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За доброю традицією у Франковому 
Університеті вже шостий рік поспіль 
відбулися книжкові конкурси «Най-
кращий підручник» та «Найкращий 
навчальний посібник». Журі з числа 
членів видавничої комісії наприкінці 
вересня визначило, а Вчена рада Уні-
верситету затвердила список авторів-
переможців найкращих підручників і 
навчальних посібників гуманітарного 
і природничого напрямів, випущених 
у світ Видавничим центром у 2011-
2012 навчальному році. Серед значної 
кількості поданих на конкурс видань 
творчу перемогу святкували автори 
дев’яти книжок.

У змаганні за 
титул «Найкращий 
підручник гумані-
тарного напряму 
2011-2012 навчаль-
ного року» першість 
виборов підручник 
«Теорія міжнарод-
них відносин», ав-
торами якого є заві-
дувач кафедри між-
народних відносин і 
дипломатичної служ-
би факультету між-
народних відносин 
професор Маркіян 
Мальський та до-
цент цієї ж кафедри 
Михайло Мацях.

Перемогу у кон-
курсі «Найкращий 
підручник природ-
ничого напряму 
2011-2012 навчаль-
ного року» здобув 
підручник завідува-

ча кафедри теоретичної фізики фізич-
ного факультету професора Івана Ва-
карчука «Квантова механіка». 

У суперечці за звання «Найкращий 
навчальний посібник гуманітарно-
го напряму 2011-2012 навчального 
року» перше місце отримав навчаль-
ний посібник «Gramática española en 
ejercicios» («Граматика іспанської 
мови у вправах»), авторами якого є за-
відувач кафедри французької філології 
факультету іноземних мов професор 
Роман Помірко й асистенти цієї ж ка-
федри Оксана Кушнір та Іванна Хо-
мицька, друге –  навчальний посібник 
«Корпоративне управління», авторами 
якого є доценти кафедри менеджменту 
економічного факультету Марта Го-
ринь і Оксана Сенишин та асистент 
цієї ж кафедри Наталія Чопко, третє 
– навчальний посібник «Ukraine and 
International Organizations» («Україна 
та міжнародні організації»), авторами 
якого є асистенти кафедри іноземних 
мов факультету міжнародних відносин 
Марія Ольхович-Новосадюк та Юлія 
Рудакевич.

Конкурс «Найкращий навчальний 
посібник  природничого напряму 

2011-2012 навчального року» виграв 
навчальний посібник «Фізичне мате-
ріалознавство», авторами якого є про-
фесор кафедри фізики металів фізичного 
факультету Степан Мудрий та асистент 
цієї ж кафедри Ігор Штаблавий, дру-
ге місце зайняв навчальний посібник 
«Ріст і розвиток рослин», авторами 
якого є завідувач кафедри фізіології та 
екології рослин біологічного факультету 
професор Ольга Терек та доцент цієї 
ж кафедри Остап Пацула, на третьому 
місці  навчальний посібник професора 
кафедри теоретичної фізики фізично-
го факультету Володимира Ткачука 
«Фундаментальні проблеми квантової 
механіки» та навчальний посібник «Ри-
нок банківських металів», авторами 
якого є завідувач кафедри банківського 
і страхового бізнесу економічного фа-
культету професор Сергій Реверчук, 
асистент цієї ж кафедри Людмила 
Чиж та завідувач кафедри геології ко-
рисних копалин геологічного факуль-
тету професор Микола Павлунь.

Усіх переможців конкурсу 11 жовтня 
– у День Університету – було відзначе-
но грошовими преміями та грамотами.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Творча перемога, 
втілена у книжках
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К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь

Кримінально-правова 
охорона власності

Автор – Наталія Антонюк

Антонюк Н. О. Кримінально-
правова охорона власності : на-
вчальний посібник / Н. О. Анто-
нюк. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 514 с.

ISBN 978-966-613-954-5.
Редактор – 

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

талія  Лобач, Наталія  Буряк. Об-
кладинка – Василь Роган.

Досліджено елементи та ознаки 
складів злочинів проти власності, 
з’ясовано зміст диференціюючих 
ознак цих складів злочинів, наголо-
шено на дискусійних питаннях, які 
виникають під час кримінально-пра-
вової оцінки посягань на власність.

Для науковців, практичних пра-
цівників, викладачів та студентів 

юридичних факультетів вищих на-
вчальних закладів.

Дослідження операцій. 
Частина 5 : Моделі 

з чинником часу
Автори – Михайло Бартіш, 

Ігор Дудзяний

Бартіш М. Я. Дослідження опе-
рацій. Частина 5 : Моделі з чинни-
ком часу : підручник / М. Я. Бар-
тіш, І. М. Дудзяний. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 256 с.

ISBN 966-613-496-9, 
978-966-613-864-7 (ч. 5).

Редактор – 
Ірина Лоїк. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор – 
Юліанна Бурка. 
Ком п ’ ю т е р н е 

макетування – Ігор Дудзяний. Об-
кладинка – Василь Роган.

Розглянуто моделі задач ухвален-
ня рішень, в яких суттєву роль ві-
діграє чинник часу, а саме: моделі 

керування запасами, моделі дина-
мічного програмування, моделі ви-
падкових процесів і моделі систем 
масового обслуговування. Наведено 
теоретичне обґрунтування і базові 
характеристики цих моделей. Зна-
чну увагу приділено методам та ал-
горитмам визначення оптимальних 
чинників моделей. З метою засво-
єння матеріалу наведено достатню 
кількість довідкового матеріалу з 
курсів теорії ймовірностей і теорії 
випадкових процесів.

Для бакалаврів, спеціалістів і ма-
ґістрів вищих закладів освіти, де ви-
кладають предмети “Дослідження 
операцій”, “Математичне програму-
вання” тощо.

Актуальні проблеми статусу 
особи в кримінальному 

судочинстві України
Автор – Володимир Бойко

Бойко В. П. Актуальні проблеми 
статусу особи в кримінальному су-
дочинстві України : навчальний 
посібник / В. П. Бойко. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
328 с.

ISBN 978-966-613-958-3.
Д о с л і д ж е н о 

теоретичні та 
правові пробле-
ми статусу осіб, 
які беруть участь 
у кримінально-
му судочинстві 

(підозрюваного, обвинуваченого, 
потерпілого та ін.), обґрунтовано 
пропозиції щодо напрямків їхнього 
вирішення.

(Продовження на 3 стор.).

У році, що минає, Видавничий центр вже випустив понад сто на-
йменувань навчально-наукової літератури, серед якої з-поміж низки ви-
дів видань переважають насамперед підручники, навчальні посібники, 
монографії. Творчий доробок науковців Франкового Університету по-
стійно зростає не лише у кількісному, але й у якісному вимірі. Кожний 
випуск нашої газети знайомить читачів з багатьма книжковими новин-
ками. Зокрема, нині на її шпальтах Ви дізнаєтеся про десятки нових 
видань, які побачили світ у поточному році. Ширше про здобутки уні-
верситетських поліграфістів завжди довідаєтеся на сайті Видавничого 
центру vydavcentr.lviv.ua. А ближче познайомитися з новими книжками 
і придбати їх Ви, шановні прихильники друкованого слова, зможете в 
книгарні, що розташована у 118-ій кімнаті головного корпусу нашого 
Університету.    



Видавничий вісник                                       Нові видання Нові видання                                           Видавничий вісник  3

К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь
(Продовження. Початок на 2 стор.).

Частотний словник 
роману Івана Франка 

«Основи суспільності»: 
Інтерпретація твору крізь 

призму статистичної 
лексикографії

Автор – Соломія Бук

Бук С. Частотний словник ро-
ману Івана Франка «Основи сус-
пільності» : Інтерпретація твору 
крізь призму статистичної лек-
сикографії / Соломія Бук; Ф. С. 
Бацевич (науковий редактор). – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 264 с.

ISBN 978-966-613-818-0.
Дорогим бать-

кам з любов’ю і 
вдячністю.

Літературний 
редактор – Ми-
хайло Коперсако. 
Технічний редак-

тор – Світлана Сеник. Художнє 
оформлення – Василь Роган.

Вперше в українській лексикогра-
фії створено частотний словник ро-
ману І. Франка «Основи суспільнос-
ті». Його укладено на основі елек-
тронного корпусу із використанням 
комп’ютерних програм автоматич-
ного опрацювання тексту за методи-
кою та принципами, розробленими 
у проекті комплексного квантита-
тивного дослідження творчості І. 
Франка. До кожного слова подано 
абсолютну й відносну частоту його 
вживання, а також покриття тексту.

Отримано важливі статистичні ха-
рактеристики роману: обсяг тексту і 
словника, індекси різноманітності, 

винятковості, концентрації, кількіс-
ний розподіл лексем за частинами 
мови тощо.

Словник подає нову цікаву інфор-
мацію про багатство Франкового 
мовлення, що уточнює особливості 
ідіолекту письменника. Дані слов-
ника можуть бути використані в лі-
тературознавчих, культурологічних, 
лінгвістичних дослідженнях тощо.

Вісник Львівського 
університету. 

Серія географічна. 
Випуск 40, частина 1

Вісник Львівського університе-
ту. Серія географічна. – Випуск 40, 
частина 1. Львів : ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2012. – 270 с.

Відповідальні 
за випуск – Сте-
пан Позняк, Ан-
дрій Богуцький. 
Редактор – Ми-
рослава Марти-
няк. Технічний ре-

дактор – Надія Гасуляк. Коректор 
– Ірина Пірожик.

Перший «Вісник Львівського уні-
верситету. Серія географічна» вий-
шов у світ 50 років тому. Теперішній 
випуск – сороковий, що є подвійним 
ювілеєм нашого видання. «Вісник» 
засвідчував розвиток факультету та 
кафедр. Тому в ювілейному випуску 
в окремих статтях інформуємо про 
розвиток наукових досліджень на 
факультеті і його восьми кафедрах. 
Опубліковано також результати до-
сліджень в галузях географії ґрун-
тів, біогеографії, геоморфології, 
палеогеографії, фізичної географії, 

ландшафтознавства, економічної та 
соціальної географії, географії ту-
ризму, охорони природи, гео- та со-
ціоекології тощо.

Бібліографію подано в кінці статей.

Вступний фонетичний курс 
німецької мови

Автори – Ярослав Гаврилишин, 
Богдан Максимчук, 
Наталія Петращук

Гаврилишин Я. Вступний фо-
нетичний курс німецької мови 
= Einführung in die Phonetik der 
deutschen Sprache Ein Handbuch 
für Germanistikstudierende : на-
вчальний посібник / Я. Гаврили-
шин, Б. Максимчук, Н. Петращук. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 82 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.

Посібник з практичної фонети-
ки німецької мови розрахований на 
студентів-германістів першого року 
навчання і має на меті дати стислу 
інформацію про шляхи становлен-
ня стандартної вимови, про основні 
фонетичні терміни і поняття, а, голо-
вне, розкрити механізми артикуляції 
німецьких голосних і приголосних 
звуків, показати специфіку наголо-
су та інтонації у різних типах слів 
та речень. Така концепція посіб-
ника сприяє свідомому засвоєнню 

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

основ стандартної вимови німецької 
мови, розвиває вміння фонетичного 
письма, дає майбутнім педагогам 
методичні знання в галузі викладан-
ня практичної фонетики німецької 
мови. Контрастивне представлення 
матеріалу служить запобіжним засо-
бом мовної інтерференції.

Корпоративне управління
Автори – Марта Горинь, 

Оксана Сенишин, 
Наталія Чопко

Горинь М. О. Корпоративне 
управління : навчальний посіб-
ник / М. О. Горинь, О. С. Сени-
шин, Н. С. Чопко. – Львів : Львів-
ський національний університет 
імені Івана Франка, 2012. – 644 с.

ISBN 978-966-613-923-1.
3 5 0 - р і ч ч ю 

Львівського на-
ціонального уні-
верситету імені 
Івана Франка 
присвячується.

Редактор – Іри-
на Лоїк. Коректори – Оксана Сени-
шин, Марта Горинь. Комп’ютерне 
верстання – Марта Горинь, Оксана 
Сенишин. Дизайн обкладинки – Дми-
тро Дашков. Технічний редактор – 
Світлана Сеник.

Розглянуто теоретичні, мето-
дологічні та практичні питання, що 
пов’язані із корпоративним управ-
лінням як дисципліною, наукою 
та галуззю дослідження. Зокрема, 
розкрито понятійно-категоріальний 
апарат, суб’єкти та об’єкти, зовніш-

ню та внутрішню сфери, функції; 
охарактеризовано світовий досвід 
корпоративного управління; розгля-
нуто корпоративні форми підпри-
ємництва в Україні, зокрема госпо-
дарські товариства корпоративного 
і некорпоративного типу; викладено 
проблеми державного регулювання 
корпоративного сектора України; 
визначено правовий статус засно-
вників та акціонерів, їхні права та 
обов’язки; детально описано форми 
та способи формування корпора-
тивного капіталу; розкрито поняття 
корпоративних відносин, інтересів 
та конфліктів, значну увагу приді-
лено корпоративному контролю та 
механізму його перехоплення; пода-
но загальну характеристику системи 
управління рухом цінних паперів 
на первинних і вторинних ринках 
тощо.

Для науковців, викладачів, 
аспірантів, студентів вищих на-
вчальних закладів, а також для ке-
рівників і фахівців, що займаються 
питаннями корпоративного управ-
ління, для організацій, наукових 
установ – усіх, кому цікаві питання 
інтеграції України у світову систе-
му господарювання.

Мікробіологія: 
практикум, тести

Автори – Степан Гудзь, 
Світлана Гнатуш, 

Ірина Білінська

Гудзь С. П. Мікробіологія: прак-
тикум, тести: навчальний посіб-
ник : [для студентів вищих на-
вчальних закладів] / С. П. Гудзь, 
С. О. Гнатуш, І. С. Білінська. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 228 с. – (Серія «Біологічні 
Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
978-966-613-969-9.

Редактор – 
Лариса Сідло-
вич. Технічний 
редактор – Ігор 
С т а р у н ь к о . 
К о м п ’ ю т е р н а 
графіка та вер-

стання – Ігор Старунько. Дизайн 
обкладинки – Ігор Старунько.

У навчальному посібнику ви-
світлено основні питання з курсу 
мікробіології, що знаходять відо-
браження у процесі виконання ла-
бораторних робіт, які є невід’ємною 
складовою практичної підготовки 
студентів. Навчальний посібник 
містить робочу програму курсу 
«Мікробіологія», методичні вказів-
ки до виконання лабораторних ро-
біт, запитання і тести для перевірки 
знань, які студенти отримують під 
час занять та самостійної роботи. У 
додатках подано рецепти барвників 
та індикаторів і відповіді на тестові 
завдання.

Навчальний посібник разом з під-
ручником «Мікробіологія» є скла-
довими навчально-методичного 
комплексу, розробленого авторами.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, що навчаються за напря-
мами «Біологія», «Екологія, охоро-
на навколишнього середовища та 
збалансоване природокористуван-
ня», а також для аспірантів і фахів-
ців, які працюють у галузі мікробіо-
логії, біотехнології та екології.

К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь



Логіка і правознавство 
(теоретичні питання

 і практичні завдання)
Автор – Неля Карамишева

Карамишева Н. В. Логіка і пра-
вознавство (теоретичні питання 
і практичні завдання) : навчаль-
ний посібник для студентів-юрис-
тів / Н. В. Карамишева. – Львів : 
Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка. 2012. – 
120 с.

Р е д а к т о р 
– Михайло Ко-
персако. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Любов 

Семенович.
У навчальному посібнику проана-

лізовано аналітичну, репрезентатив-
ну та моделюючу функції логіки у 
сфері права. Різноманітні практич-
ні завдання (логічні й евристичні) 
конкретизують вказані функції на-
уки логіки у контексті загальної те-
орії держави і права, кримінального 
права, кримінально-процесуального 
права і судочинства.

Для студентів, аспірантів та ви-
кладачів, що спеціалізуються у галу-
зі права.

Дві з половиною тисячі 
рядків

“Дві з половиною тисячі ряд-
ків”: збірка поезії та прози. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 160 с.

Збірка видана за підтримки: Дека-
на філологічного факультету Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка Ярослава Іва-
новича Гарасима, Студентського 
уряду Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка, На-
укового товариства студентів, ас-
пірантів та молодих вчених Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка.

Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач, 
Наталія Буряк. 
Літературні ре-
дактори – Юля 
Синиця, Оксана 

Ольшанська, Вікторія Бабенко. Ху-
дожнє оформлення – Ірина Дендак, 
Володимир Романків. Дизайн обкла-
динки – Руслан Пірус. Відповідаль-
ні за випуск – Ірина Лазор, Тарас 
Косцьов’ят.

Поезія та проза студентів філо-
логічного факультету літературної 
творчості ЛНУ імені Івана Франка. 
У збірці представлена уся строка-
тість творчості групи у різноманітті 
жанрів, тем, стилів та орнаментів.

Комунікативний 
менеджмент

Автор – Наталія Жигайло

Жигайло Н. Комунікативний ме-
неджмент : навчальний посібник / 
Наталія Жигайло. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка. 2012. – 368 с.

ISBN 978-966-613-949-1.
Технічний редактор – Світлана 

Сеник. Комп’ютерне верстання 
– Наталія Лобач, Наталія Буряк. 

Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Сучасний роз-
виток суспіль-
ства є неможли-
вим без викорис-
тання новітніх 

комунікаційних технологій. Метою 
навчального посібника «Комуніка-
тивний менеджмент» є дослідження 
інформаційних моделей у контексті 
масштабних можливостей і ресур-
сів. Основними завданнями його є 
ознайомлення студентів із функці-
ями, принципами, завданнями та 
технологіями комунікативного ме-
неджменту; поняттям комунікації та 
її функціями у суспільстві, типоло-
гією комунікацій та комунікаційних 
каналів; сутністю та типологією по-
няття інформації; напрямами, вида-
ми та класифікацією інформаційної 
діяльності тощо.

У навчальному посібнику особли-
ве значення приділяється менедж-
менту масових комунікацій та пси-
хології менеджменту, які розгляда-
ються через призму таких ключових 
понять як комунікація і спілкування.

Для студентів і аспірантів з ме-
неджменту, психології, політології, 
соціології, державного управління, 
масових комунікацій і журналістики.

Філософія Артура 
Шопенгауера та сучасність

Автори – Анатолій Карась, 
Вольфганг Рьод, 

Анатолій Лой та інші

Філософія Артура Шопенгауера 
та сучасність : колективна моно-
графія / [Карась Анатолій, Рьод 
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Вольфганг, Лой Анатолій та інші]; 
за редакцією Анатолія Карася. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 164 с.

ISBN 978-966-613-945-3.
350-літтю Львівського націо-

нального університету імені Івана 
Франка і 20-літтю відновлення  фі-
лософського факультету – присвя-
чується.

Редактори – 
Лідія Борійчук, 
Наталія Рома-
няк, Лілія Баран. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Ігор 
Бойко. Обкладин-

ка – Василь Роган. На обкладинці 
портрет 29-річного Артура Шопен-
гауера, художник Л. Руль.

“Сьогодні можна легко віднайти 
точки дотику з філософією Шопен-
гауера. Але важко не помітити, що 
суть нашого часу принципово від-
різняється від песимізму Шопенгау-
ера”, – пише професор Карен Ґлой. 
У пропонованому науковому видан-
ні вчені з України та з-за кордону 
звертаються до творчої спадщини 
Артура Шопенгауера з метою ви-
світлити ті головніші його ідеї, що 
спричинилися до радикального пере-
усвідомлення метафізичної традиції 
мислення й продовжують виклика-
ти теоретичні суперечки в сучасній 
філософії. Розглядаються дискусійні 
питання щодо впливу філософії А. 
Шопенгауера на інтелектуальний 
та культурний процес у XX століт-
ті. Увагу зосереджено на виясненні 
проблем свободи волі та сучасного 
обґрунтування моралі й етики від-

повідальності. Обґрунтована думка 
про внутрішній взаємозв’язок між 
здатністю людини розуміти світ та її 
здібностями до співчуття або емпа-
тії. Погляди А. Шопенгауера також 
проаналізовано в порівнянні з інши-
ми відомими теоріями, зокрема на 
тлі українського філософського про-
стору.

Для філософів, викладачів, аспі-
рантів, студентів, а також усіх, хто 
цікавиться сучасною філософією та 
морально-етичними аспектами жит-
тя в глобалізованому світі.

Дослідження операцій. 
Моделі та задачі

Автори – Володимир Кирилич, 
Валерій Козицький

Кирилич В. М. Дослідження 
операцій. Моделі та задачі: тексти 
лекцій / В. М. Кирилич, В. А. Ко-
зицький. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 140 с.

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерний 
набір і верстан-
ня – Валерій 

Козицький. Обкладинка – Василь 
Роган.

Розглянуто задачі лінійного, ціло-
числового і динамічного програму-
вання та мережеві задачі. Наведено 
застосування дослідження операцій 
до задач економіки. 

Для спеціалістів, магістрів еконо-
мічних і математичних спеціальнос-
тей.

Суспільство та індивід. 
Методологічне дослідження
Автор – Богдан Кістяківський

Кістяківський Б. Суспіль-
ство та індивід. Методологіч-
не дослідження / Б. Кістяків-
ський ; переклад з німецької 
В. Т. Сулим, О. В. Ільїн, Е. А. 
Шабайкович ; науковий ре-
дактор М. П. Альчук. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 
– 210 с.

ISBN 978-966-613-947-7.
Р е д а к т о р 

– Михайло Ко-
персако. Тех-
нічний редак-
тор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерна 

верстка – Любов Семенович. 
Комп’ютерний набір – Віталіна Ко-
вальчук, Лариса Береза. Обкладинка 
– Василь Роган.

Богдан Олександрович Кістяків-
ський (1868–1920) – український 
філософ, соціолог, правознавець. 
У наукових виданнях кінця ХІХ 
століття дисертацію Б. Кістяків-
ського «Суспільство та індивід», 
яку він захистив німецькою мо-
вою у Берлінському університеті 
(1898), було визнано важливим 
внеском у методологію соціаль-
них наук. Вчений проаналізував 
філософсько-правові та соціаль-
ні поняття, розглянув проблеми 
співвідношення держави, суспіль-
ства і людини.

Для філософів, правознавців, 
соціологів, політологів.
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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 
(фізіологія нервової, м’язової і 
сенсорних систем) : підручник : 
[для студентів вищих навчаль-
них закладів] / М. Ю. Клевець, 
В. В. Манько, М. О. Гальків та 
інші. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 312 с. – (Серія 
«Біологічні Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія),  
978-966-613-961-3.

Редактор – 
Лариса Сідло-
вич. Технічний 
редактор – Ігор 
С т а р у н ь к о . 
К о м п ’ ю т е р н а 
графіка та вер-

стання – Ігор Старунько. Дизайн  
обкладинки – Ігор Старунько.

У підручнику викладено пред-
мет, історію, методи досліджень і 
значення фізіології людини і тва-
рин, а також з урахуванням сучас-
них досягнень фізіологію збудли-
вих тканин, загальну фізіологію 
нервової системи, фізіологію ви-
щої нервової діяльності та сенсор-
них систем.

Для студентів біологічних спеці-
альностей університетів.

Хімічна і біологічна 
сенсорика

Автори – Євген Ковальчук, 

Богдан Остапович, 

Ярослав Ковалишин

Ковальчук С. П. Хімічна і біо-
логічна сенсорика : навчальний 
посібник / Є. П. Ковальчук, Б. Б. 
Остапович, Я. С. Ковалишин. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 340 с.

ISBN 978-966-613-952-1.
Редактор – На-

талія Плиса. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.
Викладено фізико-хімічні осно-

ви функціонування хімічних і біо-
хімічних сенсорів, нових аналітич-
них систем, які використовують для 
потреб людини в галузі охорони 
здоров’я, моніторингу стану на-
вколишнього середовища, аналізу 
якості харчових продуктів. Подано 
сукупність сучасних підходів, спря-
мованих на розпізнавання частинок 
різної хімічної природи з допомо-
гою чутливого шару, компонентами 
якого використовують оксиди та 
сульфіди металів з напівпровідни-
ковими властивостями, електропро-
відні гелеподібні структури, фер-
ментні системи та полімери, тощо. 
Запроваджено лабораторні роботи з 
конструювання та вивчення харак-
теристик електрохімічних хемо- та 
біосенсорів на платформах електро-
провідних полімерів, що допоможе 

студентам здобути практичні навики 
роботи з сенсорними пристроями 
нового покоління.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, які навчаються за спеціаль-
ностями «Хімія», «Хімія довкілля», 
«Екологія», «Біохімія», а також сту-
дентів відповідних спеціальностей 
природничих і технічних коледжів.

Методика підтримання 
прокурором державного 

обвинувачення в суді
Автор – Іван Когутич

Когутич І. І. Методика підтри-
мання прокурором державного об-
винувачення в суді : навчальний 
посібник / І. І. Когутич. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
384 с.

ISBN 978-966-613-953-8.
Редактор – Іри-

на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н а 
верстка – Любов 

Семенович. Коректор – Ірина Піро-
жик. Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто питання методики під-
тримання в суді державного обви-
нувачення у кримінальних справах. 
Проаналізовано поняття, сутність 
та місце в системі правової науки і 
судочинної практики методики під-
тримання прокурором державного 
обвинувачення. Досліджено зміст 
цієї методики, основою якої є діяль-
ність прокурора на різних стадіях 

К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь
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(Продовження. 
Початок на 2-7 стор.).
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реалізації ним функції обвинува-
чення, обумовлена, з одного боку, 
специфікою відповідної категорії 
кримінальних справ, а з іншого – 
потребою врахування рекомендацій 
криміналістичної науки.

Для студентів, аспірантів, викла-
дачів юридичних вищих навчальних 
закладів і факультетів, а також для 
прокурорів та суддів.

Сучасна українська 
літературна мова

Автор – Галина Крохмальна

Крохмальна Галина. Сучасна 
українська літературна мова : на-
вчально-методичний посібник для 
студентів Педагогічного коледжу 
/ Галина Крохмальна. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
244 с.

Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач.

Посібник міс-
тить матеріали і 
напрацювання, 

необхідні для якісної організації 
практичного навчального процесу 
із сучасної української літературної 
мови. 

Подано розподіл навчального те-
матичного планування, теми лекцій, 
теми практичних (семінарських) за-
нять, перелік тем для самостійної 
роботи, навчальні завдання різного 
типу, перелік рекомендованої літе-
ратури.

Для викладачів та студентів Педа-
гогічного коледжу Львівського наці-

онального університету імені Івана 
Франка, усіх зацікавлених.

Сучасна медіакультура: 
контент, концепції, 

перспективи (українсько-
польський досвід)
Автори – Йосип Лось, 
Славомір ґавронський, 

Тарас Лильо, 
Мацєй Уліта та інші
За науковою редакцією 

професора Йосипа Лося

Сучасна медіакультура: кон-
тент, концепції, перспективи 
(українсько-польський досвід): 
колективна монографія / [Й. Лось, 
С. ґавронський, Т. Лильо, М. Улі-
та та ін.]; за науковою редакцією 
професора Й. Лося. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 392 с.

ISBN 978-966-613-959-0.
350-річчю Львівського національ-

ного університету імені Івана Фран-
ка присвячується. 

Редагування та 
коректура тексту 
– Тетяна Хоменко. 
Технічне опрацю-
вання і верстка – 
Ігор Полянський. 
Художнє оформ-

лення обкладинки – Михайло Феди-
шак.

У монографії проаналізовано су-
часний стан і специфіку світогляд-
ної публіцистики України і Польщі. 
З’ясовано орієнтири сучасної медій-
ної сфери (теорія, методологія, прак-
тика), ефективність аргументації ма-
кротексту (європейський контекст) і 

проблеми діалогічної форми мислен-
ня, сенсовності слова і образу.

Книга призначена науковцям, 
студентам факультетів, інститутів 
і відділень журналістики (напрями 
“Журналістика”, “Соціальна кому-
нікація”, “Політологія”, “Культуро-
логія”, “Інформатика”, “Філософія”) 
– усім, кого цікавлять сучасні про-
блеми теорії журналістики і фахова 
журналістська практика.

Геологія корисних копалин. 
Частина 1. Рудогенез

Автори – Юрій Ляхов, 
Микола Павлунь, 

Сергій Ціхонь

Ляхов Ю. В. Геологія корисних 
копалин. Ч. 1. Рудогенез : підруч-
ник / Ю. В. Ляхов, М. М. Павлунь, 
С. І. Ціхонь. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 286 с.

ISBN 978-966-613-962-0 (загаль-
ний), 978-966-613-963-7.

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

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

Викладено сучасні уявлення про 
зміст природних процесів формуван-
ня ендогенних родовищ корисних 
копалин (металевих, неметалевих 
та ін. ) і принципи їхньої генетичної 
класифікації. Сформульовано про-
відні геолого-економічні поняття і 
кондиції, що є в основі поділу родо-

(Продовження на 9 стор.).
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(Продовження на 10 стор.).
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(Продовження. 
Початок на 2-8 стор.).

вищ на промислові та непромислові 
об’єкти. Висвітлено особливості їх 
геотектонічної позиції, зв’язків з різ-
ноглибинними процесами магматиз-
му, літолого-структурні чинники ло-
калізації зруденіння, морфометричні 
особливості рудних покладів, речо-
винного складу та фізико-хімічного 
режиму розвитку, що є підґрунтям 
розробки ієрархічних рядів прогноз-
но-розшукових критеріїв на корисні 
копалини різного типу.

Для студентів вищих навчальних 
закладів природничих спеціаль-
ностей. 

Історико-етнографічні 
райони України

Автор – Степан Макарчук

Історико-етнографічні райони 
України : навчальний посібник 
/ С. А. Макарчук. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 352 с., 
53 іл.

ISBN 978-966-613-925-5.
Літературний 

редактор – Діа-
на Карпин. Об-
кладинка – Федір 
Богуш. На обкла-
динці використа-
ний фрагмент з 

картини Марії Приймаченко «Соня-
хи». Добір ілюстрацій – Олена Фе-
дорчук.

У навчальному посібнику узагаль-
нено погляди українських етнологів 
ХІХ – ХХ століття стосовно етногра-
фічного районування України, ґрун-
товані на дослідженннях локальної 
специфіки традиційної матеріаль-

ної та духовної культури населен-
ня. Розкрито природні, політичні й 
міграційно-демографічні чинники, 
які обумовлювали появу і розвиток у 
різних місцевостях відмінних атри-
бутів етнокультури. Основний зміст 
подано у жанрі своєрідних нарисів 
про особливості історичного роз-
витку й етнокультури Середнього 
Подніпров’я, Волині, Полісся, Поді-
лля, Буковини, Слобожанщини, Пів-
дня України, Гуцульщини, Бойків-
щини, Прикарпаття та Закарпаття. 
На фоні етнокультурного розмаїття 
простежуються інваріантні компо-
ненти традиційної культури, що є 
загальноукраїнськими й властивими 
всім районам.

Для студентів історичних і куль-
турологічних спеціалізацій. Книга 
буде корисною для викладачів, на-
уковців, учителів і старшокласників, 
а також усіх, хто цікавиться історією 
рідного краю.

Євген Лазаренко – видатна 
постать ХХ століття

Упорядники – 
Орест Матковський, 

Петро Білоніжка, 
Володимир Павлишин

Євген Лазаренко – видатна по-
стать ХХ століття / [автори до-
повідей і упорядники О. Матков-
ський, П. Білоніжка, В. Павли-
шин; відповідальний редактор І. 
Вакарчук]. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 242 с.

ISBN 978-966-613-965-1.
Редактор – Мирослава Мартиняк. 

Технічний редактор – Світлана Се-
ник. Комп’ютерне верстання – На-

талія Лобач, На-
талія Буряк. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

Наведено ма-
теріали круглого 
столу «Академік 

Євген Лазаренко – ректор, учений, 
громадянин», проведеного в рамках 
заходів до 350-річчя Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка, інформацію про пре-
зентації книги «Євген Лазаренко», 
опублікованої 2005 року, спогади і 
фотоілюстрації. В доповідях і спога-
дах проаналізовано науково-педаго-
гічну, ректорську і громадсько-полі-
тичну діяльність Євгена Лазаренка. 
Наголошено на його неоціненному 
внеску в розвиток науки та освіти 
загалом і мінералогічної зокрема, в 
українське національне відроджен-
ня, активній і сміливій культуро- 
знавчій діяльності, сміливих патріо-
тичних вчинках.

Толерантність як соціально-
культурний феномен: 

світоглядно-методологічний 
аспект

За редакцією 
Володимира Мельника

Толерантність як соціаль-
но-культурний феномен: світо-
глядно-методологічний аспект : 
колективна монографія / [Ф. С. 
Бацевич, С. Л. Грабовська, О. В. 
Дарморіз та інші]; за загальною 
редакцією доктора філософських 
наук, професора В. П. Мельника. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 330 с.
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ISBN 978-966-613-957-6.
Коректор – 

Ігор Колесник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач, 
Наталія Буряк. 
Обкладинка – Ва-

силь Роган.
Монографія – це результат колек-

тивної праці науковців, котрі осмис-
люють толерантність як філософ-
сько-культурологічний, суспільно-
політичний, психологічний феномен 
та категорію суспільного буття лю-
дини. Толерантність досліджується 
як універсальна цінність європей-
ської культури у контексті сучасних 
викликів цивілізаційного поступу.

Людина в сучасному світі. 
Книга 1. Філософсько-
культурологічні виміри

За редакцією 
Володимира Мельника

Людина в сучасному світі. В 
трьох книгах. Книга 1. Філософ-
сько-культурологічні виміри : 
колективна монографія / [А. Ю. 
Васьків, Н. П. Гапон, Г. Т. Гнати-
щак та інші] ; за загальною ре-
дакцією доктора філософських 
наук, професора В. П. Мельника. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 578 с.

ISBN 978-966-613-838-8 (загаль-
ний), 978-966-613-839-5.

Літературний редактор – На-
талія Плиса. Технічний редактор 
– Світлана Сеник. Коректор – Ігор 

Колесник. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

Монографія – 
це результат ко-
лективної праці 
науковців, яка 
охоплює автор-

ську для українського контексту 
тематику: головні тенденції в роз-
робці проблеми людини в сучасній 
філософії, культурології, психології, 
політології.

Для філософів, культурологів, ан-
тропологів, буде корисною усім, хто 
цікавиться питанням особистості.

Фізичне матеріалознавство
Автори – Степан Мудрий, 

Ігор Штаблавий

Мудрий С. І. Фізичне матеріа-
лознавство : навчальний посібник 
/ С. І. Мудрий, І. І. Штаблавий. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 418 с.

ISBN 978-966-613-928-6.
Редактор – 

Анна Габрук. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Юліанна Бур-
ка. Комп’ютерне 

верстання – Наталія Буряк, Ната-
лія Лобач. Коректор – Христина 
Макович.

У посібнику викладено основні 
розділи фізичного матеріалознав-
ства, що стосуються металічних та 
неметалічних матеріалів. Розгля-
нуто сплави на основі заліза та ко-
льорових металів, а також полімери, 

скло, кераміку та інші неметалічні 
матеріали. Основну увагу зверну-
то на фізичні процеси формування 
структури і властивостей матеріалів. 
Для глибшого засвоєння матеріалу в 
посібнику описано лабораторні ро-
боти з фізичного матеріалознавства 
та подано контрольні запитання та 
задачі.

Для студентів, аспірантів, науко-
вих працівників.

Таємна дипломатія 
і розвідка у міжнародних 

відносинах
Автор – Світлана Пик

Пик С. М. Таємна дипломатія 
і розвідка у міжнародних відно-
синах : навчальний посібник / С. 
М. Пик. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 514 с.

ISBN 978-966-613-943-9.
Редактор – 

Людмила Макі-
тринська. Корек-
тор – Юліанна 
Бурка. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 

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

Навчальний посібник присвячено 
висвітленню ролі таємної дипло-
матії і розвідки у міжнародних від-
носинах. Значення цих специфіч-
них засобів зовнішньої політики та 
їхнє вдосконалення досліджено у 
контексті віхових подій історично-
го розвитку, починаючи з античних 
часів. Особливу увагу приділено 
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суб’єктивному чиннику в реалізації 
завдань, покладених на таємну ди-
пломатію і розвідку. Виокремлено 
теоретичні аспекти розвідувальної 
діяльності, а також її пріоритети на 
сучасному етапі.

Призначено для студентів вищих 
навчальних закладів спеціальності 
«Міжнародні відносини» та усіх за-
лучених до дипломатичної і розві-
дувальної діяльності.

Основи латинської медичної 
термінології

Автори – Ольга Пилипів, 
Леся Мисловська

Пилипів О. Основи латинської 
медичної термінології : навчаль-
ний посібник / Ольга Пилипів, 
Леся Мисловська ; науковий ре-
дактор Леся Пилипів. − Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. − 
252 с. + 0,32 вкл.

ISBN 978-966-613-918-7.
Науковий ре-

дактор − Леся 
Пилипів. Ре-
дактор − Анна 
Габрук. Техніч-
ний редактор 
− Світлана Се-

ник. Коректор − Юлія Глиняна. 
Комп’ютерне верстання − Любов 
Семенович. Обкладинка – Василь 
Роган.

У посібнику, до якого увійшли 
дев’ять лекцій зі спецкурсу “Сучас-
на латинська медична термінологія”, 
викладено історію та сучасний стан 
латинської медичної термінології, 

основи медичного термінотворення 
та рецептури. Він містить велику 
кількість різноманітних вправ на 
закріплення лекційного матеріалу, 
професійні медичні вислови, а також 
культурологічний додаток: клятву 
Гіппократа латинською та україн-
ською мовами, латинську медичну 
фразеологію, професійні вирази, що 
вживаються в медицині, та латин-
ські фразеологізми з соматичними 
компонентами. Для зручності корис-
тування та можливості самостійної 
роботи над матеріалом посібник 
вміщує словники − латинсько-укра-
їнський та українсько-латинський.

Посібник призначений для сту-
дентів відділення класичної філо-
логії факультетів іноземних мов та 
студентів-медиків, а також для усіх 
тих, хто цікавиться латинською ме-
дичною термінологією.

Ринок банківських металів
Автори – Сергій Реверчук, 

Людмила Чиж, 
Микола Павлунь

Реверчук С. К. Ринок банків-
ських металів : навчальний посіб-
ник / С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, 
М. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ іме-
ні Івана Франка, 2012. – 246 с.

ISBN 978-966-613-924-8.
Редактор – 

Мар’яна Миха-
люк. 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.

У навчальному посібнику до-
сліджено теоретичні основи роз-
витку ринку банківських металів, 
з’ясовано особливості його функціо-
нування у трансформаційній еконо-
міці, визначено напрями удоскона-
лення механізму регулювання ринку 
банківських металів в Україні, оха-
рактеризовано геолого-економічні 
аспекти формування і функціону-
вання ринку банківських металів.

Для науковців, викладачів, фінан-
систів, аспірантів, студентів еконо-
мічних спеціальностей, усіх, хто 
цікавиться проблемами розвитку су-
часного фінансового ринку.

Оптика
Автори – Микола Романюк, 

Ананій Крочук, Ігор Пашук

Романюк М. О. Оптика : під-
ручник / М. О. Романюк, А. С. 
Крочук, І. П. Пашук; за редакці-
єю професора М. О. Романюка. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 564 с. + вкл.

ISBN 978-966-613-948-4.
Редактор – 

Анна Габрук. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник, 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-

бов Семенович.
Відповідно до програми розділу 

курсу загальної фізики “Оптика” для 
фізичних спеціальностей універси-
тетів роглянено закономірності по-
ширення світла та його взаємодії з 
речовиною. Курс містить три групи 
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питань: 1. інтерференція, дифракція, 
голографія, геометрична оптика та 
оптика рухомих середовищ; 2. від-
бивання, поляризація, дисперсія, 
поглинання світла, параметричні 
оптичні ефекти та нелінійна оптика; 
3. теплове випромінювання, фото-
ефект, розсіяння світла, люмінес-
ценція та лазери. Описано низку 
оригінальних питань, пов’язаних 
головно з кристалооптикою та люмі-
несценцією.

Акцентовано увагу на поясненні 
оптичних явищ на основі квантових 
уявлень та їх застосуванні у дослід-
ницькій роботі, техніці та метрології.

Для студентів фізичних спеціаль-
ностей університетів, може бути 
корисною для аспірантів та викла-
дачів.

Практикум 
з кристалооптики 
і кристалофізики

Автор – Микола Романюк

Романюк М. О. Практикум з 
кристалооптики і кристалофізи-
ки: навчальний посібник / М. О. 
Романюк. − Львів: ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2012. − 362 с.

ISBN 978-966-613-930-9.
Редактор − 

Ірина Лоїк. Тех-
нічний редактор 
− Світлана Се-
ник. Коректор − 
Ірина Пірожик. 
Ком п ’ ю т е р н е 

верстання − Любов Семенович.
У “Практикумі” описані методи-

ка вирощування кристалів з вод-
ного розчину, орієнтація, вирізан-
ня, обробка та дослідження якості 
поверхонь зразків для оптичних 
вимірювань, а також визначення 
ряду кристалофізичних параметрів 
діелектричних кристалів. Описано 
методики вимірювань кристало-
оптичних, діелектричних, елек-
тромеханічних, параметричних 
властивостей кристалів, спектрів 
поглинання ( у т. ч. у вакуумному 
ультрафіолеті), термічної стійкості 
та двійникової будови фероїків.

Більшість робіт оригінальна, 
добре апробована у лабораторі-
ях кристалооптики і вакуумного 
ультрафіолету кафедри експери-
ментальної фізики Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка при вивчення курсів 
кристалооптики, акустооптики, фі-
зики діелектриків, фізики твердого 
тіла та лазерної метрології студен-
тами старших курсів фізичного фа-
культету.

Частину робіт описано у стан-
дартній для практикумів формі, 
іншу – як особливості методики. 
Останні вимагають багато часу і 
можуть бути використані при ви-
конанні курсових та дипломних 
робіт, а також при розробці склад-
ніших методик досліджень. 

Додатки містять багату інформа-
цію про оптичні характеристики 
кристалічних діелектриків. 

Для студентів старших курсів 
оптичних спеціальностей та спеці-
альності “Фізика твердого тіла”, а 
також для дослідників діелектрич-
них кристалів і для практиків.

Таємниця слова
Серія «Українська 

філологія: школи, постаті, 
проблеми»; випуск 12

Таємниця слова : збірник науко-
вих праць / доктор філологічних 
наук, професор Тарас Салига (від-
повідальний редактор) та інші. 
– ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 
– 422 с. + вкл. (Серія «Українська 
філологія: школи, постаті, пробле-
ми»; випуск 12).

ISBN 978-966-613-829-6 (серія), 
978-966-613-926-2.

Збірник на пошану доктора філо-
логічних наук, професора Любомира 
Сеника.

Текст надруко-
вано в авторській 
редакції. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

талія  Буряк, Наталія  Лобач. Об-
кладинка – Василь Роган. В оформ-
ленні обкладинки використано аква-
рель «Калина (2)» художниці Вене-
ти Дочевої Ганчевої (Болгарія).

У збірнику вміщено статті, при-
свячені 80-річчю професора Любо-
мира Сеника. Розглянуто особли-
вості наукових зацікавлень ювіляра, 
його студії з історії української літе-
ратури та його ж художня творчість: 
поезія, проза і публіцистика. Ряд 
статей аналізують історико-літера-
турний процес ХІХ–ХХ століть в 
контексті історичних подій, літера-
турної теорії та перекладознавства.
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Перевір себе – 2. 
Неорганічна хімія в задачах

Автори – Павло Стародуб,
 Зіновія Шпирка, 
Наталія Муць, 

Галина Ничипорук
За редакцією 

Романа Гладишевського

Стародуб П. Перевір себе – 2. 
Неорганічна хімія в задачах / П. 
Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць, Г. 
Ничипорук ; за редакцією докто-
ра хімічних наук, професора Р. Є. 
Гладишевського. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 220 с.

Н а в ч а л ь н и й 
посібник для 
студентів нехі-
мічних спеціаль-
ностей вищих 
навчальних за-
кладів.

У посібнику 
подано короткий виклад теоретич-
ного матеріалу з курсів «Загальна хі-
мія» та «Неорганічна хімія», задачі 
для самостійної роботи і зразки тес-
тових завдань з усіх розділів неорга-
нічної хімії. Його мета – допомогти 
студентові самостійно підготуватись 
до складання іспиту з хімії.

Банківські операції
Автор – Ірина Скоморович

Скоморович І. Г. Банківські 
операції: підручник / І. Г. Скомо-
рович. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 532 с.

ISBN 978-966-613-944-6.

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

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

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

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

Практикум з вищої 
математики. 

Модуль 3. Вступ 
до математичного аналізу

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з ви-
щої математики. Модуль 3. Вступ 
до математичного аналізу : на-
вчальний посібник / Б. М. Тріщ. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 206 с.

ISBN 978-966-613-932-3 (загаль-
ний), 978-966-613-933-0.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Коректор 
– Юліанна Бурка. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник.

Наведено головні означення і те-
ореми початків математичного ана-
лізу: елементи математичної логіки 
та теорії множин, числові послідов-
ності, функції та їхні границі. Опи-
сано розв’язування типових задач, 
наведено задачі для самостійного 
розв’язування та індивідуальні за-
вдання. Особливу увагу приділено 
задачам економічного змісту. Мате-
ріал, викладений у посібнику, відпо-
відає програмі курсу вищої матема-
тики для економічних спеціальнос-
тей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеці-
альностей.

Практикум з вищої 
математики. 

Модуль 4. Диференціальне 
числення функцій однієї 

змінної 
Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої 
математики. Модуль 4. Диферен-
ціальне числення функцій однієї 
змінної : навчальний посібник / Б. 
М. Тріщ. – Львів : ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2012. – 133 с.

ISBN 978-966-613-932-3 (загаль-
ний), 978-966-613-934-7.

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Коректор – Юліанна Бурка. Техніч-
ний редактор – Світлана Сеник.
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Наведено го-
ловні означен-
ня і теореми 
диференціаль -
ного числення 
функцій однієї 
змінної. Опи-

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

Для студентів економічних спеці-
альностей.

Практикум з вищої 
математики. 

Модуль 5. Інтегральне 
числення функцій однієї 

змінної 
Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої 
математики. Модуль 5. Інтеграль-
не числення функцій однієї змін-
ної : навчальний посібник / Б. М. 
Тріщ. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 109 с.

ISBN 978-966-613-932-3 (загаль-
ний), 978-966-613-935-4.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Коректор 
– Юліанна Бурка. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник.

Наведено головні означення і 
теореми інтегрального числення 
функцій однієї змінної. Описано 
розв’язування типових задач, на-
ведено задачі для самостійного 
розв’язування та індивідуальні за-
вдання. Особливу увагу приділено 
задачам економічного змісту. Мате-
ріал, викладений у посібнику, відпо-
відає програмі курсу вищої матема-
тики для економічних спеціальнос-
тей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеці-
альностей.

Практикум з вищої 
математики. 

Модуль 6. Функції багатьох 
змінних 

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої 
математики. Модуль 6. Функції 
багатьох змінних : навчальний по-
сібник / Б. М. Тріщ. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 140 с.

ISBN 978-966-613-932-3 (загаль-
ний), 978-966-613-936-1.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Коректор 
– Юліанна Бурка. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник.

Наведено головні означення і те-
ореми, які використовують під час 
вивчення границі, неперервності, 
диференціального та інтегрального 
числення функцій багатьох змінних. 
Описано розв’язування типових за-
дач, наведено задачі для самостій-
ного розв’язування та індивідуальні 

завдання. Особливу увагу приділено 
задачам економічного змісту. Мате-
ріал, викладений у посібнику, відпо-
відає програмі курсу вищої матема-
тики для економічних спеціальнос-
тей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеці-
альностей.

Практикум з вищої 
математики. 

Модуль 7. Числові 
та функціональні ряди 

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої 
математики. Модуль 7. Числові та 
функціональні ряди : навчальний 
посібник / Б. М. Тріщ. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
71 с. 

ISBN 978-966-613-932-3 (загаль-
ний), 978-966-613-937-8.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Коректор 
– Юліанна Бурка. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник.

Наведено го-
ловні означення і теореми, які ви-
користовують під час вивчення 
числових та функціональних ря-
дів, зокрема степеневих та рядів 
Фур’є. Описано розв’язування ти-
пових задач, наведено задачі для 
самостійного розв’язування та 
індивідуальні завдання. Особливу 
увагу приділено задачам економіч-
ного змісту. Матеріал, викладений 
у посібнику, відповідає програмі 

(Продовження. 
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(Продовження. 
Початок на 2-14 стор.).

(Продовження на 18 стор.).

курсу вищої математики для еко-
номічних спеціальностей вищих 
закладів освіти.

Для студентів економічних спеці-
альностей.

Практикум з вищої 
математики. 

Модуль 8. Диференціальні 
рівняння 

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої 
математики. Модуль 8. Диферен-
ціальні рівняння : навчальний по-
сібник / Б. М. Тріщ. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 111 с.

ISBN 978-966-613-932-3 (загаль-
ний), 978-966-613-938-5.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Коректор 
– Юліанна Бурка. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник.

Наведено го-
ловні означення і теореми, які ви-
користовують під час вивчення 
диференціальних рівнянь. Описа-
но розв’язування типових задач, 
наведено задачі для самостійного 
розв’язування та індивідуальні за-
вдання. Особливу увагу приділено 
задачам економічного змісту. Мате-
ріал, викладений у посібнику, відпо-
відає програмі курсу вищої матема-
тики для економічних спеціальнос-
тей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеці-
альностей.

Основи електронної 
та зондової мікроскопії

Автори – Оксана Тузяк, 
Василь Курляк

Тузяк О. Я. Основи електронної 
та зондової мікроскопії : навчаль-
ний посібник / О. Я. Тузяк, В. Ю. 
Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 296 с.

ISBN 978-966-613-950-7.
Редактор – 

Оксана Кузик. 
Технічний редак-
тор – Світлана  
Сеник. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

Викладено фізичні принципи ро-
боти електронних та зондових мі-
кроскопів. Розглянуто будову і ре-
жими роботи просвічувального та 
сканувального електронних мікро-
скопів, а також тунельного та атом-
но-силового мікроскопа. Значну 
увагу приділено розгляду проце-
сів, які лежать в основі аналітичної 
електронної мікроскопії. Показано 
можливості цих методів аналізу з 
погляду розділення.

Для студентів фізичних і техніч-
них спеціальностей вищих навчаль-
них закладів.

Українське 
літературознавство.

Випуск 76

Українське літературознавство. 
Випуск 76 : збірник наукових 
праць. − Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. − 270 с.

Відповідальний за випуск – Свя-

тослав Пилип-
чук. Редактор – 
Уляна Крук.  Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Обкладинка 
– Василь Роган.

У черговому випуску збірника 
«Українське літературознавство» 
увагу зосереджено на висвітленні 
багатогранного літературознавчого, 
фольклористичного, мовознавчого 
та перекладознавчого доробку Івана 
Франка. Запропоновано ґрунтовне 
прочитання Франкових концепту-
альних міркувань крізь призму най-
новіших здобутків сучасної гумані-
тарної науки.

Практикум з теоретичної 
граматики англійської мови

Автори – Ольга Федоренко, 
Стефанія Сухорольська

Федоренко О. І.  Практикум з те-
оретичної граматики англійської 
мови : навчальний посібник / О. І. 
Федоренко, С. М. Сухорольська. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 152 с.

ISBN 978-966-613-942-2.
Редактор – 

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

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

Посібник розраховано на прак-
тичне засвоєння матеріалу з курсу 

К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь
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На книжковому святі  
було цікаво всім

На цьогорічному дев’ятнадцятому 
за ліком Форумі видавців у Львові 
університетські творці книги ви-
ставили на своєму стенді близько 
400 найменувань добротних видань, 
серед яких підручники, навчальні 
посібники, монографії, практику-
ми, словники, довідники, біогра-
фічні нариси. Ціла низка книжок 
була пов’язана з величною постаттю 
Івана Франка. Біля книжкової екс-
позиції Видавничого центру протя-
гом чотирьох ярмаркових днів було 
зазвичай людно, адже покупці мали 
з чого вибрати необхідну для себе 
літературу. До речі, учасниками цьо-
горічного ярмарку стали 764 україн-
ські та іноземні видавництва книжок 
та періодичних видань, видавничі і 
книготорговельні організації, ви-
робники та розповсюджувачі елек-
тронних видань, програмного забез-
печення, аудіо- та відеопродукції, а 
також громадські організації, літе-
ратурні агенції, культурні центри та 
фонди. А всього на XІХ Форумі ви-
давців у Львові побувало близько 45 
тисяч відвідувачів.

Варто додати, що наш Видав-

ничий центр вчотирнадцяте брав 
участь у цьому міжнародному книж-
ковому святі. На здобуття премії 
«Найкраща книга Форуму-2012» від 
84 видавництв було подано 378 кни-
жок, серед яких і 24 університетські 
видання. Це – підручники Івана Ва-
карчука «Квантова механіка», Юрія 
Пачковського, Наталії Коваліско, 
Ірини Городняк, Івана Кулініча, Га-
лини Щерби, Руслана Савчинського 
«Соціологія», Світлани Піх, Олек-
сандра Попеля, Андрія Ровенчака, 
Іллі Тальянського «Методи мате-
матичної фізики», Богдана Тріща 
«Вища математика для економістів», 
Маркіяна Домбровського, Оксани 
Вацеби, Христини Куйбіди, Мар-
ти Тсомпаніс «Латинська мова для 
математиків та фізиків», навчальні 
посібники Степана Мудрого, Ігора 
Штаблавого «Фізичне матеріало-
знавство», Марти Горинь, Оксани 
Сенишин, Наталії Чопко «Корпора-
тивне управління», Степана Макар-
чука «Історико-етнографічні райони 
України», Лідії Блавацької, Володи-
мира Кирилича, Віктора Кревса, Ва-
лентини Мохонько «Математика», 
Ольги Терек, Остапа Пацули «Ріст 
і розвиток рослин», Ольги Замасло, 

Ірини Приймак, Ольги Грін «По-
даткова система», Романа Помірка, 
Оксани Кушнір, Іванни Хомицької 
«Граматика іспанської мови у впра-
вах», монографії Романа Сілецького 
«Традиційна будівельна обрядовість 
українців», Андрія Печарського 
«Психоаналітичний аспект укра-
їнської белетристики першої тре-
тини ХХ сторіччя», Ігора Гунчика 
«Український магічно-сакральний 
фольклор: структура тексту та осо-
бливості функціонування», Олега 
Шаблія «Село на золотому Поділлі: 
земля і люди», колективна моно-
графія за редакцією Володимира 
Мельника «Толерантність як соціо-
культурний феномен: світоглядно-
методологічний аспект», перший 
том енциклопедії «Encyclopedia. 
Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка”, “Російсько-
український геологічний словник”, 
укладачами якого є Ростислав Вов-
ченко, Орест Матковський, Лідія 
Бохорська, Олександр Полубічко, 
каталог “Інкунабули (першодруки) 
Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка”, укладачем якого є 
Федір Максименко, а упорядника-
ми – Микола Ільків-Свидницький 
і Василь Кметь, збірник наукових 
праць “Мистецтво творять шал і 
розум”. (Творчість Богдана Ігоря 
Антонича: рецензії та інтерпрета-
ції. Серія «Українська філологія: 
школи, постаті, проблеми». Випуск 
11), збірник «Микола Ільницький». 
(Серія «Слово про вченого». Випуск 
2. Упорядник – Василь Будний), на-

З д о б у т к и ,  щ о  т і ш а т ь           і  з о б о в ’ я з у ю т ь
Видавці Франкового Університету завершують високосний рік з чи-

малими творчими і виробничими здобутками. Їх вимір виражений не 
лише значними кількісними,  але й хорошими якісними показниками 
книжково-журнальної продукції. З-під пера університетських науковців 
цього року у Видавничому центрі вже вийшло у світ 12 підручників, 60 
навчальних посібників, 14 монографій та багато інших видів видань. Ще 
частину майбутніх книжок редакційний і комп’ютерний відділи нині 
ретельно готують до друку, а декілька видань ось-ось надійдуть до чита-
чів. Відзначимо, що книговидавнича активність у нашому  вищому на-
вчальному закладі постійно зростає. І певна заслуга в цьому, насамперед, 
поліграфістів Видавничого центру.

(Продовження на 17 стор.).
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З д о б у т к и ,  щ о  т і ш а т ь           і  з о б о в ’ я з у ю т ь
риси за редакцією Богдана Новосяд-
лого «Історія Астрономічної обсер-
ваторії Львівського національного 
університету імені Івана Франка», 
науково-популярне видання Тараса 
Гривула, Ольги Осередчук «Процес 
59-ти»: покоління борців та героїв».

 Зауважимо, що підручник Івана 
Вакарчука «Квантова механіка» 
отримав відзнаку президента Фору-
му видавців.

Презентації 
гуртують читачів

Доброю традицією стало також 
проведення під час Форумів видав-
ців презентацій нових видань. Цього 
разу 13 книжок було презентовано у 
Дзеркальній залі Університету, а ще 
58 – на факультетах, кафедрах.

Презентацію видань науковців 
Франкового Університету, яку у 
Дзеркальній залі проводив Видав-
ничий центр, відкрив доктор геогра-
фічних наук, заслужений професор 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка, завідувач 
кафедри економічної та соціальної 
географії Олег Шаблій.

Проректор з науково-педагогічної 
та виховної роботи Звенислава Мам-
чур та проректор з науково-педаго-
гічної роботи та соціальних питань і 
розвитку Мар’ян Лозинський сказа-
ли багато хороших слів про універ-
ситетське книговидання, про твор-
чий потенціал наших науковців, про 
добротність книжково-журнальної 
продукції поліграфістів Видавничо-
го центру.

Ведучі цієї презентації, яка вшос-

те поспіль проводиться в Універси-
теті Франка під час Форумів видав-
ців, голови гуманітарного і природ-
ничого напрямів видавничої комісії 
професори Олег Шаблій та Роман 
Гладишевський згідно зі сценарієм 
представляли перед численною гля-
дацькою аудиторією з університет-
ських науковців, видавців, студен-
тів, зацікавлених книговидавничою 
справою гостей одного за одним ав-
торів презентованих книжок, надаю-

чи їм можливість детальніше розпо-
вісти про своє видання, про творчу 
працю над ним. Старший викладач 
Львівського національного універ-
ситету імені С. З. Гжицького Тарас 
Гривул, завідувач архіву, асистент 
та аспірант історичного факультету 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка Ольга 
Осередчук презентували науково-
популярне видання «Процес 59-ти»: 
покоління борців та героїв», профе-
сор філологічного факультету Любо-
мир Сеник – збірник наукових праць 
«Таємниця слова», доцент філоло-

гічного факультету Ігор Гунчик 
– монографію «Український магіч-
но-сакральний фольклор: структура 
тексту та особливості функціону-
вання», доцент філологічного фа-
культету Ганна Сокіл – монографію 
«Українська фольклористика в Гали-
чині кінця ХІХ – першої третини ХХ 
століття: історико-теоретичний дис-
курс», професор факультету інозем-
них мов Роман Помірко, асистент 
Оксана Кушнір, асистент Іванна 
Хомицька – навчальний посібник 
«Граматика іспанської мови у впра-
вах», професор факультету інозем-
них мов Роман Помірко, старший 

викладач Наталія Дмитрасевич – 
навчальний посібник «Французька 
мова для початківців». Йшла мова 
на презентації також про колектив-
ну монографію «Філософія Артура 
Шопенгауера та сучасність» (за ре-
дакцією професора філософського 
факультету Анатолія Карася), про 
навчально-методичний посібник 
доцента філософського факуль-
тету Людмили Рижак «Філосо-
фія сталого розвитку людства», 
підручник «Соціологія» (за ре-
дакцією професора економічного 

(Продовження. Початок на 16 стор.).

(Продовження на 31 стор.).
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К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь
теоретичної граматики англійської 
мови. Висвітлено найважливіші пи-
тання морфології та синтаксису. До-
бір практичних завдань у посібнику 
спрямований на підготовку студен-
тів до наукового вивчення іноземної 
мови. Практичні завдання згрупова-
но за відповідними темами програ-
ми.

Для студентів філологічних фа-
культетів вищих навчальних закла-
дів, аспірантів, науковців, викладачів.

Екологічне право України 
Автори − 

Володимир Федорович, 
Тарас Жиравецький, 

Оксана Жолнович 

Федорович В. І. Екологічне пра-
во України : збірник завдань [для 
проведення практичних занять] / 
В. І. Федорович, Т. М. Жиравець-
кий, О. І. Жолнович. − Львів : 
Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка, 2012. − 
90 с.

Відпов ідаль -
ний за випуск 
– Володимир 
Ф е д о р о в и ч . 
Комп’ютерний 
набір − Оксана 
Жолнович, Тарас 

Жиравецький.
Збірник завдань є класичним ва-

ріантом практикуму, що зазвичай 
використовується для проведення 
практичних занять з курсу «Еколо-
гічне право України». Він містить 
перелік основних тем, які за на-

вчальними планами винесено на 
практичні заняття, і сформований з 
урахуванням вимог, передбачених 
Положенням про організацію на-
вчального процесу у вищих навчаль-
них закладах.

До кожної теми практичного за-
няття подано перелік основних за-
питань та запитань для самоконтро-
лю, а також практичні завдання, що 
спрямовані на вирішення спірних 
питань застосування екологічного 
законодавства.

Збірник призначений для студен-
тів, які вивчають юридичні дисци-
пліни, аспірантів, викладачів та усіх 
тих, хто хотів би закріпити свої зна-
ння з трудового права.

Основи суспільної географії
Автор – Олег Шаблій

Шаблій О. І. Основи суспільної 
географії / Fundamentals of Human 
Geography : підручник для студен-
тів вищих навчальних закладів 
/ О. І. Шаблій. – 2-ге видання. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 296 с.

ISBN 978-966-613-955-2.
Редактор – 

Михайло Копер-
сако. Художній 
редактор – Ва-
силь Роган. Тех-
нічний редак-
тор – Світлана 

Сеник. Комп’ютерна підготовка і 
верстка – Тарас Кравець, Марія Фе-
дорусь.

У підручнику викладено осно-
ви загальної суспільної географії: 
обґрунтовано її об’єкт, предмет і 

структуру, окреслено історичні осо-
бливості розвитку науки, зокрема й 
української. Висвітлено поняттєво-
термінологічний апарат суспільної 
географії, її закони, головні теорії і 
концепції. Окремий розділ присвя-
чено методам дослідження.

Для студентів та аспірантів гео-
графічних, економічних факультетів 
і факультетів міжнародних відно-
син, усіх, кого цікавлять проблеми 
геопросторової організації суспіль-
ства.

Самоменеджмент 
(самоорганізування 

особистості)
Автор – Олена Штепа

Штепа О. С. Самоменеджмент 
(самоорганізування особистос-
ті) : навчальний посібник / О. С. 
Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 362 с.

ISBN 978-966-613-946-0.
Редактор – 

Анна Габрук. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

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

Самоменеджмент є технологією 
оптимального самоорганізування 
особистості для досягнення зна-
чущих для неї цілей, метою якого 
є розв’язання проблеми самовдо-
сконалення особистості, зокрема, 
формує уміння самоконтролю та 
управління життєвими ситуація-

(Продовження. 
Початок на 2-15 стор.).

(Продовження на 19 стор.).
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ми, а також необхідний  для гар-
монізування таких сфер життя 
людини, як здоров’я, кар’єра, вза-
ємини.

Навчальний посібник слугує 
для оптимізації вивчення курсу 
«Самоменеджмент» студентами 
вищих навчальних закладів, а та-
кож може бути корисний аспіран-
там та викладачам, усім, хто праг-
не навчитися самоорганізуванню.

Високоенергетична 
спектроскопія матеріалів

Автор – Іван Щерба

Щерба І. Д. Високоенергетич-
на спектроскопія матеріалів : на-
вчальний посібник / І. Д. Щерба. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 248 с.

ISBN 978-966-613-929-3.
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.
Викладено фізичні основи ви-

сокоенергетичної спектроскопії. 
Розглянуто інформативність рент-
генівських емісійних та абсорб-
ційних спектрів елементів. Подано 
фізичні принципи рентгенофотое-
лектронної спектроскопії. Розгля-
нуто кількісну рентгеноелектрон-
ну діагностику поверхні матеріа-
лів. Значну увагу приділено висвіт-

ленню результатів теоретичного та 
експериментального дослідження 
фізичних властивостей, валентно-
го стану та електронної структури 
подвійних і потрійних інтермета-
лічних сполук.

Для студентів фізичних і тех-
нічних спеціальностей вищих на-
вчальних закладів.

Модельні методи у фізиці 
металів

Автори – Петро Якібчук, 
Валерій Швець

Якібчук П. М. Модельні методи 
у фізиці металів : монографія / П. 
М. Якібчук, В. Т. Швець. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
652 с.

ISBN 978-966-613-960-6.
Редактор – 

Анна Габрук. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-

бов Морозевич. Коректор – Христи-
на Макович. Обкладинка – Василь 
Роган.

Розглянуто широке коло питань, 
пов’язаних із застосуванням тради-
ційних методів розрахунку зонної 
структури твердих тіл: метод ліній-
ної комбінації атомних орбіталей, 
метод комірок, метод приєднаних 
плоских хвиль, метод плоских, ор-
тогоналізованих та повністю орто-
гоналізованих плоских хвиль тощо. 
Детально розглянуто метод псевдо-
потенціалу та модельного потен-
ціалу (МП), проаналізовані й МП, 

які широко застосовують для дослі-
дження властивостей металів і спла-
вів. Особливу увагу акцентовано на 
побудові та розрахунку нового нело-
кального МП та його використання в 
дослідженні електронних і атомних 
властивостей металів. Предметом 
розгляду монографії є також власти-
вості електронної та іонної підсис-
тем металу, розглянуто також елек-
тронні явища переносу. 

Експериментальні методи 
фізичної та біомедичної 

електроніки
Укладачі – Олег Бордун, 

Роман Бігун, 
Ярослав Пастирський, 

Ігор Кухарський

Експериментальні методи фі-
зичної та біомедичної електро-
ніки / укладачі: О. М. Бордун, Р. 
І. Бігун, Я. А. Пастирський, І. Й. 
Кухарський. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 291 с.

У посібнику 
описано 38 ла-
бораторних ро-
біт з курсу екс-
периментальних 
методів фізичної 
та біомедичної 

електроніки. Кожна робота містить 
теоретичні відомості, опис експе-
риментального приладу, методику 
і порядок виконання та контрольні 
запитання. Практикум розрахований 
на студентів вищих навчальних за-
кладів, які вивчають курс фізичної 
електроніки.

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18 стор.).

(Продовження на 20 стор.).
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Вісник Львівського 

університету. 
Серія історична. Випуск 46

Вісник Львівського універси-
тету. Серія історична. – Випуск 
46 / За редакцією Руслана Сіром-
ського. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 526 с.

Обкладинка – 
Василь Роган.

До збірника 
включено статті, 
пов ідомлення , 
публікації доку-
ментів, огляди 

та рецензії з актуальних проблем 
української і зарубіжної історії, іс-
торіографії та етнології. У науковий 
обіг вводиться низка невідомих або 
ж мало вживаних джерельних мате-
ріалів.

Для викладачів, науковців, студен-
тів.

Інвестування
Автори – Володимир Вовк, 

Ірина Паславська

Вовк В. М. Інвестування : на-
вчальний посібник / В. М. Вовк, І. 
М. Паславська. – Дрогобич : Коло, 
2011. – 465 с.

Р е д а к т о р 
– Наталія Пли-
са. Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – 

Світлана Прийма.

Викладено теоретичні осно-
ви інвестування, а також методи 
об’єктивного аналізу для вироблен-
ня інвестиційних рішень. Реалізація 
цілей реального інвестування пода-
на у формі реалізації інвестиційних 
проектів, планування, обґрунтуван-
ня та управління якими відбува-
ється за допомогою математичного 
інструментарію. Розглянуто особли-
вості здійснення фінансових інвес-
тицій, їхні види та характеристики.

Для студентів економічних спе-
ціальностей, аспірантів, а також 
може бути корисна економістам, які 
цікавляться теоретичними та прак-
тичними питаннями інвестування.

Російсько-український 
геологічний словник

Укладачі – 
Ростислав Вовченко, 
Орест Матковський, 

Лідія Бохорська, 
Олександр Полубічко

Російсько-український геоло-
гічний словник / Укладачі : Р. Вов-
ченко, О. Матковський, Л. Бохор-
ська, О. Полубічко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 704 c.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Технічний 
редактор – Світ-
лана  Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

талія  Буряк, Наталія  Лобач. Об-
кладинка – Василь Роган.

Словник містить нестандартизо-
вані терміни, є змішаного типу й 
увібрав у себе все цінне з лексич-

них багатств української мови, що 
було зібрано й опрацьовано відо-
мими вченими різних поколінь (В. 
Волян, І. Верхратський, М. Ума-
нець, Б. Грінченко, C. Рудницький, 
П. Тутковський, І. Шелудько, С. 
Головащук, Є. Лазаренко, І. Огі-
єнко, С. Караванський та ін.). В 
ньому наведені геологічні терміни 
з таких дисциплін: мінералогія та 
кристалографія, петрографія і лі-
тологія, загальна і регіональна гео-
логія, палеонтологія і стратигра-
фія, геохемія, термобарогеохемія, 
розвідувальна геофізика, гірнича 
справа, геоморфологія, гідрогео-
логія, геотектоніка, рудні і нерудні 
корисні копалини. 

Словник містить понад 100000 
українських слів (понад 24000 пе-
рекладених термінів). Кількість си-
нонімів для окремих слів – 1–7 і на-
віть 25. Зроблено це для того, щоб 
найвлучніші з них проторували собі 
дорогу до широкого використання.

Для фахівців-геологів, спеціаліс-
тів суміжних професій, мовознав-
ців, які вивчають питання наукової 
термінології, працівників галузевих 
редакцій, видавництв та широкого 
кола читачів.

Методи розділення 
та концентрування речовин 

в аналізі
Автори – Теодозія Врублевська, 

Петро Ридчук, 
Олександр Тимошук

Врублевська Т. Я. Методи розді-
лення та концентрування речовин 
в аналізі : навчально-методичний 

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18-19 стор.).

(Продовження на 21 стор.).
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посібник / Т. Я. Врублевська, П. В. 
Ридчук, О. С. Тимошук. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
336 с.

Р е д а к т о р 
– Ірина Лоїк. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана  Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Пе-

тро Ридчук. Обкладинка – Василь 
Роган.

Викладено теоретичні основи та 
класифікацію методів розділення 
та концентрування речовин; по-
казано поєднання концентрування 
з методами визначення. Розгля-
нуто фізико-хімічні основи оса-
дження, електроосадження, дис-
тиляції, екстракції, хроматографії, 
сорбційних та інших методів та 
їхнє застосування в аналітичній 
практиці. Для засвоєння кожного 
методу описано деякі лаборатор-
ні роботи, наведено основні роз-
рахункові формули та приклади 
розв’язування задач.

Для хіміків-аналітиків науково-
дослідних і заводських хімічних 
лабораторій, а також для студен-
тів і викладачів хімічних та інших 
спеціальностей.

Англійська мова 
для біологів

Автори – Сергій Волгін, 
Марія Козолуп, Руслана Комар

Волгін С. О. Англійська мова 
для біологів = English for biologists: 

навчальний посібник / С. О. Вол-
гін, М. С. Козолуп, Р. І. Комар. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 248 с.

Редактор – 
Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Об-
кладинка – Лю-
бов Семенович.

Навчальний посібник укладе-
ний відповідно до вимог програ-
ми рівневого вивчення іноземної 
мови в університеті і призна-
чений для студентів 1-3 курсів 
біологічного факультету, які ви-
вчають англійську мову у групах 
середнього та вищого рівнів.

Мета посібника – поглиблення 
теоретичних і практичних знань 
студентів з англійської мови, 
формування та розвиток умінь і 
навичок сприймати і відтворюва-
ти іншомовний науковий фаховий 
дискурс, розширення словнико-
вого запасу загальнонаукової та 
професійної лексики.

Посібник містить сучасний ав-
тентичний текстовий матеріал, 
який охоплює базову лексику 
основних галузей біологічної на-
уки. Практичні завдання укладе-
но з урахуванням новітніх мето-
дичних стратегій викладання іно-
земної мови професійного спря-
мування.

Посібник може бути корисним 
для магістрантів, аспірантів та 
науковців-біологів, які самостій-
но удосконалюють свої знання з 
англійської мови.

Сонати. Перекладення
для бандури

Автор – Доменіко Чімароза
Автори-упорядники – 

Ольга Гриб, 
Оксана Герасименко

Чімароза Д. Сонати. Перекла-
дення для бандури : хрестоматія 
/ автори-упорядники : О. Гриб, О. 
Герасименко. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 154 с.

Р е д а к т о р 
– Уляна Крук. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Наталія Лобач, На-
талія Буряк. Комп’ютерний набір – 
Ольга Гриб. Графіка – Ірина Мазур.

До хрестоматії, що складена з 
двох зошитів, увійшли 27 сонат, 
перекладені у тісній співпраці асис-
тента кафедри музичного мистецтва 
факультету культури і мистецтв 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка Ольги 
Гриб та доцента кафедри народних 
інструментів Львівської національ-
ної музичної академії імені Мико-
ли Лисенка, члена Національної 
спілки композиторів України, за-
служеного діяча мистецтв України 
Оксани Герасименко. Пропоноване 
видання є цінним внеском у збага-
чення навчально-педагогічного ре-
пертуару і може стати прекрасним 
навчально-методичним посібником 
для мистецько-освітніх закладів ІІ – 
IV рівнів акредитації, а також може 

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18-20 стор.).

(Продовження на 22 стор.).
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бути використаним у концертному 
репертуарі бандуристів-солістів та 
бандурних ансамблів.

«Процес-59-ти»: 
покоління борців та героїв

Автори – Тарас Гривул, 
Ольга Осередчук

Гривул Т. «Процес-59-ти»: по-
коління борців та героїв : на-
уково-популярне видання / Тарас 
Гривул, Ольга Осередчук ; упо-
рядкування архівних матеріалів: 
Ольга Осередчук, Тарас Гривул, 
Вікарчук Софія. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 232 с.

Особлива подяка професорові Іри-
ні Калинець за перші надані мате-
ріали, які надихнули на проведення 
виставки, а відтак появи книги; Га-
лузевому державному архіву СБУ, м. 
Київ; Управлінню СБУ у Львівській 
області.

Редактор – 
Уляна Крук. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 

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

У книзі розміщено унікальні мате-
ріали, присвячені одному із найвідо-
міших судових процесів над члена-
ми ОУН – «Процесу 59-ти». Авто-
ри змалювали плани та обставини 
боротьби націоналістів, ідеологічні 
переконання членів ОУН. Особли-
вий інтерес для науковців становить 
розкриття персональної діяльності 
кожного з учасників процесу. Пред-

ставлено обставини арештів, осо-
бливості допитів, тюремного утри-
мання та радянської судової систе-
ми, досліджено долю засуджених.

Упорядники представили спогади 
учасників процесу, а також докумен-
ти та особливі фотографії, віднай-
дені серед речових доказів архіву 
Служби безпеки України. Більшість 
із ілюстративних матеріалів публі-
кується вперше. Книга розрахована 
на широке коло читачів.

Бактеріальний фотосинтез
Автори – Степан Гудзь, 

Мирослав Горішний, 
Світлана Гнатуш

Гудзь С. П. Бактеріальний фо-
тосинтез : навчальний посібник: 
[для студентів вищих навчаль-
них закладів] / С. П. Гудзь, М. Б. 
Горішний, С. О. Гнатуш. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
179 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

Редактор – 
Лариса Сідло-
вич. Технічний 
редактор – Ігор 
С т а р у н ь к о . 
Ком п ’ ю т е р н а 
графіка та вер-

стання – Ігор Старунько. Дизайн 
обкладинки – Ігор Старунько.

У посібнику розглядаються осо-
бливості фотосинтезу в різних груп 
фотосинтезувальних мікроорганіз-
мів, природа фотосинтезувальних 
пігментів, структура фотосистем 
прокаріот, що здійснюють окси-
генний і аноксигенний фотосинтез. 
Представлені сучасні дані про меха-
нізми фотосинтезу у піанобактерій, 
фотосинтезувальних пурпурових і 

зелених сіркових бактерій, геліобак-
терій та особливості використання 
енергії світла галобактеріями.

Розглядаються механізми утво-
рення АТФ та шляхи асиміляції СО2 
при аноксигенному фотосинтезі 
пурпурових, зелених та геліобакте-
рій. Приведена сучасна систематика 
цих мікроорганізмів, їхня екологія і 
значення в природі.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, що навчаються за напря-
мами «Біологія», «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та зба-
лансоване природокористування», а 
також для аспірантів і фахівців, які 
працюють у галузі мікробіології, 
біотехнології та екології.

Український магічно-
сакральний фольклор: 

структура тексту 
та особливості 

функціонування
Автор – Ігор Гунчик

Гунчик І. Український магіч-
но-сакральний фольклор: струк-
тура тексту та особливості функ-
ціонування : монографія / Ігор 
Гунчик. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 232 с.

Редактор – 
Уляна Крук. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Обкладинка 
– Василь Роган.

Монографія 
присвячена дослідженню україн-
ських магічно-сакральних текстів – 
народних молитов, замовлянь, при-

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18-21 стор.).

(Продовження на 23 стор.).



23Видавничий вісник                                       Нові видання Нові видання                                            Видавничий вісник  

К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь
мовок та інших типологічно спорід-
нених утворень, на означення яких 
використано поняття “оказіональ-
но-обрядовий фольклор”. Автор 
окреслив стан дослідження магіч-
но-сакрального фольклору та його 
місце в жанрово-родовій системі 
усної словесності, розглянув тради-
ційні терміни та дефініцію, а також 
приділив увагу історії дослідження 
структурних і функціональних осо-
бливостей українського оказіональ-
но-обрядового фольклору в ХІХ–
ХХ ст. Значне місце у книзі займає 
вивчення інваріантної структури 
магічно-сакрального тексту, де про-
аналізовано два типи фольклорного 
мовлення (апеляцію й експлікацію), 
з’ясовано апелятивні та експлікатив-
ні інваріантні одиниці (формули), а 
також дослідження чотирьох функ-
ціональних рівнів оказіонально-об-
рядового фольклору, які пов’язані з 
категоріями часу, простору, виконав-
ця та адресата.

Книга адресована фольклорис-
там, філологам, етнологам, усім, хто 
цікавиться традиційною культурою 
українського народу.

Роман Іваничук: 
біобібліографічний 

покажчик
Укладач – Людмила Панів, 

за участю – 
Мирослави Доманської, 

Галини Домбровської

Роман Іваничук : біобібліогра-
фічний покажчик / укладач Л. Па-
нів ; за участю М. Доманської, Г. 

Домбровської; автор передмови Р. 
Кудлик; редколегія: В. Кметь (го-
лова), М. Доманська, Б. Тихолоз. – 
Видання друге, доповнене. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2011. – 405 с., 32 с. іл., 
портр. – (Українська біобібліогра-
фія. Нова серія ; чис. 29. Біобібліо-
графія вчених університету).

Редактор – 
Григорій Чопик. 
Комп’ютерний 
набір – Людмила 
Панів. Ілюстра-
тивний матеріал 
– Марина Олій-

ник. Оригінал-макет підготовано у 
відділі автоматизації НБ ЛНУ імені 
Івана Франка (завідувач Мирослава 
Доманська).

У біобібліографічному покажчику 
подано творчий доробок відомого 
українського письменника, корифея 
історичної романістики, лауреата 
Державної премії Української РСР 
імені Т. Г. Шевченка, Героя України, 
заслуженого професора Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка Романа Іваничука та 
літературу про нього.

Інкунабули (першодруки) 
Наукової бібліотеки 

Львівського національного 
університету 

імені Івана Франка
Укладач – Федір Максименко

Упорядники – 
Микола Ільків-Свидницький, 

Василь Кметь

Інкунабули (першодруки) На-
укової бібліотеки Львівсько-
го національного університе-

ту імені Івана Франка: ката-
лог = Incunabula Bibliothecac 
Universitatis Leopoliensis: catalogus 
/ Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка, Нау-
кова бібліотека; [уклав Ф. П. Мак-
сименко: передмова – Ф. П. Мак-
сименко; упорядники М. Ільків-
Свидницький, В. Кметь; вступна 
стаття – М. Ільків-Свидницький, 
В. Кметь;]. – [Видання 2-ге розши-
рене та доповнене]. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 122 с., 
іл. – Анотована бібліографія: с. 
97–114. 

До 400-річчя Наукової бібліоте-
ки та 350-річчя Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка.

У п о р я д н и к и 
– Микола Ільків-
С в и д н и ц ь к и й , 
Василь Кметь. 
Анотована біблі-
ографія – Галина 

Домбровська, Микола Ільків-Свид-
ницький.  Редактор – Григорій Чо-
пик. Переклад анотації англійською 
мовою – Ганна Лелів. Комп’ютерне 
верстання – Маргарита Білобринь.

Каталог інкунабул Наукової біблі-
отеки ЛНУ імені Івана Франка впер-
ше опублікував 1958 року видатний 
український бібліограф Федір Мак-
сименко. Неякісний ротапринтний 
друк, обмежений наклад, недостат-
ня кількість ілюстрацій у кількох 
іменних примірниках і зміни у скла-
ді колекції першодруків зумовили 
необхідність перевидання каталогу 
із коментарями та доповненнями. 
Упорядники додали нарис про іс-

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18-22 стор.).

(Продовження на 24 стор.).
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К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь
торію формування та каталогізації 
колекції інкунабул університетської 
книгозбірні, ілюстративний матері-
ал, а також неопубліковані раніше 
документи. Видання містить аното-
вану бібліографію, що відображає 
доробок Федора Максименка як ін-
кунабулознавця та наукову цінність 
його каталогу.

В оформленні каталогу викорис-
тано дереворит титульного аркуша 
з видання: «Privilegia et indulgentiе 
fratrum minorum Ordinis Saneti 
Francisci”. – [Venezia: Manfredus de 
Bonellis, 90-ті рр. ХV ст.]; ініціал 
взято з видання: Augustinus, Aurelius. 
De civitate Dei, cum commentariis 
Thomaе Waleys et Nicolai Triveth . – 
Moguntiaе: Petrus Schoeffer, 1473. – 
F. 36.

Микола Ільницький
Упорядник – Василь Будний

Микола Ільницький. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
576 с.+ вкл.; І-45 іл., порт. – (Серія 
«Слово про вченого». Випуск 2).

Коректор – 
Зоряна Лещи-
шин. Макет і 
к о м п ’ ю т е р н а 
верстка – Віктор 
Мартинюк. Ху-
дожник – Богдан 

Пікулицький.
Другий випуск серії наукових 

портретів відомих науковців «Слово 
про вченого», яку видає філологіч-
ний факультет Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка, присвячено літературознав-

цеві, критику, письменникові, докто-
ру філологічних наук, члену-корес-
пондентові НАН України, членові 
Національної спілки письменників 
України, дійсному члену НТШ, за-
відувачеві кафедри теорії літерату-
ри та порівняльного літературоз-
навства Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
професорові Миколі Ільницькому. 
До випуску ввійшли науково-кри-
тичні і бібліографічні публікації, 
інтерв’ю та інші матеріали, які ви-
світлюють літературно-критичну, 
літературознавчу, фольклористичну, 
перекладацьку діяльність і поетичну 
творчість діяльного учасника літе-
ратурного процесу другої половини 
ХХ й початку ХХІ століть.

Назви хімічних сполук 
у скорочених позначеннях

Автори – Ян Калємбкевіч, 
Яцек Любчак, 

Станіслав Копач, 
Богдан Папцяк, 

Володимир Карп’як, 
Ірина Опайнич, 

Ярослав Каличак 

Назви хімічних сполук у скоро-
чених позначеннях / [Калємбкевіч 
Ян, Любчак Яцек, Копач Станіс-
лав та інші]. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 360 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, Наталія Буряк. Обкла-

динка – Василь Роган.
Пропонований читачеві словник-

довідник містить понад 1000 найпо-
ширеніших назв хімічних сполук у 
скорочених позначеннях.

Скорочені назви хімічних спо-
лук подано в алфавітному порядку. 
Видання містить повні систематич-
ні назви сполук за номенклатурою 
IUPAC та додаткові дані про спо-
луку (брутто-формулу, структурну 
формулу, інші назви).

Для осіб, які вивчають хімію та 
споріднені з нею науки, хіміків, біо-
логів, фармацевтів та інших праців-
ників навчальних і наукових уста-
нов.

Вища математика. 
Елементи лінійної алгебри

і аналітичної геометрії
Автори – Богдан Копитко, 

Ольга Мильо, Жанна Цаповська

Копитко Б. І., Мильо О. Я., Ца-
повська Ж. Я. Вища математика. 
Елементи лінійної алгебри і ана-
літичної геометрії. Тексти лекцій. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 301 с.

Відповідальний 
за випуск – Бог-
дан Копитко.

Тексти лекцій 
містять опрацьо-
ваний авторами 
матеріал, який 

читають для студентів природничих 
факультетів ЛНУ імені Івана Франка.

Вивчаються: елементи логіки і 
основи теорії множин, поле дійсних 
і комплексних чисел, визначники і 

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18-23 стор.).

(Продовження на 25 стор.).



25Видавничий вісник                                       Нові видання Нові видання                                            Видавничий вісник  

К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь
матриці, системи лінійних рівнянь і 
елементи векторної алгебри. Даний 
курс лекцій містить такі розділи ана-
літичної геометрії: пряма і площина, 
криві і поверхні другого порядку. 
Розглянуто також основні питання 
лінійної алгебри: лінійні простори 
та лінійні оператори, квадратичні 
форми.

Для студентів природничих фа-
культетів ЛНУ імені Івана Франка.

Рельєф Вулканічного пасма 
Українських Карпат

Автори – Ярослав Кравчук, 
Ярослав Хомин

Кравчук Ярослав. Рельєф Вул-
канічного пасма Українських 
Карпат : монографія / Ярослав 
Кравчук, Ярослав Хомин. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
188 с. + вкл.

Р е д а к т о р 
– Ірина Лоїк. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач, На-

талія Буряк.
Наведено комплексну геомор-

фологічну характеристику регіону. 
Значну увагу приділено морфо-
структурному аналізу, характеру по-
ширення і динаміці сучасних екзо-
генних геоморфологічних процесів. 
При аналізі морфоскульптури роз-
глянуто деякі проблеми формування 
поверхонь вирівнювання і перебудо-

ви річкових долин. Запропоновано 
схему геоморфологічної регіоналі-
зації.

Для географів, геоморфологів, ге-
ологів та екологів.

Інвестування
Автори – Михайло Крупка, 

Данило Ванькович, 
Назар Демчишак та інші

Інвестування : навчальний по-
сібник / [М. І. Крупка, Д. В. Вань-
кович, Н. Б. Демчишак та інші] ; 
за редакцією доктора економічних 
наук, професора М. І. Крупки. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 376 с. 

Присвячено 350-річчю Львівсько-
го національного університету імені 
Івана Франка та 20-річчю спеціаль-
ності «Фінанси і кредит».

Обкладинка – 
Василь Роган.

Н а в ч а л ь н и й 
посібник підго-
товлено згідно з 
програмою на-
вчального курсу 

“Інвестування”. У посібнику роз-
крито теоретико-методологічні і 
практичні аспекти інвестиційного 
процесу в Україні. У даній книзі 
висвітлено економічну сутність 
основних положень інвестування, 
подано методику оцінки інвести-
ційних проектів та зосереджено 
увагу на обґрунтуванні і техніці 
розрахунку їхньої ефективності. 
Розкрито особливості фінансового 
забезпечення інвестиційного про-
цесу в Україні.

Посібник містить стислий виклад 
тематичного матеріалу, контрольні 
запитання та список необхідної лі-
тератури. Як додаток до книги по-
дається практикум (задачі і тести) та 
термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, аспірантів, викладачів, фі-
нансистів, державних службовців та 
усіх, хто цікавиться проблемами ін-
вестиційної діяльності.

Електрохімічні методи 
аналізу

Автори – Галина Левицька, 
Лілія Дубенська

Левицька Г. Д. Електрохімічні 
методи аналізу: навчальний по-
сібник / Г. Д. Левицька, Л. О. Ду-
бенська. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 273 с.

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Ірина Пірожик. 
Комп’ютерний 

набір і верстання – Лілія Дубенська.  
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто сучасні електрохіміч-
ні методи аналізу. Викладено тео-
ретичні основи методів, зазначено 
умови та галузі їхнього практичного 
затосування, метрологічні характе-
ристики, переваги і недоліки. Конт-
рольні запитання та задачі, методи-
ки лабораторних робіт, які подано в 
кінці кожного розділу, допоможуть 
закріпити вивчений матеріал.

Для студентів вищих навчальних 
закладів.

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18-24 стор.).

(Продовження на 26 стор.).



26 Видавничий вісник                                       Нові видання

К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь
Практикум з методики 

викладання української 
літератури

Автор – Володимир Микитюк

Микитюк Володимир. Практи-
кум з методики викладання укра-
їнської літератури : навчальний 
посібник / Володимир Микитюк. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 186 с.

Текст надру-
ковано в автор-
ській редакції. 
Редактор – Окса-
на Микитюк. 
Технічний редак-
тор – Світла-

на  Сеник. Комп’ютерне верстання 
– Наталія  Лобач, Наталія  Буряк. 
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику подано 
стислий план лекторію з курсу ме-
тодики викладання української літе-
ратури в середній школі, авторські 
науково вмотивовані плани прак-
тичних занять, використано сучасні 
розробки українських і зарубіжних 
методистів, системно висвітлено те-
оретичні основи планування уроку 
української літератури та його ти-
пології, методи навчання, схеми та 
зразки аналізу й самоаналізу уроку. 
Не тільки для випускників, але й для 
філологів-практиків корисним буде 
аналіз форми і змісту плану-кон-
спекту уроку з української літерату-
ри, методичні вимоги до нього, адже 
у посібнику розглянуто етапи підго-
товки до проведення уроку, пробле-
му таксономії на уроках літератури, 

систематизовано стратегії та методи 
навчання, класифіковано методи на-
вчання та критерії вибору їх на кон-
кретний урок літератури. Посібник 
спрямовано на організацію само-
стійної роботи студентів, він містить 
цікаві авторські завдання для само-
контролю, тематику курсових, ди-
пломних і магістерських робіт, ори-
гінальні творчі і тестові завдання.

Адресовано студентам-філологам 
та учителям-словесникам.

Вивчення поетики 
Василя Стефаника

Автор –  Степан Микуш

Микуш С. Й. Вивчення поетики 
Василя Стефаника : навчальний 
посібник / С. Й. Микуш. – Львів : 
Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка, 2011. – 
176 с.

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

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

У навчальному посібнику до-
сліджено поліфонічність жанрової 
структури малої прози Василя Сте-
фаника як новаторського явища в 
історії української літератури, про-
аналізовано художні способи харак-
теротворення в рамках структурного 
типу психологізованого портрета, 
методологічні засоби і прийоми, за 
допомогою яких читач зможе зазир-
нути у творчу лабораторію письмен-

ника. Охарактеризовано міфопое-
тичний світ В. Стефаника, способи 
ведення розмови, а також кольорис-
тику творів Митця.

Для науковців, викладачів, студен-
тів, учителів і учнів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів, гімназій, 
коледжів, ліцеїв та всіх, хто ціка-
виться творчістю В. Стефаника.

Динамічна геологія 
(Загальна геологія)

Автор – Володимир Мізерський
Переклад Романа Смішка

Мізерський В. Динамічна геоло-
гія (Загальна геологія): навчаль-
ний посібник / Володимир Мізер-
ський ; переклад доцента Р. Сміш-
ка. − Видання 2-е, виправлене. 
− Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. − 356 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 – Ва-
силь Роган.

У книжці, яка була спеціально під-
готовлена для студентів-географів та 
охорони навколишнього середови-
ща, автор в доступній формі пока-
зує геологічні процеси. Динамічний 
підхід до цих процесів є необхід-
ний також для тих, хто займається 
сучасними змінами ландшафтів та 
краєвидів. Додатково в посібнику 
вміщено головні відомості про бу-
дову всесвіту та Землі як планети, 

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18-25 стор.).

(Продовження на 27 стор.).
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а також про методи складання та 
інтерпретації геологічних карт та 
розрізів. Дуже наочні ілюстрації та 
карти допомагають краще зрозуміти 
поданий матеріал.

Ukraine and International 
Organizations 

Україна та міжнародні 
організації

Автори – 
Марія Ольхович-Новосадюк, 

Юлія Рудакевич

Ольхович-Новосадюк М.М. 
Ukraine and International 
Organizations = Україна та між-
народні організації / М. М. Ольхо-
вич-Новосадюк, Ю. І. Рудакевич: 
навчальний посібник / Львів: 
Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка, 2011. – 
120 с.

Редактор – 
Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Ко-
ректор – Іри-
на Пірожик. 

Ком’ютерна верстка – Павло Про-
ців. Обкладинка – Юрій Ольхович-
Новосадюк.

Завдання книги передбачають 
вдосконалення навичок усної та пи-
семної комунікації на суспільно-по-
літичну та професійно-орієнтовану 
тематики. Значне місце відведено 
розвитку у студентів навичок віль-
ної розмовної мови на професійну 
тематику, вдосконаленню вмінь ре-

ферувати тексти, робити презентації 
і виконувати творчі письмові завдан-
ня, здійснювати усні та письмові пе-
реклади спеціальних текстів.

Посібник ґрунтується на нових ви-
могах та підходах до вивчення іно-
земної мови. Він охоплює такі теми: 
Міжнародні організації; Європей-
ський Союз; Співпраця між Украї-
ною та ЄС; Рада Європи; Відносини 
України з НАТО; Україна в ООН; 
Міжнародний Суд ООН; Співпраця 
між Україною та ЮНЕСКО; Всес-
вітня організація охорони здоров’я 
та Світова організація торгівлі.

Для студентів вищих навчаль-
них закладів, що спеціалізуються 
в галузі суспільних наук, студентів 
філологічних та перекладацьких 
факультетів. Посібник може заціка-
вити фахівців, які прагнуть вдоско-
налити власні навички та вміння ко-
мунікації і перекладу з міжнародної 
та суспільно-політичної тематики, а 
також усіх тих, хто цікавиться між-
народними організаціями.

Географо-екологічні 
маршрути Чорногори

Автори – Ігор Рожко, 
Володимир Матвіїв, 

Віталій Брусак

Рожко І. М. Географо-екологічні 
маршрути Чорногори : навчаль-
ний посібник / І. М. Рожко, В. П. 
Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
224 с.

Редактор – Оксана Кузик. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 
Лобач, Наталія Буряк. Обкладинка 
– Ігор  Дикий.

В и к л а д е н о 
основи організа-
ції і проведення 
географо-еколо-
гічних багатоден-
них та одноден-
них пішохідних 

маршрутів у Чорногірському масиві 
Українських Карпат. Подано осо-
бливості фізико-географічних умов і 
ландшафтні структури Чорногори та 
закономірності прояву фізико-гео-
графічних процесів. Схарактеризо-
вано історико-етнографічні риси та 
специфіку господарського освоєння 
та охорони природи Чорногори.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, які навчаються за спеці-
альностями географічних і біологіч-
них напрямів, та вчителів географії 
і біології середніх загальноосвітніх 
шкіл, які організовують краєзнавчо-
туристичну роботу.

Палеогеоморфологія
Автори – Інна Сіренко,

Мирослав Іваник

Сіренко Інна. Палеогеоморфо-
логія : навчальний посібник / І. 
Сіренко, М. Іваник. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 432 .

Р е д а к т о р 
– Уляна Крук. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Любов 

Семенович. Обкладинка – Василь 
Роган.

Висвітлено головні проблеми, 
завдання і місце палеогеоморфо-

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18-26 стор.).

(Продовження на 28 стор.).
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логії серед наук про Землю. Сфор-
мульовано основні методи палео-
геоморфологічних досліджень і на 
конкретних прикладах показано їх 
застосування у процесі пошуку ко-
рисних копалин. Подано класифіка-
цію рельєфу похованих поверхонь 
земної кори й окреслено зв’язок цих 
поверхонь з родовищами корисних 
копалин. Розглянуто седиментаційні 
середовища і їх головні особливос-
ті, основні типи фацій і формацій 
та їх індикатори, які допомагають 
визначити ґенезу форм рельєфу. Де-
тально викладено загальну геодина-
міку нашої планети, проаналізовано 
різні теорії розвитку рельєфу Землі. 
Зроблено спробу представлення мо-
делі глобальної геодинаміки Землі 
і показу сучасного рельєфу Землі 
в ретроспективі глобальної геоди-
наміки. Відтворено закономірності 
рельєфотворення на різних етапах 
історії Землі, починаючи з архею і 
завершуючи голоценом. Показано 
як кліматичну, так і тектонічну обу-
мовленість процесів, що відбували-
ся на кожному з геологічних етапів 
розвитку Землі, форм ними створе-
них і корисних копалин, які завдяки 
цьому сформувалися. Описано й об-
ґрунтовано специфіку циклічності 
в розвитку геологічних і геоморфо-
логічних подій на Землі. Наведено 
приклади палеогеоморфологічних 
періодизацій фанерозою і викладено 
їх суть з погляду авторів цих періо-
дизацій.

Для студентів географічних спеці-
альностей вищих навчальних закла-
дів, а також студентів інших спеці-
альностей природничих факультетів 

навчальних закладів різного рівня 
акредитації, для всіх, хто цікавить-
ся історією розвитку рельєфу нашої 
планети.

Французька мова
 для початківців  

Автори – Роман Помірко, 
Наталія Дмитрасевич

Помірко Р. Французька мова 
для початківців = «Le français 
pour les dėbutants» : навчальний 
посібник / Р. Помірко, Н. Дмитра-
севич. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 150 с.

Р е д а к т о р 
– Мар’яна Ми-
халюк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-

бов Семенович. Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Навчальний посібник «Le 
français pour les dėbutants» розра-
хований на 72 години аудиторної 
роботи. Посібник створено з метою 
розвитку компетенції спілкування, 
яке охоплює мовний та соціокуль-
турний компоненти у французькому 
та українському контекстах.

Матеріал подано у вигляді 12 
уроків і 4 модулів. Кожен урок скла-
дається з таких рубрик: dialogue, 
vocabulaire, grammaire, exercices. 
Граматику викладено за принципа-
ми індуктивного методу, що розви-
ває вміння студентів логічно мис-
лити і робити самостійні висновки. 
Серед різнотипних вправ у кожному 
уроці є вправа на переклад з україн-

ської мови на французьку і навпаки, 
виконання якої потребує знання лек-
сики і граматики. Модульні завдання 
можуть використовуватися для са-
моконтролю. Кожен модуль склада-
ється з чотирьох частин: grammaire, 
vocabulaire, comprėhension ėcrite, 
production ėcrite.

Посібник укладено з урахуван-
ням сучасної методики викладання 
іноземної мови і може використовува-
тися для викладання курсу французь-
кої мови як другої (третьої) іноземної 
або на неспеціальних факультетах.

Граматика іспанської мови 
у вправах

Автори – Роман Помірко, 
Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька

Помірко Р. «Gramática española 
en ejercicios» = Граматика іспан-
ської мови у вправах : навчальний 
посібник / Роман Помірко, Окса-
на Кушнір, Іванна Хомицька. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 308 с.

Редактор – 
Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 

Навчальний посібник складаєть-
ся із 19 розділів, кожен з яких дає 
пояснення іспанською мовою до 
утворення та вживання граматич-
ної теми, охоплює значну кількість 
вправ та тестових завдань із ключа-
ми для самоконтролю після кожного 
з розділів.

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18-27 стор.).

(Продовження на 29 стор.).
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К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь
Посібник допоможе тим, хто ви-

вчає іспанську мову, систематизу-
вати знання з граматики, вироби-
ти вміння та навички мовлення. В 
основі навчального посібника ле-
жить концепція формування у сту-
дентів відповідного граматичного 
рівня іспанської мови, оскільки в 
його змісті чітко простежено до-
бре висвітлене підґрунтя матеріалу, 
принцип тематичного, частотного та 
семантичного підходів відбору лек-
сики та вправ.

Для студентів факультету інозем-
них мов та інших гуманітарних фа-
культетів, які вивчають іспанську 
мову як основну та другу іноземну. 
Він є корисним також для початків-
ців у вивченні іспанської мови, слу-
хачів мовних курсів, вчителів шкіл, 
коледжів. Для користувачів, які вже 
мають базову мовну підготовку, 
важливості набуває систематизова-
ний підхід до граматики, потреба 
пізнання мови як системи.

Грошові системи 
на українських землях: 

історія і теорія
Автор – Ірина Скоморович

Скоморович І. Г. Грошові систе-
ми на українських землях: історія 
і теорія: монографія / І. Г. Скомо-
рович. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 244 с.

Редактор – Оксана Кузик. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 
Лобач, Наталія Буряк. Обкладинка 
– Василь Роган.

Р о з г л я н у т о 
теоретичні та 
практичні заса-
ди формування 
грошових сис-
тем на україн-
ських землях, а 

також вплив економічних процесів 
на особливості та закономірності 
проведення грошових операцій. Ви-
значено роль центральних банків у 
розвитку грошового господарства, 
механізми емісії грошей у різних 
економічних системах. Висвітлено 
порядок організації грошового обігу 
в економіці незалежної України.

Для викладачів, студентів вищих 
навчальних закладів, фінансистів, 
бізнесменів, усіх, хто цікавиться 
особливостями функціонування гро-
шових систем.

Українська фольклористика 
в Галичині кінця ХІХ – 

першої третини 
ХХ століття: історико-
теоретичний дискурс

Автор – Ганна Сокіл

Сокіл Г. Українська фолькло-
ристика в Галичині кінця ХІХ 
– першої третини ХХ століття: іс-
торико-теоретичний дискурс: [мо-
нографія] / Ганна Сокіл. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
588 с. + 1,0 вкл.

Р е д а к т о р 
– Уляна Крук. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Любов 

Семенович. Комп’ютерна обробка 
ілюстрацій – Мар’яна Чура. Обкла-
динка – Олександр Ельгарт, Василь 
Роган.

У монографії проаналізовано го-
ловні тенденції української фоль-
клористики в історичному, теоре-
тико-методологічному аспектах, 
осмислено збирацьку, едиційну й 
текстологічну діяльність Етногра-
фічної комісії Наукового товариства 
імені Шевченка. Дослідження ґрун-
тується на багатому джерелознав-
чому матеріалі (опублікованому й 
архівному). З’ясовано роль і місце 
фольклористики Галичини в загаль-
ноукраїнському та європейському 
науковому контексті.

Для фольклористів, істориків, ет-
нологів, лінгвістів, усіх шануваль-
ників української науки і культури.

Математичне 
програмування

Автор – Григорій Цегелик

Цегелик Г. Г. Математичне 
програмування: навчальний по-
сібник / Г. Г. Цегелик. – Львів: 
Л Н У   і м е н і   І в а н а   Ф р а н ка , 
2011. – 338 с.

Редактор − 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор − 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка − Любов 

Семенович.
На основі єдиного підходу ви-

світлюється лінійне, нелінійне і 
динамічне програмування. Даєть-
ся обґрунтування основних мето-

(Продовження. 
Початок на 2-15, 18-28 стор.).

(Закінчення на 30 стор.).
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К н и ж к и  –  к л ю ч і  д о  з н а н ь
дів розв’язування задач, розгля-
даються їхні алгоритми. Виклад 
теоретичного матеріалу супрово-
джується великою кількістю при-
кладів і завданнями для самостій-
ної роботи.

Для студентів вищих навчаль-
них закладів, які навчаються за 
напрямами “прикладна математи-
ка”, “математика”, “інформатика”, 
“системний аналіз”, “економіка”, 
“комп’ютерні науки”.

Соціологія : робочі 
програми для підготовки 

бакалаврів. Частина 1
За редакцією Наталії Черниш, 

Наталії  Коваліско

Соціологія : робочі програми 
для підготовки бакалаврів: на-
вчально-методичний посібник 
(частина 1): [для студентів вищих 
навчальних закладів] / [Н. В. Ко-
валіско, О. Т. Бень, Т. С. Бурейчак 
та інші]. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 564 с.

Редактор – 
Людмила Макі-
тринська. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Ві-

ктор Сусак.
Метою навчально-методичного 

посібника зі спеціальності “Соціо-
логія” є ознайомлення студентів зі 
змістом навчального процесу, на-
уково-дослідною та самостійною 
роботою, якою вони займатимуть-
ся для здобуття освітньо-кваліфі-

каційного рівня бакалавра з соціо-
логії.

Розраховано на студентів, які об-
рали своїм майбутнім фахом соціо-
логію.

Методологія наукових 
досліджень

Автор – Володимир Юринець

Юринець В. Є. Методологія на-
укових досліджень : навчальний 
посібник / В. Є. Юринець. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
178 с.

Текст надру-
ковано в автор-
ській редакції. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Во-
лодимир Юри-
нець.

У теорії і практиці сучасної ви-
щої школи накопичено великий на-
уковий потенціал, який має лягти в 
основу формування нової формації 
науково-компетентних фахівців, 
що творчо мислять, вільно орієнту-
ються в інформаційному просторі, 
самостійно опановують світоглядні 
парадигми.

Книга присвячена висвітленню 
основ методології наукових дослі-
джень у вищій школі, зокрема в ній 
відображено: структуру і методи 
наукових досліджень, математичне 
дослідження проблеми, особливос-
ті викладу наукових результатів. 
Значна увага відведена технічному 
оформленню наукових результатів, 
підготовці магістерських і диплом-
них робіт. У заключному розділі 
приведені роздуми: як мислити, щоб 

творити нові великі ідеї.
Для студентів, аспірантів і фахів-

ців автоматизованого опрацювання 
економічної та управлінської інфор-
мації.

Концепції природознавства
Автор – Павло Штойко

Штойко П. І. Концепції приро-
дознавства : навчальний посібник 
/ П. І. Штойко. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка. – 2011, – 456 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Коректор 
– Юлія Глиняна. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Любов 
Семенович. Об-
кладинка – Ва-

силь Роган.
Викладено актуальні погляди на 

світ і природу, у доступній та логіч-
ній формі висвітлено закономірності 
розвитку науки, її місце в сучасній 
культурі та цивілізації, питання істо-
рії природознавства, його сучасний 
стан. Розглянуто найважливіші ідеї 
та перспективи розвитку природо-
знавчих наук, які аналізують з по-
зиції єдиних методів, у тому числі й 
основних положень філософії.

Наука та її історія розглянуті у 
взаємозв’язку з іншими формами 
духовної культури – філософією, ре-
лігією, мораллю.

Для викладачів і студентів вищих 
навчальних закладів і всіх, кого ці-
кавлять проблеми світобачення.

Добірку підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.

(Закінчення. 
Початок на 2-15, 18-29 стор.).
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З д о б у т к и ,  щ о  т і ш а т ь
і  з о б о в ’ я з у ю т ь

факультету Юрія Пачковського), 
навчальний посібник «Лекційні де-
монстрації з курсу загальної фізики. 
Молекулярна фізика і термодинамі-
ка» (за редакцією професора фізич-
ного факультету Петра Якібчука), 
підручники професора факультету 
прикладної математики та інфор-
матики Михайла Бартіша, доцен-
та Ігора Дудзяного «Дослідження 
операцій. Частина 4. Нелінійне про-
грамування» та «Дослідження опе-
рацій. Частина 5. Моделі з чинником 
часу», навчальний посібник профе-
сора біологічного факультету Оль-
ги Терек, доцента Остапа Пацули 
«Ріст і розвиток рослин».

Усі виступаючі сказали цього ве-
ресневого дня багато приємних слів 
про авторів презентованих книжок, 
про їх творчий доробок, а ті, щиро 
дякуючи усім присутнім у Дзеркаль-
ній залі, запевнили, що потішать чи-
тачів новою навчальною і науковою 
літературою. Теплі слова подяки 
лунали з їхніх уст і на адресу пра-
цівників Видавничого центру – ре-
дакторів, коректорів, верстальниць і 
дизайнера.

До книгарні – 
за «живою» літературою
В університетській книгарні за-

вжди великий вибір навчально-на-
укової літератури. Книжки близько 
600 найменувань, випущені Видав-
ничим центром,  можуть придбати 
там у зручний для себе час студенти, 
викладачі та співробітники Фран-
кового Університету. Та не лише їм 
до вподоби видання, написані авто-

рами нашого вищого навчального 
закладу. Там частими відвідувачами 
є й гості зі Львова, області, інших 
теренів України. Вони зазвичай із 
великим захопленням знайомляться 
і вибирають на свій смак не лише 

підручники, навчальні посібники, 
монографії, практикуми, яких пере-
важна більшість на книжкових по-
лицях, але й словники, довідники, 
покажчики, каталоги, вісники, біо-
графічні нариси, видання, присвяче-
ні Іванові Франкові. А ще у книгарні 
можна придбати перший том «Енци-
клопедії Львівського національного 
університету імені Івана Франка», 
познайомитися з випусками газе-
ти університетських поліграфіс-
тів «Видавничий вісник», свіжими 
прайсами наявних у книгарні кни-
жок. Милує око відвідувачів і стенд 
книжкових новинок Видавничого 
центру. Незабаром буде встановле-
но ще один, на якому будуть розмі-
щені відзнаки Видавничого центру, 

здобуті за чотирнадцять років свого 
буття. До речі, 18 листопада наступ-
ного року головний поліграфічний 
осередок Університету святкувати-
ме своє п’ятнадцятиріччя.

Від 6 березня 2008 року – дня від-
криття книгарні – у її приміщенні 
вже реалізовано книжково-журналь-
ної продукції на суму майже 900 ти-
сяч гривень. 

Вікно 
в інформаційний світ

Видавничий центр застосовує 
чимало дієвих засобів для популя-
ризації своєї поліграфічної діяль-
ності. Зокрема, особливу увагу він 
приділяє всебічному показові гото-
вої книжково-журнальної продукції 
у публікаціях на шпальтах газети 
«Видавничий вісник», інших друко-
ваних видань, на сторінках випуще-
ного у Видавничому центрі катало-
гу «Світ книг – світ знань» (друге, 
набагато обширніше його видання 
нині ретельно готується до друку 
на честь 15-річчя Видавничого цен-
тру). 

Через місяць мине два роки від 

(Продовження. Початок 
на 16 - 17 стор.).

(Закінчення на 32 стор.).
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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).

Редколегія газети
“Видавничий вісник”
щиросердечно вітає

весь колектив нашого
Видавничого центру, 

членів Видавничої комісії 
Університету Франка 
та авторів книжкових 
видань і їхніх видавців
з Різдвом Христовим
і Новим 2013 роком

та щедро зичить усім
якнайліпшого здоров’я,
лише втіхи від життя,

усіляких гараздів
і здійснення усіх 
Ваших творчих 

мрій і сподівань!!!

часу створення в Інтернеті веб-сайту 
Видавничого центру (vydavcentr.
lviv.ua). На його головній сторінці 
під рубрикою “Штрихи до історії 
Видавничого центру” подано добре 
проілюстрований матеріал про жит-
тя-буття університетських книгови-
давців. Далі у конкретних розділах 
кожен бажаючий може дізнатися про 
книжки, випущені у світ універси-
тетськими поліграфістами. Вони тут 
розміщені і за видами видань, і за ро-
ком їх виходу у світ. Є там цікаві роз-
повіді про книжкові форуми, вистав-
ки, ярмарки, конкурси, в яких брав 
активну участь Видавничий центр 
та автори випущених ним книжок. 
Подано на сайті в електронному ко-
льоровому варіанті всі 20 випусків 
газети «Видавничий вісник», а та-
кож каталог видань. Можна завжди 
на веб-сторінці довідатися також 
про презентації книжок, про нагоро-
ди видавців, про публікації в засобах 
масової інформації. Читач у матеріа-
лах під рубрикою «Видавничі  нови-
ни» може оперативно дізнатися про 
цікавинки з життя Видавничого цен-
тру, а під рубрикою «Найновіші ви-
дання» регулярно подаються скани 
обкладинок з анотаціями до книжок, 
які щойно побачили світ. Всі видан-
ня-новинки зафіксовані у прайсах, 
які періодично подаються на сайті у 
розділах «Книгарня», «Склад гото-

вої продукції». Там вказано й ціни 
на кожну випущену книжку. 

Гарним способом спілкування з 
потенційними читачами універси-
тетських видань є електронна пошта 
Видавничого центру (vydavcentr@ 
franko.lviv.ua), яка є своєрідним 
контактним містком між поліграфіс-
тами і споживачами їхньої книжко-
во-журнальної продукції.

Нових завдань вистачає
На сьогодні одними з першочер-

гових головних завдань щодо спри-
яння видавничій активності про-
фесорсько-викладацького складу 
Університету є оснащення Видавни-
чого центру новітнім поліграфічним 
устаткуванням в університетських 
приміщеннях та його реорганізація 
з чітким визначенням стратегії та 
уніфікування структури, а ще по-
шук 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. 
Їхні нинішні здобутки тішать і вод-
ночас зобов’язують зі ще вагомі-
шими результатами зустріти своє 
п’ятнадцятиріччя. Для цього у по-
ліграфістів є чималий фаховий по-
тенціал.

Богдан КОПАНСЬКИЙ. 

З д о б у т к и ,  щ о  т і ш а т ь
і  з о б о в ’ я з у ю т ь

(Закінчення. 
Початок на 16-17, 31 стор.).


