчально-методичної, 
наукової, довідкової літератури науковців 

Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед 

видань є підручники і навчальні посібники. 
Значне місце серед випущеної літератури 

займають також практикуми, збірники вправ, 
задач, монографії, словники, довідники, 

покажчики, каталоги, біографічні нариси, 
збірники наукових праць, матеріали наукових 

конференцій, художні видання.

Видання навчальної, навчально-методичної, 
наукової, довідкової літератури науковців 

Львівського національного університету 
імені Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед 
видань є підручники і навчальні посібники. Значне 
місце серед випущеної літератури займають також 

практикуми, збірники вправ, задач, монографії, 
словники, довідники, покажчики, каталоги, біографічні 
нариси, збірники наукових праць, матеріали наукових 

конференцій, художні видання.
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