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Творці друкованого слова

Видавничому центрові – 15 років!

    Колектив Видавничого центру напередодні святкування свого 15-ліття.       Фото Володимира МацієВського.

(Читайте 25-31 стор.).

Щиросердечно вітаємо трудовий колектив 
Видавничого центру – творців книги Франкового 
Університету – з п’ятнадцятиліттям! 

Зичимо уcім Вам невичерпного джерела творчої 
наснаги у здійсненні усіх Ваших задумів і мрій!  
   Нехай у Ваших домівках завжди панують 
добробут, любов і злагода! Здоров’я та благ 
Господніх Вам і Вашим родинам на многії літа!

З великою шаною і повагою до кожного з Вас, 

проректор з науково-педагогічної роботи 
та соціальних питань і розвитку                                                        

           Мар’ян Володимирович ЛОЗИНСЬКИЙ, 
директор Видавничого центру 

 Ігор Володимирович ХОМ’ЯК, 
           редколегія газети «Видавничий вісник».

 В і т а є м о !
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Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і … Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і …
(Продовження. Початок на 2 стор.).

Культурологія: 
енциклопедичний словник

Автори – Марія Альчук, 
Флорій Бацевич, Ігор Бойко

Культурологія: енциклопедич-
ний словник / [М. П. Альчук, Ф. 
С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ре-
дакцією доктора філософських 
наук, професора В. П. Мельника. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 508 с.

ISBN 978-617-10-0026-1.
Л і т е р а т у р -

не редагування 
– Діана Карпин. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерний 

набір – Людмила Траспова. 
Комп’ютерна верстка і макет – На-
талія Лобач, Наталія Буряк. Обкла-
динка – Василь Роган.

Висвітлено понад півтори тися-
чі понять і категорій, уживаних в 
українській та іноземній літерату-
рі з історії культури, соціальної та 
культурної антропології, етнографії, 

етики, естетики, мистецтвознавства, 
релігієзнавства, філософії, соціоло-
гії, психології, відомості про твор-
чість видатних мислителів минулого 
і сучасності, теорії та історії культу-
ри. Представлені основні культуро-
логічні напрями. Подано поняття, 
якими користуються культурологи 
у дослідницькій практиці, а також 
загальновживані терміни, що сто-
суються самої культури, історії сві-
тової культури, етнонаціонально-
го розвитку України й української 
культури.

Для культурологів – науковців, 
студентів, аспірантів, викладачів, а 
також широкого кола читачів, котрі 
вивчають культурологічні дисциплі-
ни і цікавляться проблемами теорії 
та історії культури.

Біохімічна та геохімічна 
роль йоду

Автори – Галина Антоняк, 
Василь Влізло

Антоняк Г. Л., Влізло В. В. Біо-
хімічна та геохімічна роль йоду : 
монографія. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2013. – 392 с. – (Се-
рія «Біологічні Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
978-617-10-0042-1.

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 монографії проаналізовано й 
узагальнено нові дані та результати 
власних досліджень авторів у галу-
зі біохімічної та біогеохімічної ролі 
йоду. Розглянуто розповсюдження 
йоду в геосферах і біотичних компо-
нентах екосистем, надходження еле-
мента в організм людини і тварин, 
механізми його абсорбції й тран-
спорту до клітин щитоподібної зало-
зи. Проаналізовано механізми регу-
ляції синтезу тиреоїдних гормонів, 
процеси дейодування йодтиронінів 
за участю специфічних дейодиназ. 
Описано механізми регуляторно-
го впливу тиреоїдних гормонів на 
функціональну активність клітин, 
органів і систем, порушення мета-
болізму в організмі людини і тварин 
у разі невідповідного надходження 
йоду. Значна увага приділена про-
блемам профілактики йододефіциту 
у населення України, дотримання 
фізіологічних норм забезпечення 
йодом сільськогосподарських тва-
рин і збагачення цим елементом рос-
линної та тваринної продукції.

Для наукових працівників, ви-
кладачів, аспірантів і студентів, які 

(Продовження на 3 стор.).

вивчають мінеральний обмін в ор-
ганізмі людини і тварин, проблеми 
ендокринної регуляції процесів ме-
таболізму.

Земельне право України 
Автори – Наталія Барабаш, 

Марія Ващишин, 
Володимир Федорович

Земельне право України : на-
вчальний посібник / Н. П. Бара-
баш, М. Я. Ващишин, В. І. Федо-
рович. – Львів : Львівський наці-
ональний університет імені Івана 
Франка, 2013. – 174 с.

Відповідальний 
за випуск – Воло-
димир Федорович. 
Комп’ютерний на-
бір – Наталія Ба-
рабаш. 

Стежками Франкового 
тексту 

(комунікативні, 
лінгвосеміотичні, когнітивні 

та лінгвостатистичні 
виміри прози)

Автори – Флорій Бацевич, 
Соломія Бук, Любов Процак, 

Лідія Сваричевська, 
Оксана Ясіновська

Стежками Франкового тексту 
(комунікативні, лінгвосеміотичні, 
когнітивні та лінгвостатистичні 
виміри прози) / Ф. С. Бацевич (на-
уковий редактор), С. Н. Бук, Л. М. 
Процак, Л. Ю. Сваричевська, О. 
В. Ясіновська. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 504 с.

ISBN 978-966-613-988-0. 
Друкується в 

авторській ре-
дакції. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

У виданні ав-
тори розглянули 

прозові тексти Франка з позицій 
таких напрямів сучасного мовознав-
ства, як комунікативна, когнітивна 
та статистична лінгвістика, а також 
лінгвосеміотика. Ідіостиль у комп-
лексному розумінні – це не тільки 
набір особливих художньо-образних 
мовних засобів, але й специфіка ві-
дображення процесів комунікації, 
які містять прямі й непрямі комуні-
кативні смисли, мовні образи адре-
сата, адресанта та спостерігача, 
різні семіотичні системи передання 
інформації, а також стилеметричний 
чинник. У кінці монографії пода-
но частотний словник повісті «Boa 
constrictor».

Для викладачів мовознавства й 
літературознавства, вчителів укра-
їнської мови і літератури, студентів, 
школярів, усіх, хто цікавиться твор-
чістю І. Франка та сучасною лінгвіс-
тикою.

Дидактика вищої школи 
Автори – Ольга Біляковська, 

Ірина Мищишин, Світлана Цюра

Біляковська О. О. Дидактика 
вищої школи: навчальний посіб-
ник / О. О. Біляковська, І. Я. Ми-
щишин, С. Б. Цюра. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 360 с.

ISBN 978-617-10-0025-4.
Редактор – Ірина Пірожик. Ко-

ректор – Оксана Гоцур. Технічний 

редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п’ю т ерн е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – 
Василь Роган.

У навчальному посібнику роз-
крито загальні засади теорії освіти і 
навчання, шляхи та способи органі-
зації навчального процесу в умовах 
реформування системи вищої освіти 
України. Розглянуто сутність, зміст 
і завдання процесу навчання у ви-
щих навчальних закладах, методи, 
форми та засоби його організації, 
педагогічний контроль і оцінюван-
ня навчальної діяльності студентів 
з урахуванням новітніх тенденцій 
розвитку суспільства. Запропоно-
вано питання та завдання для само-
стійної роботи студентів.

Для магістрантів вищих навчаль-
них закладів, аспірантів, викладачів, 
учителів-методистів, науковців, пра-
цівників освітньої галузі.

Кримінальні покарання 
в Україні (ІХ–ХХ ст.)

Автор – Ігор Бойко

Бойко І. Й. Кримінальні пока-
рання в Україні (ІХ–ХХ ст.) : на-
вчальний посібник / І. Й. Бойко. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 408 с.

ISBN 978-617-10-0004-9.
Редактор – Світлана Винниченко. 

Технічний редактор – Світлана Се-
ник. Комп’ютерне верстання – На-
талія Лобач, Наталія Буряк. Обкла-
динка – Василь Роган.

(Продовження на 4 стор.).

Цей рік для поліграфістів Видавничого центру є п’ятнадцятим 
у творчій біографії. Колектив університетських книговидавців з листо-
пада 1998 року й понині  вже випустив майже дві з половиною тисячі 
підручників, навчальних посібників, монографій та ще кілька сотень на-
йменувань іншої книжково-журнальної продукції. Значна кількість кни-
жок побачила світ протягом останнього року, який окреслює минуле 
п’ятнадцятиліття. Сьогодні на сторінках газети знайомимо поцінову-
вачів друкованих видань Франкового Університету з новими книжками, 
які вийшли з-під пера науковців нашого вищого навчального закладу.

 Ширше про здобутки університетських поліграфістів завжди мо-
жете довідатися на сайті Видавничого центру vydavcentr.lviv.ua. А усім, 
хто хоче ближче ознайомитися з новими книжками та придбати їх, 
пропонуємо завітати  до книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті голов-
ного корпусу Університету. 



тор – Миросла-
ва Мартиняк. 
К о м п ’ ю т е р н а 
верстка – Віктор 
Туриця.

У «Віснику 
Львівського уні-

верситету. Серія хімічна» публіку-
ють оригінальні результати з різних 
розділів хімії, у тому числі неорга-
нічної, аналітичної, органічної, фі-
зичної та колоїдної, міждисциплі-
нарної хімії та суміжних ділянок 
науки.

Фізика світіння газових 
туманностей

Автори – 
Володимир Головатий, 

Богдан Мелех, 
Наталія Гаврилова

Головатий В. В. Фізика світіння 
газових туманностей : навчаль-
ний посібник / В. В. Головатий, 
Б. Я. Мелех, Н. В. Гаврилова. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 130 с.

ISBN 978-617-10-0022-3.
Редактор – 

Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор 
– Галина Матіїв. 

Комп’ютерна верстка – Нестор 
Тишко. Дизайнер обкладинки – Ва-
силь Роган.

Викладено теоретичний матері-
ал, необхідний для розрахунку фі-

зичних характеристик та хімічного 
складу газових туманностей. Опи-
сано класичні методики діагностики 
небулярного газу та сучасні методи 
фотоіонізаційного моделювання сві-
тіння газових туманностей.

Для студентів-астрофізиків уні-
верситетів України, що навчаються 
за освітньо-кваліфікаційними рівня-
ми бакалавра та магістра.

Програмування мовою 
С++. Частина 1 : 

Парадигма процедурного 
програмування

Автор – Ігор Дудзяний

Дудзяний І. М. Програмування 
мовою С++. Частина 1 : Парадиг-
ма процедурного програмування: 
навчальний посібник / І. М. Ду-
дзяний. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 468 с.

ISBN 978-617-10-0016-2, 978-617-
10-0017-9 (ч. 1).

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

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

У посібнику систематизовано ба-
зові засоби процедурного програ-
мування мовою С++ в інтегровано-
му середовищі розробки Microsoft 
Visual Studio 2010: елементарні 
типи даних, визначення змінних і 
констант, конструкції галужень і 
циклів, масиви, вказівники, рядки 
та функції. Головну увагу звернуто 

на реалізацію типових алгоритмів 
опрацювання скалярних величин, 
скінченних послідовностей, рядів, 
цілих чисел, масивів, рядків тощо. 
Розглянуто реалізацію класичних 
алгоритмів розв’язування задач ком-
бінаторної оптимізації на базі жадіб-
ного методу та методу динамічного 
програмування.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, які вивчають сучасні ін-
формаційні технології.

Педагогічна освіта 
і наука в умовах 

класичного університету: 
традиції, проблеми, 
перспективи. Т. 3. 

Педагогічна думка, 
освіта, персоналії: 

теоретичний, історичний, 
компаративістський підходи

За редакцією 
Миколи Євтуха, 

Дмитра Герцюка,
Казімєжа Шмида

Педагогічна освіта і наука в умо-
вах класичного університету: тра-
диції, проблеми, перспективи: у 
3-х томах. Т. 3. Педагогічна думка, 
освіта, персоналії: теоретичний, 
історичний, компаративістський 
підходи :  Збірник наукових праць 
/ За редакцією М. Євтуха, Д. Гер-
цюка, К. Шмида. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 406 с.

ISBN 978-617-10-0032-2 (загаль-
ний), 978-617-10-0062-9 (Т. 3).

Переклад – Тетяна Равчина, На-
талія Горук, Надія Заячківська. 

4 5

(Продовження на 6 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2-4 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2-3 стор.).

Видавничий вісник                                       Нові видання Нові видання                                          Видавничий вісник  

(Продовження на 5 стор.).

У посібнику 
висвітлено осно-
вні етапи ста-
новлення та роз-
витку інституту 
кримінального 
покарання на 

українських землях від найдавні-
ших часів і до сучасності. Особливу 
увагу приділено проблемам визна-
чення мети і системи кримінальних 
покарань на українських землях, 
джерелам кримінального права та 
систематизації кримінально-право-
вих норм про покарання впродовж 
ІХ–ХХ ст. Проаналізовано основні 
пам’ятки вітчизняного права, у яких 
містяться норми про злочини і пока-
рання.

Матеріал посібника відповідає 
програмі курсу «Історія держави і 
права України» та програмі спецкур-
су «Історія розвитку інституту пока-
рання у вітчизняному кримінально-
му законодавстві».

Для студентів юридичних спеці-
альностей, аспірантів та всіх, хто 
цікавиться питаннями історії укра-
їнського права.

Теорія електромагнітного 
поля

Автор – Іван Болеста

Болеста І. Теорія електромаг-
нітного поля : навчальний посіб-
ник / Іван Болеста. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 478 с.

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

Технічний редактор – Світлана Се-
ник. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному 
посібнику викла-
дено питання, що 
стосуються теорії 
електромагнітно-
го поля. Основну 
увагу зосередже-

но на використанні рівнянь Мак-
свелла для розв’язання важливих 
для електроніки задач.

Наведено типові приклади, які по-
легшують розуміння та засвоєння 
матеріалу.

Для студентів напряму підготовки 
«мікро- та наноелектроніка», може 
бути корисним для студентів стар-
ших курсів і аспірантів радіофізич-
них і радіотехнічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів.

Вісник Львівського 
університету. 

Серія географічна. 
Випуск 41

Вісник Львівського університе-
ту. Серія географічна. – Випуск 41. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 406 с.

Відповідальні за 
випуск – Мирослав 
Дністрянський, 
Андрій Богуцький. 
Редактор – Ми-
рослава Марти-
няк. Технічний ре-

дактор – Олена Томенюк. Коректор 
– Ірина Пірожик.

Опубліковано результати дослі-
джень у галузях географії ґрунтів, 
біогеографії, геоморфології, палео-
географії, фізичної географії, ланд-
шафтознавства, економічної та соці-

альної географії, географії туризму, 
охорони природи, гео- та соціоеко-
логії тощо.

Бібліографію подано в кінці ста-
тей.

Вісник Львівського 
університету. 
Серія хімічна.

Випуск 54, частина 1

Вісник Львівського університе-
ту. Серія хімічна. Випуск 54, час-
тина 1. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 222 с.

Відповідальні 
за випуск – Бог-
дан Котур, Зіно-
вія Шпирка. Ре-
дактор – Мирос-
лава Мартиняк. 
Ком п ’ ю т е р н а 

верстка – Віктор Туриця.
У «Віснику Львівського універси-

тету. Серія хімічна» публікують ори-
гінальні результати з різних розділів 
хімії, у тому числі неорганічної, ана-
літичної, органічної, фізичної та ко-
лоїдної, міждисциплінарної хімії та 
суміжних ділянок науки.

Вісник Львівського 
університету. 
Серія хімічна.

Випуск 54, частина 2

Вісник Львівського університе-
ту. Серія хімічна. Випуск 54, час-
тина 2. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 223 с. – 432 с.

Відповідальні за випуск – Бог-
дан Котур, Зіновія Шпирка. Редак-
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Літературний 
редактор – Ма-
рія Ріпей. Ди-
зайн обкладинки 
– Теодор Лещак, 
Василь Роган. 
Ком п ’ ю т е р н а 

верстка – Наталія Король.
Розглянуто сучасні підходи, те-

оретико-методологічні засади на-
вчання, виховання й самоосвіти 
майбутніх фахівців; здійснено по-
рівняльний аналіз розвитку вищої 
та професійної освіти у зарубіжних 
країнах; ретроспективно висвітле-
но різноманітні аспекти діяльності 
українських вищих навчальних за-
кладів; розкрито наукову спадщину 
та просвітницьку діяльність відомих 
педагогів.

 Цифрова обробка 
інформації

Автори – Григорій Злобін, 
Юрій Мочульський

Злобін Г. Цифрова обробка ін-
формації : навчально-методичний 
посібник / Григорій Злобін, Юрій 
Мочульський. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 72 с.

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

талія Буряк.
Розглянуто основні поняття теорії 

інформації і кодування. Проаналізо-
вано принципи формування кодів та 

їхню ефективність, а також цифрові 
сигнали та системи, які їх опрацьо-
вують.

Для студентів спеціальності «Ра-
діофізика й електроніка».

Психологія формування 
професійної Я-концепції 
практичного психолога

Автор – Галина Католик

Католик Г. В. Психологія фор-
мування професійної Я-концепції 
практичного психолога: моногра-
фія / Галина Католик. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 
406 с. + 1.6 вкл.

ISBN 978-617-10-0003-2.
Редактор – 

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

бов Семенович. Коректор – Оксана 
Гоцур. Обкладинка – Василь Роган.

У монографії висвітлено теорети-
ко-методологічні аспекти професій-
ної підготовки практичних психо-
логів та психотерапевтів у системі 
післядипломної освіти (в контексті 
безперервної професійної освіти).

Проаналізовано змістовні критерії 
взаємозв’язку психо- та професіо-
графічних структур у контексті фор-
мування Я-концепції практичного 
психолога та психотерапевта. Сфор-
мульовано модерні підходи до розу-
міння динамічних аспектів розвитку 
Я-концепції практичного психолога 
та психотерапевта в онтогенетично-
му контексті.

Запропоновано авторські мо-
делі формування професійної 
Я-концепції психолога-практика 
та психотерапевта, мотиваційних 
аспектів психотерапії, а також ав-
торський навчальний проект з під-
готовки фахівців з дитячо-юнацької 
психотерапії.

Регіональна економічна 
і соціальна географія світу 

(Латинська Америка 
та Карибські країни, 

Африка, Азія, Океанія) 
Автори – Мирослава Книш, 

Ольга Мамчур

Книш М. М. Регіональна еконо-
мічна і соціальна географія світу 
(Латинська Америка та Кариб-
ські країни, Африка, Азія, Океа-
нія) = Regional Economic and Social 
Geography of the World (Latin 
America and Caribbean countries, 
Africa, Asia, Oceania) : навчальний 
посібник / М. М. Книш, О. І. Мам-
чур. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 368 с. + 0,32 вкл.

ISBN 978-617-10-0007-0.
Р е д а к т о р 

– Ірина Лоїк. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерний 
набір – Ольга 

Мамчур. Комп’ютерна верстка – 
Любов Семенович. Обкладинка – Ва-
силь Роган. 

Навчальний посібник призначе-
ний для методичної допомоги сту-
дентам у процесі виконання прак-
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(Продовження на 7 стор.). (Продовження на 8 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2-6 стор.).

Видавничий вісник                                      Нові видання Нові видання                                              Видавничий вісник  

(Продовження. 
Початок на 2-5 стор.).

тичних, самостійних, навчально-до-
слідницьких робіт, підготовки до се-
мінарських занять та іспиту з курсу 
«Регіональна економічна і соціальна 
географія світу».

Для студентів географічних фа-
культетів, а також усіх, хто вивчає 
проблеми економічної і соціальної 
географії світу.

Правовий захист 
економічної конкуренції
Автори – Володимир Коссак, 

Юрій Юркевич

Коссак В. М. Правовий захист 
економічної конкуренції: на-
вчальний посібник / В. М. Коссак, 
Ю. М. Юркевич. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 314 с. 

ISBN 978-617-10-0002-5.
Редактор – Іри-

на Лоїк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

Навчальний по-
сібник підготовлено на основі чин-
ного законодавства України відпо-
відно до програми спецкурсу «Пра-
вовий захист економічної конкурен-
ції». У посібнику докладно проана-
лізовано діючі нормативно-правові 
акти та судову практику, пов’язану 
з вирішенням спорів у сфері еконо-
мічної конкуренції. Нормативний 
матеріал подано станом на 1 січня 
2013 року.

Для студентів, аспірантів, викла-
дачів, а також суддів, адвокатів, но-
таріусів, юрисконсультів, а також 

усіх, хто цікавиться питаннями за-
стосування антимонопольно-конку-
рентного законодавства України.

Фізико-хімічний аналіз 
багатокомпонентних 

систем: лабораторний 
практикум

Автори – Богдан Котур, 
Зіновія Шпирка, 

Галина Ничипорук, 
Оксана Зелінська

Фізико-хімічний аналіз багато-
компонентних систем: лаборатор-
ний практикум / Б. Я. Котур, З. 
М. Шпирка, Г. П. Ничипорук, О. 
Я. Зелінська. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 104 с.

Редактор – На-
талія Плиса.

У лаборатор-
ному практикумі 
розглянуто осно-
вні закономірнос-
ті будови діаграм 

стану три- та чотирикомпонентних 
систем, фізико-хімічні методи їх 
дослідження і побудови. До кожної 
лабораторної роботи є індивідуаль-
ні завдання, а також типові завдання 
до контрольної та самостійної ро-
біт. Використано результати дослі-
джень, одержані в ЛНУ імені Івана 
Франка та інших наукових лаборато-
ріях України і світу.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, аспірантів та науковців.

Українська мова 
професійного спрямування

Автор – Галина Крохмальна

Крохмальна Галина. Українська 
мова професійного спрямування : 

навчально-методичний посіб-
ник для студентів Педагогічного 
коледжу / Галина Крохмальна. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 130 с.

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

кладинка – Руслан Пірус.
Посібник містить матеріали та ре-

комендації, необхідні для якісної ор-
ганізації практичного навчального 
процесу вивчення української мови 
професійного спрямування.

Подано навчальну програму кур-
су «Українська мова професійного 
спілкування», перелік тем для само-
стійної роботи студентів, плани семі-
нарських занять, вправи для практич-
них занять, зразки контрольних тес-
тових завдань, короткий терміноло-
гічний словник педагога та перелік 
рекомендованої літератури до курсу.

Для викладачів та студентів 
Педагогічного коледжу Львів-
ського національного універси-
тету імені Івана Франка, усіх за-
цікавлених.

Основи наукових 
досліджень

Автори – Роман Крохмальний, 
Юрій Медведик, Майя Гарбузюк, 

Наталія Демчук

Крохмальний Роман. Основи 
наукових досліджень: навчально-
методичний посібник для студен-
тів факультету культури та мис-
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(Продовження. 
Початок на 2-7 стор.).

(Продовження на 10 стор.).

Видавничий вісник                                      Нові видання Нові видання                                           Видавничий вісник  

(Продовження. 
Початок на 2-8 стор.).

тецтв / Роман Крохмальний, Юрій 
Медведик, Майя Гарбузюк, Ната-
лія Демчук. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 310 с.

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

Посібник містить матеріали, ме-
тодичні рекомендації та навчальні 
завдання для організації навчально-
го процесу вивчення курсу «Основи 
наукових досліджень» студентів різ-
них напрямів факультету культури 
та мистецтв.

Подано опис предмета навчаль-
ного курсу, програму та структуру 
навчальної дисципліни, тематику 
семінарських занять, матеріали для 
самостійної роботи, опис індивіду-
ального навчально-дослідного за-
вдання, методи контролю, розподіл 
балів, які присвоюють студентам, 
запитання для підготовки до заліку, 
навчальні завдання для самостійної 
роботи, перелік термінів, зразок тес-
тового завдання та список рекомен-
дованої літератури.

Для викладачів і студентів факуль-
тету культури та мистецтв Львівсько-
го національного університету імені 
Івана Франка, усіх зацікавлених.

Кроки… Василь Лизанчук – 
публіцист, вчений, педагог

Укладач – Мирослав Романюк

Кроки… Василь Лизанчук – 
публіцист, вчений, педагог : бі-
бліографічний покажчик, листи, 

рецензії, есеї, відгуки. Книга 3 / 
укладач М. М. Романюк ; передмо-
ва Я. С. Калакури. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 550 с. 
+ вкл.

ISBN 978-966-613-964-4. 
Редактор – 

Анна Габрук. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-

талія Буряк, Наталія Лобач. Ху-
дожній редактор – Василь Роган. 
Фото на авантитулі – Ярослав Та-
бінський.

У цій книжці на основі зібраного, 
опрацьованого, осмисленого і сис-
тематизованого матеріалу розкрито 
способи і форми російщення укра-
їнців. Денаціоналізація насильниць-
кими методами – терором, ліквідаці-
єю культурних здобутків, забороною 
шкіл, друку, врешті – мови – були в 
арсеналі різних держав, які окупову-
вали українські землі, але найвишу-
каніші, найрафінованіші й водночас 
найбрутальніші методи застосовува-
ла Москва. Ґрунтовно узагальнено 
форми і методи російщення : гено-
цид, етноцид, лінгвоцид української 
нації, розкрито шляхи утвердження 
української України. Книжка «Кро-
ки» є своєрідною узагальнюючою 
працею, в якій осмислено творчу ла-
бораторію професора Василя Лизан-
чука, всебічно показано важливість 
його наукової публіцистики для 
формування національної свідомос-
ті, громадянської гідності українців, 
взаємоповаги між громадянами різ-
них національностей, які живуть в 
Україні.

Маркетингові комунікації
Автори – Євген Майовець, 

Олег Кузик

Майовець Є. Й. Маркетингові 
комунікації : навчальний посіб-
ник / Є. Й. Майовець, О. В. Кузик. 
– Львів : Львівський національ-
ний університет імені Івана Фран-
ка, 2013. – 192 с.

Навчальний по-
сібник написаний 
у відповідності із 
програмою курсу 
«Маркетингові 
комунікації» для 
студентів вищих 

навчальних закладів. Він містить 
13 тем. З кожної теми пропонується 
матеріал для лекції і матеріал для 
самостійної роботи студентів. У на-
вчальному посібнику запропонова-
но концептуальні, теоретико-мето-
дологічні, методичні та прикладні 
положення формування ефективної 
комунікаційної політики.

Навчальний посібник призначе-
ний для викладачів та студентів еко-
номічних спеціальностей, науковців 
і практиків.

«Черемошу» 
грають хвилі…

За редакцією 
Олександра Масляника

«Черемошу» грають хвилі… / 
[за редакцією О. І. Масляника]. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 218 с.

ISBN 978-617-10-0063-6.

Редактор – 
Уляна Крук. Тех-
нічний редактор 
– Світлана  Се-
ник. Дизайн і вер-
стка – Наталія 
Лобач, Наталія 

Буряк. Обкладинка – Андрій Огоно-
ченко.

Книгу присвячено 50-літтю від 
дня заснування славетного самоді-
яльного студентського колективу – 
Народного ансамблю пісні і танцю 
«Черемош» Львівського національ-
ного університету імені Івана Фран-
ка. Десятки тисяч студентів творили 
його мистецьку славу, отримали тут 
незабутні уроки патріотизму, у ча-
рівній музиці, пісні і танці плекали 
незламну українську душу.

Рефлексії з яблуками. 
Словник спокушеної
Автор – Ірина Мулярчук

І. Мулярчук. Рефлексії з яблука-
ми. Словник спокушеної. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 
70 с.

Видано за підтримки декана фі-
лологічного факультету Ярослава 
Гарасима та Студентського уряду 
Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка.

Тексти подано в 
авторській редак-
ції. Комп’ютерне 
верстання, об-
кладинка – Руслан 
Пірус. Відпові-
дальний за випуск 

– Ярослав Гарасим.

«Яблучна» поезія Ірини Мулярчук 
вражає, дивує, манить бурею емо-
цій. Це приклад справжньої жіночої 
лірики, яка не може не зачепити, не 
може не вражати. Кохання-самові-
дречення, кохання-пожертва, кохан-
ня-офіра переповнюють її поезію. 
Авторка дає нове дихання вічній 
темі, відкриває такі грані людського 
серця, про які не кожен спроможеть-
ся говорити вголос і так відверто.

Книгу охоче і залюбки «посма-
кує» кожен читач.

Дуже малі міські 
поселення 

Львівської області: 
суспільно-географічний 

потенціал та перспективи 
розвитку

Автори – 
Наталія Дністрянська, 

Мирослав Дністрянський

Дністрянська Н. І. Дуже малі 
міські поселення Львівської об-
ласті: суспільно-географічний по-
тенціал та перспективи розвитку: 
монографія / Н. І. Дністрянська, 
М. С. Дністрянський. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 
198 с.  

ISBN 978-617-10-0031-5.
Редактор – 

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

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

У монографії концептуально 
окреслено контури категорії дуже 
малих міських поселень, яка фор-
мується селищами міського типу 
та дуже малими містами (людністю 
до десяти тисяч осіб). Відображено 
роль природно-географічного поло-
ження, адміністративного статусу 
та суспільно-географічних чинни-
ків у формуванні та функціонуванні 
дуже малих міських поселень. До-
сліджено тенденції демографічного 
та етнокультурного розвитку селищ 
міського типу та дуже малих міст 
Львівської області. Зроблено аналіз 
їхнього інфраструктурного потенці-
алу. Розкрито роль дуже малих місь-
ких поселень у системі розселення 
Львівської області. Обґрунтовано 
перспективні напрямки регіональної 
політики щодо активізації суспіль-
но-географічної ролі селищ міського 
типу та дуже малих міст.

Для наукових працівників, учите-
лів, усіх, хто цікавиться географіч-
ним краєзнавством. 

Соціальна екологія: 
взаємодія людського 

суспільства та природи
Автор – Микола Назарук

Назарук М. М. Соціальна еко-
логія: взаємодія людського сус-
пільства та природи : навчальний 
посібник / М. М. Назарук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 
348 с.

ISBN 978-617-10-0010-0.
Редактор – Ірина Пірожик. Тех-

нічний редактор – Світлана Се-
ник. Коректор – Юліанна Бурка. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 
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верстання – Наталія Буряк, На-
талія Лобач. Обкладинка – Василь 
Роган. 

Розглянуто різні процеси розви-
тку та становлення перської мови з 
дав¬ніх часів, починаючи з давньо-
перських написів, і до встановлен-
ня норм кла¬сичної перської мови. 
Наведено відомості про фонетичні, 
морфологічні та синтаксичні осо-
бливості, часову та територіальну 
локалізацію, соціолінгвіс¬тичний 
статус, зв’язки з іншими мовами, 
роль у регіоні, пам’ятки, умови роз-
витку та причини занепаду перської 
мови на трьох етапах її розвитку – 
давньому, середньому та новому 
(класичному і сучасному).

Детально проаналізовано фо-
нетичні, морфологічні та синтак-
сичні ди¬ференційні особливості 
іранських мов, еволюцію голосних 
і приголосних у перській мові, ево-
люцію дієслівних та іменних кате-
горій, особливості син¬таксичних 
категорій. Підручник містить зразки 
текстів, вправи, контрольні запитан-
ня та теми рефератів до кожного роз-
ділу.

Підручник з історії перської мови 
призначений для студентів-філоло-
гів вищих навчальних закладів ІII–
IV рівнів акредитації, котрі вивча-
ють пер¬ську мову як основну.

Філософія
Автор – Людмила Рижак

Рижак Людмила. Філософія : 
підручник / Людмила Рижак. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 650 с.

ISBN 978-966 613-941-5.
Редактор – Лі-

лія Баран. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. 

Мета підручника – допомогти 
студентам сформувати цілісне ро-
зуміння сучасного глобалізованого 
й динамічного світу, спонукати до 
роздумів над межовими проблемами 
людського буття: призначення люди-
ни та перспектив розвитку людства. 
Знання з філософії допоможуть сту-
дентам стати інтелектуально неза-
лежними й критично мислячими 
людьми, які прагнуть самостійно 
шукати відповіді на сучасні пробле-
ми, свідомо вибирати власну життє-
ву позицію, реалізувати свої задуми 
та відповідально ставитися до своїх 
особистих, професійних та соціаль-
них обов’язків.

Підручник розрахований на сту-
дентів, аспірантів, викладачів і всіх, 
хто цікавиться філософією, кому не 
байдуже духовне життя України та 
людства на межі тисячоліть.

Сад твоїх пісень
Збірка поезій та перекладів 

студентів, аспірантів 
і викладачів факультету 

іноземних мов

Сад твоїх пісень : Збірка поезій 
та перекладів студентів, аспіран-
тів і викладачів факультету іно-
земних мов. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 92 с.

ISBN 978-617-10-0052-0.

Усі вірші та 
переклади по-
дано в автор-
ській редакції. 
Ілюстрації до 
збірки взяті з Ін-
тернету. Відпо-

відальний за випуск – Андрій Трач. 
Комп’ютерне верстання та дизайн 
обкладинки – Юлія Сущенко.

Поетична збірка «Сад твоїх пі-
сень» – студентський проект. Збірка 
складається з двох частин, до пер-
шої з яких увійшли вірші студентів, 
які у різні роки навчалися на фа-
культеті іноземних мов Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка. Друга частина містить 
переспіви з іноземних мов, які вико-
нали студенти, аспіранти і викладачі 
факультету. Автори оспівують такі 
близькі і зрозумілі нам теми – лю-
бов до близької людини і до своєї 
Батьківщини, пошуки щастя й сенсу 
життя, красу природи й поетичного 
слова; говорять про свої мрії і про 
те, що може зробити нас щасливі-
шими.

“Щоб слово пламенем 
взялось”:

Поетичний світ 
Тараса Шевченка
Автор – Андрій Скоць

Скоць А. І. “Щоб слово пламе-
нем взялось”: Поетичний світ Та-
раса Шевченка : монографія / А. І. 
Скоць. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 258 с.

ISBN 978-617-10-0023-0.
До 200-річчя від дня народження 

Тараса Шевченка.

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

Описано най-
важливіші проце-
си взаємодії люд-

ського суспільства. Подано основи 
соціальної екології, історію станов-
лення цієї галузі знань. Розглянуто 
причини виникнення сучасної еко-
логічної кризи, а також засоби її по-
долання, тенденції зміни основних 
компонентів природи, народонасе-
лення; наслідки взаємодії суспіль-
ства і природи. Наведений матеріал 
сприяє розвитку у студентів широко-
го погляду на різноманітні соціальні 
процеси і явища, умінню аналізува-
ти і робити висновки щодо проблем 
взаємодій суспільства і природи.

Для студентів гуманітарних фа-
культетів та якнайширшого кола чи-
тачів, які цікавляться екологічними 
проблемами.

Практикум 
з ґрунтознавства і географії 

ґрунтів
Автор – Юрій Наконечний

Наконечний Ю. І. Практикум з 
ґрунтознавства і географії ґрун-
тів : навчальний посібник / Ю. І. 
Наконечний. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 374 с. + 1,25 
вкл.

ISBN 978-617-10-0019-3.
Редактор – Ірина Лоїк. Технічний 

редактор – Світлана Сеник. Корек-
тор – Юліанна Бурка. Комп’ютерне 
верстання – Любов Семенович. Об-

кладинка – Ва-
силь Роган.

Р о з г л я н у т о 
широкий спектр 
методичних і 
практичних ре-
комендацій та 

різноманітних методів лаборатор-
но-аналітичного вивчення власти-
востей ґрунтів. Особливу увагу при-
ділено вивченню фізичних власти-
востей та гумусового стану ґрунтів. 
Розглянуто загальні закономірності 
географічного поширення ґрунтів, 
принципи ґрунтово-географічного 
і агроґрунтового районування. По-
дано характеристику умов ґрунтот-
ворення, склад і властивості найпо-
ширеніших ґрунтів світу.

Для студентів і аспірантів геогра-
фічних, біологічних і агрономічних 
факультетів вищих навчальних за-
кладів, а також буде корисним для 
працівників науково-дослідних за-
кладів і ґрунтознавців-практикантів.

Зоогеографія
Автор – Остап Решетило

Решетило Остап. Зоогеографія: 
навчальний посібник : [для сту-
дентів вищих навчальних закла-
дів] / Остап Решетило. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 
232 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
978-966-613-977-4.

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

Розглядаються основні напрями 
сучасної зоогеографії, історія її фор-
мування та екологічні основи. Зна-
чну увагу приділено вченням про 
ареал і фауну. Висвітлено принципи 
й методи зоогеографічного району-
вання. Описано структуру і тварин-
ний світ фауністичних областей су-
ходолу Землі та регіонів Світового 
океану. Наведено зоогеографічне ра-
йонування та характеристику фауни 
України. Наголошено на ролі зоогео-
графії у вирішенні питань збережен-
ня фауни та раціонального викорис-
тання ресурсів тваринного світу. По-
дано перелік запитань і приклади за-
вдань для контролю знань студентів.

Для студентів природничих спе-
ціальностей, екологів, викладачів 
біології, екології та географії, пра-
цівників природоохоронної сфери, 
усіх, кого цікавить різноманітність 
тваринного світу нашої планети.

Історія перської мови
Автор – Марта Стельмах

Стельмах М. Ю. Історія пер-
ської мови : підручник / М. Ю. 
Стельмах. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 184 с.

ISBN 978-617-10-0012-4.
Редактор – 

Уляна Крук. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор 
– Юлія Глиняна. 
К о м п ’ ю т е р н е 
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– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 384 с. – (Серія «Біологічні 
Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
978-617-10-0011-7.

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.

Підручник розроблено відповід-
но до програми курсу «Анатомія та 
еволюція нервової системи». Даний 
курс є однією з базових біологіч-
них дисциплін, які рекомендовано 
для вивчення студентам медичних, 
біологічних і філософських (психо-
логія) спеціальностей. У ньому роз-
глядаються питання загальної ана-
томії, філогенетичного й онтогене-
тичного розвитку нервової системи, 
будова нервової тканини, спинного 
та головного мозку, периферичної 
нервової системи, а також загальні 
принципи і особливості структурної 
організації автономної нервової сис-
теми. При описі інтегративних сис-
тем мозку особлива увага приділя-
ється будові сенсорних і пірамідних 
провідних шляхів, а також морфо-
функціональним особливостям екс-
трапірамідної та лімбічної систем; 
крім того, розглядається їхня роль у 
формуванні психіки людини. У під-
ручнику подано анатомічний опис 
органів чуття, які забезпечують дис-
тантну взаємодію організму з ото-
чуючим середовищем, розглянуто 

питання кровопостачання головного 
та спинного мозку, будову оболо-
нок, шлуночків мозку та лікворної 
системи в цілому. Виклад матеріа-
лу супроводжується традиційними 
і оригінальними схемами та рисун-
ками, що суттєво полегшує сприй-
няття тексту. Анатомічні терміни в 
підручнику подані з урахуванням 
рекомендацій Міжнародної анато-
мічної номенклатури, прийнятої 
Міжнародним комітетом з анатоміч-
ної термінології (FCAT, 1998). Книга 
апробована в ході читання лекцій і 
проведення семінарських та лабора-
торних занять у Львівському націо-
нальному університеті імені Івана 
Франка.

Для студентів біологічних, філо-
софських (кафедра психології) та 
медичних факультетів університе-
тів, педагогічних вищих навчальних 
закладів, а також для спеціалістів, 
які цікавляться анатомією нервової 
системи.

Фізичний факультет 
Львівського національного 

університету імені Івана 
Франка (1953–2013)
Автори – Іван Вакарчук, 

Петро Якібчук, 
Олексій Миколайчук, 

Олександр Попель

Фізичний факультет Львівсько-
го національного університету 
імені Івана Франка (1953–2013) : 
довідково-інформаційне видання / 
[І. Вакарчук, П. Якібчук, О. Мико-
лайчук, О. Попель]. – Львівський 
національий університет імені 
Івана Франка, 2013. – 586 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. Корек-
тор – Христина Макович. Обкла-
динка – Василь Роган.

Висвітлено розвиток фізичної на-
уки та підготовку спеціалістів фі-
зиків у Львівському університеті 
до відкриття фізичного факультету 
у 1953 році. Наведено короткі ві-
домості про фізичний факультет, 
астрономічну обсерваторію, кафе-
дри, лабораторії та наукові підрозді-
ли, проаналізовано наукові здобутки 
з фізики та навчальний процес, його 
кадрове, навчально-методичне за-
безпечення, перелік кандидатських і 
докторських дисертацій, захищених 
аспірантами, співшукачами і праців-
никами університету, списки випус-
кників факультету (1953–2013).

Для співробітників, студентів, ас-
пірантів та випускників фізичного 
факультету і факультету електроніки.

Колекція мохів Антона 
Ремана з Південної Африки 

в гербарії Львівського 
національного університету 

імені Івана Франка (LW)
Автори – Тетяна Хміль, 

Звенислава Мамчур, 
Сергій Кондратюк

Хміль Т. С. Колекція мохів Ан-
тона Ремана з Південної Африки в 
гербарії Львівського національно-
го університету імені Івана Фран-

Редактор – 
Руслана Спринь. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

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

Видання присвячене актуальним 
проблемам шевченкознавства. Скла-
довими частинами дослідження є 
монографічні та оглядові теми, де 
розглянуто життєпис Тараса Шев-
ченка, його творчість в ранній «добі 
романтичного націоналізму». До-
сліджено Шевченків тайнопис, його 
поетику умовчань, незримі субстан-
ції художності. Книжка новаторська, 
глибоко наукова, написана оригі-
нально, талановито, майстерно, сві-
жо, любовно. Вона буде корисною 
шевченкознавчою наукою для учнів 
середніх шкіл і студентів-філологів, 
стане в добрій послузі учителям-
словесникам і викладачам україн-
ської літератури у вищих навчаль-
них закладах, повчанням для усіх 
шанувальників нашої національної 
Біблії – «Кобзаря» Тараса Шевченка.

Граматика німецької мови 
для перекладачів

Автори – Володимир Сулим, 
Михайло Смолій

Сулим В. Т. Граматика німець-
кої мови для перекладачів : на-
вчальний посібник / В. Т. Сулим, 
М. С. Смолій. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 352 с.

ISBN 978-966-613-989-7.

Р е д а к т о р 
–  М а р ’ я н а 
М и х а л ю к . 
Комп’ютерне 
верстання – 
Михайло Смо-
лій. Обкладинка 

– Василь Роган.
Пропопонований посібник – це 

короткий за формою, але багатий 
за змістом виклад практичної гра-
матики німецької мови. Посібник 
призначено передусім для студентів 
спеціальностей «Німецько-україн-
ський переклад» і «Німецька мова 
та література». Його можуть вико-
ристовувати також вчителі, викла-
дачі і перекладачі для самостійної 
роботи над удосконаленням своїх 
комунікативних граматичних нави-
чок з німецької мови. Граматичний 
матеріал відповідає програмним ви-
могам викладання німецької мови у 
навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів 
акредитації.

Агроекологічна оцінка 
ґрунтів

Автори – Ольга Телегуз, 
Мирон Кіт

Телегуз О. В. Агроекологічна 
оцінка ґрунтів  : монографія / О. 
В. Телегуз, М. Г. Кіт. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 260 с. 
+ 1,1 вкл. – (Серія «Ґрунти Укра-
їни»).

ISBN 978-617-10-0060-5.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний 
редактор – Світлана Сеник. Корек-
тор – Юліанна Бурка. Комп’ютерна 
верстка – Любов Семенович. Обкла-
динка – Василь Роган.

В и к л а д е н о 
результати аг-
роеколог ічної 
оцінки ґрунтів 
шляхом визна-
чення класів 
п р и д а т н о с т і 

ґрунтів орних земель, призначених 
для вирощування сільськогосподар-
ських культур, на прикладі Львів-
ської області.

Узагальнено морфолого-генетич-
ні показники і фізико-хімічні влас-
тивості ґрунтів Львівської області. 
Складено структурну формулу ґрун-
тового покриву природно-сільсько-
господарських районів. Висвітлено 
сучасний стан еродованих ґрунтів. 
Проведено агроекологічну оцінку 
особливо цінних ґрунтів і визначено 
індекси географічного поширення 
та цінності цих ґрунтів. Розраховано 
ґрунтово-екологічний індекс фоно-
вих ґрунтів. Проаналізовано та сис-
тематизовано різні види районувань 
стосовно ґрунтового покриву, скла-
дено схему агроекологічного райо-
нування Львівської області.

Для фахівців у галузі ґрунтознав-
ства, географії ґрунтів, сільського 
господарства, охорони природи, зе-
мельного кадастру, наукових праців-
ників, аспірантів і студентів відпо-
відних спеціальностей.

Анатомія та еволюція 
нервової системи

Автор – Наталія Федірко

Федірко Н. В. Анатомія та ево-
люція нервової системи : підруч-
ник : [для студентів вищих на-
вчальних закладів] / Н. В. Федірко. 
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(Продовження. 
Початок на 2-11 стор.).

(Продовження на 13 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2-12 стор.).

(Продовження на 14 стор.).

Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і … Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і …
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ка (LW) / Т. С. Хміль, З. І. Мамчур, 
С. Я. Кондратюк. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 134 с.

ISBN 978-617-10-0021-6.

Технічний редактор – Світлана 
Сеник. Комп’ютерна верстка і ма-
кет – Наталія Лобач, Наталія Бу-
ряк. Обкладинка – Василь Роган.

У книзі, яка є продовженням серії 
«Гербарій Львівського університету 
(LW)», представлена колекція мохо-
подібих А. Ремана з Південної Аф-
рики, яка нараховує 650 зразків. Ко-
лекція була зібрана вченим під час 
двох великих подорожей Південною 
Африкою у 1875–1877 і 1879–1880 
роках. У 1899 році А. Реман передав 
її гербарію. Колекція містить зна-
чну кількість автентичних зразків. 
Така інформація є дуже цінною для 
сучасних бріотаксономічних дослі-
джень Африканського континенту.

Крім трьох вступних розділів: 
«Вступ», «Біографія і науковий до-
робок А. Ремана», «Про колекцію», 
подано список видів колекції (ети-
кетованих і неетикетованих зразків). 
Паралельно співставлена таксоно-
мія колекції А. Ремана з пізнішими 
таксономічними даними. З наведе-
ного переліку видно, що ціла низка 
зразків, які є в гербарії LW, біологи 
досі не включали до аналізу.

Для бріологів, ботаніків, аспіран-
тів і студентів біологічних факуль-
тетів, працівників гербаріїв і музеїв.

Біологія індивідуального 
розвитку тварин

Автори – Ярослава Черник, 
Дарія Максимів, 

Наталя Матійців, 
Лідія Боднар, 

Світлана Горбулінська, 
Наталія Голуб

Біологія індивідуального роз-
витку тварин : навчальний по-
сібник: [для студентів вищих на-
вчальних закладів] / [Я. І. Черник, 
Д. В. Максимів, Н. П. Матійців 
та інші]. – Львів : ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2013. – 168 с. – (Серія 
«Біологічні Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
978-617-10-0005-6.

Редактор – 
Людмила Макі-
тринська. Корек-
тор – Христина 
Макович. Техніч-
ний редактор – 
Ігор Старунько. 

Комп’ютерна графіка та верстан-
ня – Ігор Старунько. Дизайн  обкла-
динки – Ігор Старунько.

У посібнику розглядається курс 
біології індивідуального розвитку 
тварин. Призначений для форму-
вання сучасних уявлень та знань 
про основні закономірності перебігу 
онтогенезу багатоклітинних організ-
мів. Автори посібника використали 
класичні та сучасні наукові досяг-
нення в галузях ембріології, клітин-
ної біології, біохімії, генетики, моле-

кулярної біології для об’єднання різ-
них підходів і методів у висвітленні 
проблем індивідуального розвитку 
організмів. Текст посібника містить 
велику кількість рисунків, схем і 
фотографій, що сприяє формуван-
ню емпіричних уявлень про процеси 
онтогенезу. Креативною особливіс-
тю навчального посібника є розділи 
наприкінці кожної теми «Доповне-
ння».

Посібник рекомендований студен-
там і аспірантам біологічних спеці-
альностей університетів. Водночас 
він може бути корисним для студен-
тів та викладачів медичних навчаль-
них закладів.

Практикум 
з чисельних методів

Автори – Степан Шахно, 
Анна Дудикевич, 
Софія Левицька

Шахно С. М. Практикум з чи-
сельних методів : навчальний по-
сібник / Шахно С. М., Дудикевич 
А. Т., Левицька С. М. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 
432 с.

ISBN 978-617-10-0036-0.
Редактор – 

Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор 
– Юлія Глиняна. 

Комп’ютерне верстання – Любов 
Семенович. Обкладинка – Василь 
Роган.

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

(Продовження на 18 стор.).

Розглянуто головні чисельні мето-
ди розв’язування задач лінійної ал-
гебри, математичного аналізу, зви-
чайних диференціальних рівнянь, 
рівнянь у частинних похідних, ін-
тегральних рівнянь та різні аспекти 
їхнього практичного використання. 
Наведено результати тестових роз-
рахунків та набори завдань для са-
мостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, які вивчають чисельні ме-
тоди.

Технологія 
виборчої кампанії. 

Основи електорального 
маркетингу та менеджменту

Автор – Юрій Шведа

Шведа Ю. Технологія виборчої 
кампанії. Основи електорально-
го маркетингу та менеджменту : 
навчально-методичний посібник 
/ Ю. Шведа. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 340 с. 

ISBN 978-617-10-0035-3.
Редактор – 

Наталія Плиса. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
л ана  С еник . 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

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

Розглянуто теоретичні й прак-
тичні аспекти організації та прове-
дення виборчої кампанії. Розкрито 
суть, складові, етапи та ресурси 
виборчої кампанії, основи електо-
рального (виборчого) маркетингу і 

менеджменту, виборчої комунікації 
та виборчої поведінки, іміджелогії 
й іміджмейкінгу, електорального 
консультування. Детально проана-
лізовано виборчі стратегеми та тех-
нології. 

Для студентів вищих навчальних 
закладів спеціальності «Політоло-
гія», інших гуманітарних спеціаль-
ностей, аспірантів і викладачів, дер-
жавних службовців, політичних ді-
ячів, лідерів партійних організацій, 
менеджерів та учасників виборчих 
кампаній, усіх, хто цікавиться полі-
тикою.

Господарське законодавство. 
Частина І

Автори – Володимир Яцура, 
Анна Грищук, Маріанна Кохан

Яцура В. В. Господарське зако-
нодавство : у двох частинах. Час-
тина І : навчальний посібник / 
В. В. Яцура, А. М. Грищук, М. О. 
Кохан. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 536 с.

ISBN 978-617-10-0029-2 (загаль-
ний), 978-617-10-0030-8 (частина I).

Редактор – 
Наталія Плиса. 
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.

У першій частині навчального по-
сібника (лекційний курс) розглянуто 
основні правові інститути загальної 
частини господарського права, а 
також проблеми правового регулю-

вання окремих сфер господарського 
життя, враховуючи останні зміни 
господарського законодавства.

Для студентів, аспірантів і викла-
дачів економічних, менеджерських 
спеціальностей, які вивчають і ви-
кладають курс господарського за-
конодавства. Також буде корисним 
у практичній діяльності керівників 
та провідних спеціалістів суб’єктів 
господарювання та всіх, хто ціка-
виться проблемами правового регу-
лювання господарської діяльності.

Нормативні акти подано станом 
на 1 вересня 2012 року.

Господарське законодавство. 
Частина ІІ

Автори – Володимир Яцура, 
Анна Грищук, Маріанна Кохан

Яцура В. В. Господарське зако-
нодавство : у двох частинах. Час-
тина ІІ : навчальний посібник / 
В. В. Яцура, А. М. Грищук, М. О. 
Кохан. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 206 с.

ISBN 978-617-10-0029-2 (загаль-
ний), 978-617-10-0034-6 (частина II).

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

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

У другій частині навчального по-
сібника (практичний курс) подано 
методичні матеріали  (плани семі-

(Продовження. 
Початок на 2-13 стор.).

(Продовження на 15 стор.).

Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і … Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і …
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(Закінчення на 17 стор.).

У Франковому Університеті 
Видавничий центр цього року вже 
всьоме поспіль провів книжко-
вий конкурс «Найкращий підруч-
ник» та «Найкращий навчальний 
посібник». Журі з числа членів Ви-
давничої комісії 23 вересня визна-
чило, а Вчена рада Університе-
ту 25 вересня затвердила список 
авторів-переможців найкращих 
підручників і навчальних посібни-
ків гуманітарного і природничого 
напрямів, випущених у світ Ви-
давничим центром у 2012-2013 на-
вчальному році. Творчого успіху до-
сягли автори дванадцяти книжок.

У конкурсі «Найкращий підручник 
гуманітарного напряму 

2012-2013 навчального року» 
призові місця здобули:

Перше – підручник «Основи сус-
пільної географії». Автор: Олег 
Іванович Шаблій – професор, за-
відувач кафедри економічної та со-
ціальної географії географічного 
факультету. 

Друге – підручник «Філософія 
сучасної науки і техніки». Автори: 
Едуард Павлович Семенюк – про-
фесор, завідувач кафедри філософії 
Національного лісотехнічного уні-
верситету України, Володимир Пе-

трович Мельник – професор, декан 
філософського факультету, завідувач 
кафедри теорії та історії культури. 

Третє – підручник «Філософія». 
Автор: Людмила Віталіївна Рижак 
– доцент кафедри філософії філо-
софського факультету.

У конкурсі «Найкращий 
навчальний посібник 

гуманітарного напряму 
2012-2013 навчального року» 

призові місця посіли:

Перше – навчальний посібник 
«Господарське законодавство» (у 
двох частинах). Автори: Володи-
мир Васильович Яцура – професор, 
завідувач кафедри менеджменту 
економічного факультету, Анна Ми-
хайлівна Грищук – доцент кафедри 
менеджменту економічного факуль-
тету, Маріанна Остапівна Кохан 

– доцент кафедри менеджменту еко-
номічного факультету. 

Друге – навчальний посібник «Ре-
гіональна економічна і соціальна 
географія світу (Латинська Аме-
рика та Карибські країни, Афри-
ка, Азія, Океанія)». Автори: Ми-
рослава Михайлівна Книш – доцент 
кафедри економічної та соціальної 
географії географічного факультету, 
Ольга Ігорівна Мамчур – асистент 
кафедри економічної та соціальної 
географії географічного факультету. 

Третє – навчальний посібник 
«Таємна дипломатія і розвідка у 
міжнародних відносинах». Автор: 
Світлана Мирославівна Пик – до-
цент кафедри міжнародних відносин 
і дипломатичної служби факультету 
міжнародних відносин. 

Дванадцятку найкращих визначено Дванадцятку найкращих визначено

У конкурсі «Найкращий підручник 

природничого напряму 

2012-2013 навчального року» 

призові місця зайняли:

Перше – підручник «Анатомія 
та еволюція нервової системи». 
Із серії “Біологічні студії”. Автор: 

Наталія Вікторівна Федірко – про-

фесор кафедри фізіології людини і 

тварин біологічного факультету. 
Друге – підручник «Геологія ко-

рисних копалин. Частина 1. Рудо-
генез». Автори: Юрій Васильович 
Ляхов – професор кафедри геоло-

гії корисних копалин геологічного 

факультету, Микола Миколайович 
Павлунь – професор, завідувач ка-

федри геології корисних копалин 

геологічного факультету, Сергій Іва-
нович Ціхонь – доцент кафедри гео-

логії корисних копалин геологічного 

факультету. 
Третє – підручник «Фізіологія 

людини і тварин (фізіологія нерво-
вої, м’язової і сенсорних систем). 
Із серії “Біологічні студії”. Автори: 

Мирон Юрійович Клевець – про-

фесор кафедри фізіології людини і 

тварин біологічного факультету, Во-
лодимир Васильович Манько – про-
фесор, завідувач кафедри фізіології 
людини і тварин біологічного фа-
культету, Марія Олексіївна Гальків 
– доцент кафедри фізіології людини 

і тварин біологічного факультету, 
Оксана Володимирівна Іккерт – 
доцент кафедри фізіології людини 
і тварин біологічного факультету, 
Соломія Володимирівна Бичкова – 
доцент кафедри фізіології людини і 
тварин біологічного факультету. 

У конкурсі «Найкращий 

навчальний посібник 

природничого напряму

2012-2013 навчального року» 

призові місця 

розподілено так:

Перше – навчальний посібник 
«Теорія електромагнітного поля». 

Автор: Іван Михайлович Болеста – 
професор, завідувач кафедри радіо-
фізики та комп’ютерних технологій 
факультету електроніки.

Друге – навчальний посібник «Зо-
огеографія» Із серії “Біологічні 
студії”. Автор: Остап Степанович 
Решетило – доцент кафедри зооло-
гії біологічного факультету.

Третє – навчальний посібник 
«Основи електронної та зондо-
вої мікроскопії». Автори: Оксана 
Ярославівна Тузяк – доцент кафе-
дри фізики твердого тіла фізично-
го факультету, Василь Юрійович 

Курляк – доцент кафедри експери-
ментальної фізики фізичного фа-
культету. 

Усіх переможців конкурсу «Най-

кращий підручник 2012-2013 на-

вчального року» та «Найкращий 

навчальний посібник 2012-2013 

року» гуманітарного і природничого 

напрямів, які є науковцями нашо-

го вищого навчального закладу, 11 

жовтня – у День Франкового Універ-

ситету – відзначено грошовими пре-

міями та грамотами.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

(Закінчення. Початок на 17 стор.).
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нарських занять, завдання для само-
стійної роботи, контрольні тести) 
для організації роботи з вивчення 
дисципліни «Господарське зако-
нодавство», актуальний господар-
ський практикум, правовий аналіз 
якого допоможе сформувати навики 
практичного застосування норм гос-
подарського законодавства.

Призначений для студентів, ас-
пірантів і викладачів економічних, 
менеджерських спеціальностей, які 
вивчають і викладають курс гос-
подарського законодавства. Також 
він буде корисним у практичній ді-
яльності керівників, провідних спе-
ціалістів суб’єктів господарювання 
та всіх, хто цікавиться проблемами 
правового регулювання господар-
ської діяльності.

Нормативні акти подано станом 
на 1 вересня 2012 року.

Англо-українсько-
російський словник 

з фізіології і біохімії рослин 
та назв рослин

Укладач – Емма Арапетьян

Англо-українсько-російський 
словник з фізіології і біохімії рос-
лин та назв рослин = English-
Ukrainian-Russian Dictionary plant 
physiology and biochemistry, plant 
species / укладач Емма Робертівна 
Арапетьян. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 518 с.

ISBN 978-966-613-874-6.
Редактори – Мирослава Марти-

няк, Мар’яна Михалюк. Технічний ре-
дактор – Світлана Сеник. Коректор 

– Ірина Пірожик. 
Комп’ютерне вер-
стання – Антон 
Арапетьян, Любов 
Семенович. Об-
кладинка – Любов 
Семенович.

Тримовний Словник містить 
12000 слів та словосполучень, охо-
плює найуживаніші терміни зі спе-
ціальності «фізіологія рослин» та 
суміжних спеціальностей біології. 
Словник включає Список назв рос-
лин (1000 видів) латинською, англій-
ською, українською та російською 
мовами.

Для наукових працівників, викла-
дачів, перекладачів, аспірантів і сту-
дентів біологічних спеціальностей.

Вісник Львівського 
університету.

Серія книгознавство, 
бібліотекознавство

та інформаційні технології. 
Випуск 6

Вісник Львівського університе-
ту. Серія книгознавство, бібліоте-
кознавство та інформаційні тех-
нології. Випуск 6. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. –  336 с.

Відповідальні за 

випуск – Василь 

Кметь, Олександр 

Седляр. Редактор 

– Ігор Петрій. Пе-

реклад анотацій 

англійською мовою – Гілларі Шірз, 

Оксана Микитка. Комп’ютерна вер-

стка – Олена Янів. 

У Віснику публікуються праці з 
актуальних проблем книгознавства, 
бібліотекознавства, бібліографоз-
навства, застосування інформацій-
них технологій у книгознавчих до-
слідженнях та роботі бібліотек, а 
також публікації документів, огляди, 
рецензії, наукова хроніка тощо. 

Археологічні дослідження 
Львівського університету.

Випуск 14-15

Археологічні дослідження 
Львівського університету. Випуск 
14-15. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 312 с.

На обкладинці: 
щитки фібул зі 
скарбу бронзових 
виробів культу-
ри фракійського 
гальштату із с. 
Яргорів на Терно-

пільщині (фонди Археологічного му-
зею ЛНУ імені Івана Франка).

Відповідальний за випуск – Ярос-
лав Погоральський. Редактор – Уля-
на Крук. Технічний редактор – Світ-
лана Сеник. Обкладинка – Василь 
Роган. Переклад англійською мовою 
– Олександр Сілаєв та автори.

У збірнику «Археологічні дослі-

дження Львівського університету» 

опубліковано статті, що висвітлю-

ють актуальні питання археоло-

гії, підсумки регіональних дослі-

джень, результати розкопок окремих 

пам’яток, історію  археологічної на-

уки.

Фізична географія 
України

Автор – Андрій Байцар

Байцар А. Л. Фізична географія 
України : навчально-методичний 
посібник / А. Л. Байцар. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
354 с.

Редактор – 
Ірина Лоїк. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор 
– Юліанна Бур-
ка. Комп’ютерне 

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

У навчально-методичному посіб-

нику викладено анотований зміст 

курсу «Фізична географія України». 

Згідно з розробленою автором на-

вчальною програмою практичні ро-

боти структуризовано у дев’ять тем, 

що послідовно розкривають об’єкт 

– предметну сутність наукової дис-

ципліни; розкрито значення осно-

вних фізико-географічних термінів 

і понять, розглянуто найважливіші 

географічні об’єкти. У другій части-

ні посібника подано лекційний ма-

теріал, де висвітлено основні теми з 

даного курсу.

Для студентів вищих навчальних 

закладів, викладачів вищих навчаль-

них закладів, а також учнів старших 

класів загальноосвітніх шкіл.

Вісник Інституту археології.
Випуск 7

Вісник Інституту археології. Ви-
пуск 7. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 192 с.

Відповідальний 
за випуск – Ми-
хайло Филип-
чук. Редактор 
– Оксана Кузик.  
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Ната-

лія Стеблій. Переклад резюме ан-
глійською мовою – Наталія Гриців.

У Збірнику вміщено статті з про-
блем археології та давньої історії, іс-
торії археологічної науки, публікації 
нових матеріалів з теренів Прикар-
паття і Західного Побужжя. 

Для археологів, істориків, краєз-
навців, аспірантів, студентів та всіх 
шанувальників давньої історії.

Вісник Львівського 
університету. 

Серія біологічна.
Випуск 58

Вісник Львівського університе-
ту. Серія біологічна. Випуск 58. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 316 с.

Відповідальні 
за випуск – Вік-
тор Федоренко, 
Надія Цимбалюк. 
Редактор – Ла-
риса Сідлович. 

Комп’ютерна верстка – Володимир 
Демчук.

У «Віснику Львівського універси-
тету. Серія біологічна» опубліковані 
статті з актуальних проблем біології.

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

Вісник Львівського 
університету. 

Серія біологічна.
Випуск 59

Вісник Львівського університе-
ту. Серія біологічна. Випуск 59. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 326 с.

Відповідальні 
за випуск – Вік-
тор Федоренко, 
Надія Цимбалюк. 
Редактор – Ла-
риса Сідлович. 
Ком п ’ ю т е р н а 

верстка – Володимир Демчук.
У «Віснику Львівського універси-

тету. Серія біологічна» опубліковані 
статті з актуальних проблем біології.

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

Вісник Львівського 
університету. 

Серія біологічна.
Випуск 60

Вісник Львівського університе-
ту. Серія біологічна. Випуск 60. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 344 с.

Відповідальні за випуск – Ві-
ктор Федоренко, Надія Цимба-
люк. Редактор – Лариса Сідлович. 

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

(Продовження на 20 стор.).

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

(Продовження на 19 стор.).
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Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Воло-
димир Демчук.

У «Віснику 
Львівського уні-
верситету. Серія 
біологічна» опу-

бліковані статті з актуальних про-
блем біології.

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

Процеси перекисного 
окиснення ліпідів у живих 

організмах
Автори – Наталія Головчак, 

Антоніна Тарновська, 

Галина Коцюмбас, 

Дмитро Санагурський

Процеси перекисного окиснен-
ня ліпідів у живих організмах : 
монографія / [Н. П. Головчак, А. 
В. Тарновська, Г. І. Коцюмбас, Д. 
І. Санагурський]. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 250 с. 

ISBN 978-966-613-985-9.
Редактор – 

Людмила Макі-
тринська. Ко-
ректор – Юлі-
анна Бурка. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання –  На-

талія Головчак.
У монографії висвітлено частину 

проблем, які охоплюють наукові ін-
тереси авторів. Зокрема, проблеми, 
що стосуються питання процесів 
перекисного окиснення ліпідів та 
системи антиоксидантного захисту 

холоднокровних та теплокровних. 
Досліджено вплив деяких важких 
металів та дію фторхінолонів на 
розвиток зародкових об’єктів і їхній 
прооксидантноантиоксидантний го-
меостаз за цих впливів. Розглянуто 
дію гіпохлориту натрію на нервову 
тканину теплокровних при хроніч-
ному Т-2 мікотоксикозі.

У третьому розділі описані мето-
ди, які автори використовували для 
визначення тих чи інших показників.

Гирьовий спорт у системі 
фізичної підготовки 

студентів вищих 
навчальних закладів

Автори – Сергій Зубков, 

Сергій Романчук

Зубков С. П. Гирьовий спорт у 
системі фізичної підготовки сту-
дентів вищих навчальних закла-
дів : навчально-методичний посіб-
ник / С. П. Зубков, С. В. Романчук. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 162 с.

Редактор – 
Уляна Крук. Ко-
ректор – Юлія 
Глиняна. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 

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

Розглянуто один із молодих видів 
спорту, зокрема гирьовий. Проаналі-
зовано програми, правила змагань, 
класифікаційні нормативи гирьови-
ків, узагальнено передовий досвід 
підготовки спортсменів, розроблено 

комплекс вправ для організації тре-
нувального процесу гирьовиків різ-
ної кваліфікації. 

Навчально-методичний посібник 
призначений для студентів-спортс-
менів, які займаються гирьовим 
спортом, тренерів та усіх зацікавле-
них.

Голодомор 1932–1933 років 
в Україні

За редакцією Степана Костя

Голодомор 1932–1933 років в 
Україні : навчальний посібник / 
за редакцією С. А. Костя. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
376 с.

ISBN 978-966-613-971-2.
Технічний ре-

дактор – Світ-
лана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Любов 
Семенович. Об-
кладинка – Ва-

силь Роган.
У навчальному посібнику 

з’ясовано причини виникнення, со-
ціальні та морально-психологічні 
наслідки Голодомору 1932–1933 
років в Україні, основні момен-
ти, що стосуються історіографії та 
джерельної бази дослідження цієї 
найбільшої глобальної катастрофи, 
з’ясовано її міжнародний аспект, по-
казано її відображення в українській 
та світовій пресі. Мета видання – 
розширити знання студентів про 
Голодомор, передбачені навчаль-
ною програмою курсу «Голодомор 

1932–1933 років в Україні», спону-
кати їх до об’єктивного осмислення 
цієї трагічної сторінки української 
історії і важливої геополітичної про-
блеми, допомогти студентам усві-
домити моральну відповідальність 
журналіста та необхідність неза-
лежної журналістики як чинника 
громадянського суспільства, сприя-
ти вихованню студентів як свідомих 
громадян України.

Посібник розрахований на студен-
тів факультетів і відділень журналіс-
тики та студентів інших факультетів, 
на дослідників української преси, на 
тих, хто цікавиться історією України.

Банківська система
За редакцією Михайла Крупки

Банківська система : навчаль-
ний посібник / [М. І. Крупка, Є. М. 
Андрущак, І. В. Барилюк та інші]; 
за редакцією доктора економічних 
наук, професора М. І. Крупки. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 510 с.

ISBN 978-966-613-986-6.
Редактор – Ми-

рослава Марти-
няк. Технічний 
редактор – Світ-
л а н а  С е н и к . 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 

Лобач, Наталія Буряк. Обкладинка 
–  Василь Роган.

Висвітлено суть банківської сис-
теми та її роль у фінансовій системі 
держави. Розглянуто діяльність бан-

ківських установ як суб’єктів рин-

кового середовища. Відображено 

інструменти та методи банківсько-

го впливу на економічні ресурси та 

управління ризиками. 

Книга є водночас теоретичним і 

практичним виданням, у якому ви-

користано сучасні підходи до забез-

печення навчального процесу.

Для студентів, аспірантів, викла-

дачів економічних спеціальностей, 

економістів-практиків.

Валютно-курсова політика 
України

Автори – Михайло Крупка, 

Мирослав Кульчицький, 

Наталія Жмурко, 

Данило Ванькович

Валютно-курсова політика 
України : монографія / [М. І. 
Крупка, М. І. Кульчицький, Н. 
В. Жмурко, Д. В. Ванькович]. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 366 с.

ISBN 978-617-10-0009-4.
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.

Розкрито економічний зміст ва-

лютно-курсової політики, її роль та 

призначення. Розроблено класифіка-

цію чинників валютного курсоутво-

рення, розглянуто теорії регулюван-

ня обмінного курсу держави. Окрес-
лено етапи становлення та розвитку 
валютно-курсової політики в Укра-
їні, визначено рівень неофіційної 
доларизації вітчизняної економіки 
загалом та в розрізі кредитного і де-
позитного секторів. Проаналізовано 
причини курсової нестабільності в 
умовах відкритої економіки держави, 
оцінено стан і динаміку платіжного 
балансу держави. Досліджено осо-
бливості валютно-курсової політики 
України в умовах режиму інфляцій-
ного таргетування, запропоновано 
поетапний перехід від змішаного 
режиму валютного курсоутворення 
до керованого плавання обмінного 
курсу, що відповідатиме потребам і 
реаліям національної економіки.

Для наукових працівників, викла-
дачів, фінансистів, аспірантів та сту-
дентів вищих навчальних закладів.

Історія української 
культури

Автори – Володимир Мельник, 

Марія Кашуба, Анатолій Яртись 

та інші

Історія української культу-
ри: навчальний посібник / [В. П. 
Мельник, М. В. Кашуба, А. В. Яр-
тись та інші] ; за редакцією проф. 
В. П. Мельника, проф. М. В. Ка-
шуби, проф. А. В. Яртися. Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
482 с. 

ISBN 978-966-613-966-8.
Редактор – Діана Карпин. Тех-

нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 

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

(Продовження на 22 стор.).

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

(Продовження на 21 стор.).

Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і … Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і …
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Лобач, Наталія 
Буряк. Обкладин-
ка – Василь Роган. 
Комп’ютерний 
набір – Людмила 
Траспова.

У навчальному 
посібнику висвітлено закономірнос-
ті виникнення і джерела формування 
української культури як складової та 
невід’ємної частини культури світо-
вої, розкрито її сутність, характерні 
риси й ознаки – гуманістична спря-
мованість, демократичний і творчий 
характер. Подано наукову періодиза-
цію української культури, проаналі-
зовано різні аспекти духовного жит-
тя українського народу в галузі літе-
ратури, освіти та науки, архітектури 
й образотворчого мистецтва, театру 
і музики. 

Для студентів вищих навчальних 
закладів, викладачів-культурологів, 
науковців, усіх, хто цікавиться про-
блемами духовного життя україн-
ського народу.

Людина в сучасному світі. 
Книга 2. Психолого-

антропологічний контекст 
За редакцією 

Володимира Мельника

Людина в сучасному світі. В 
трьох книгах. Книга 2. Психоло-
го-антропологічний контекст : 
колективна монографія / [А. О. 
Вовк, О. В. Волошок, І. І. Галецька 
та інші] ; за загальною редакцією 
доктора філософських наук, про-
фесора В. П. Мельника. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
602 с.

ISBN 978-966-613-838-8 (загаль-
ний), 978-966-613-840-1.

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

Монографія – це результат колек-
тивної праці науковців, яка охоплює 
авторську для українського контек-
сту тематику: головні тенденції в 
розробці проблеми людини в сучас-
ній філософії, культурології, психо-
логії, політології.

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

Людина в сучасному світі. 
Книга 3. Антропний 

принцип концептуалізації 
політики в науковому 

дискурсі 
За редакцією 

Володимира Мельника

Людина в сучасному світі. В 
трьох книгах. Книга 3. Антроп-
ний принцип концептуалізації 
політики в науковому дискурсі : 
колективна монографія / [В. М. 
Денисенко, Л. Я. Угрин, О. Ю. Да-
щаківська та інші] ; за загальною 
редакцією доктора філософських 
наук, професора В. П. Мельника. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 770 с.

ISBN 978-966-613-838-8 (загаль-
ний), 978-966-613-927-9.

Літературний 
редактор – Діана 
Карпин. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Монографія – це результат колек-
тивної праці науковців, яка охоплює 
авторську для українського контек-
сту тематику: головні тенденції в 
розробці проблеми людини в сучас-
ній філософії, культурології, психо-
логії, політології.

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

Невідкладна допомога: 
короткий виклад і тестові 

завдання
Автор – Наталія Наливайко

Наливайко Н. В. Невідкладна 
допомога: короткий виклад і тес-
тові завдання : навчальний посіб-
ник / Н. В. Наливайко. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
268 с.

ISBN 978-966-613-991-0.
Редактор – 

Анна Габрук. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Юлія Глиняна. 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Любов Семенович. Об-
кладинка – Василь Роган.

У посібнику описано найтиповіші 
гострі патологічні та екстремальні 
стани. Теоретичний матеріал подано 

за схемою: загальна характеристи-
ка захворювання, його причини та 
ознаки, заходи невідкладної допомо-
ги. Для кращого засвоєння матеріа-
лу посібника  подано рисунки і та-
блиці. Тестові завдання призначено 
для самостійного вивчення студен-
тами дисципліни «Основи медич-
них знань», підготовки до поточого 
та підсумкового контролю знань. 
Користуючись посібником, студен-
ти можуть перевірити свої знання 
перед контрольними заходами. Він 
містить тестові завдання різних рів-
нів складності, розрахункові та си-
туаційні задачі, складені відповідно 
до вимог кредитно-модульної систе-
ми організації навчального процесу.

Для студентів вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Лабораторний практикум 
з твердотільної електроніки

Автори – Богдан Павлик, 
Ігор Матвіїшин, 

Людмила Костик, 
Любов Шпак

Лабораторний практикум з 
твердотільної електроніки / [Б. 
В. Павлик, І. М. Матвіїшин, Л. 
В. Костик, Л. М. Шпак]. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
130 с.

ISBN 978-966-613-987-3. 
Редактор – 

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

Практикум міс-
тить одинадцять 

лабораторних робіт із загального 
курсу «Твердотільна електроніка». 
В описі лабораторних робіт основна 
увага приділена вивченню фізичних 
явищ та процесів, які відбувають-
ся з участю електронної підсисте-
ми кристалів і напівпровідникових 
структур, а також дослідженню за-
кономірностей змін основних харак-
теристик та параметрів елементів у 
пристроях твердотільної електроні-
ки. 

Для студентів факультетів елек-
троніки та фізичного.

Філософія сучасної науки 
і техніки

Автори – Едуард Семенюк, 
Володимир Мельник

Семенюк Е. П. Філософія сучас-
ної науки і техніки : підручник 
/ Едуард Семенюк, Володимир 
Мельник. Видання 2-ге, виправ-
лене та доповнене. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 306.

ISBN 978-966-613-967-5.
Комп’ютерне 

верстання – На-
талія Лобач, На-
талія Буряк.

Основні філо-
софсько-методо-
логічні проблеми 

науки і техніки в підручнику роз-
глядаються крізь призму світових 
реалій на рубежі ХХ-ХХІ ст. Аналі-
зуються найважливіші аспекти на-
уково-технічної революції, сучасні 
науково-інтегративні процеси, їх 
вплив на розв’язання глобальних 
проблем людства та реалізацію 
концепції сталого розвитку. Велика 

увага приділена інформатизації сус-
пільства та феномену інформаційної 
культури вченого і спеціаліста.

Для студентів та аспірантів вищих 
навчальних закладів, а також для 
усіх, хто цікавиться особливостями 
впливу науково-технічного прогресу 
на сьогодення.

Польові геологічні 
практики

Автори – Альберт Сіворонов, 
Лариса Генералова, 

Тетяна Дворжак

Сіворонов А. О. Польові геоло-
гічні практики : навчальний по-
сібник / А. О. Сіворонов, Л. В. Ге-
нералова, Т. С. Дворжак. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
226 с.

ISBN 978-966-613-992-7.
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.

Визначено мету і завдання на-
вчальної практики, наведено реко-
мендації з її організації. Розглянуто 
методи вивчення геологічної будови 
району польової геологічної прак-
тики, методологічні основи геоло-
гічного картування, види і спосо-
би ведення польової документації. 
Описано комплекс робіт, які викону-
ють у геологічних маршрутах, після 
маршрутне опрацювання польових 

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

(Закінчення на 24 стор.).

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

(Продовження на 23 стор.).

Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і … Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і …
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спостережень. Укладено рекоменда-
ції до складання звіту про практику. 

Для студентів геологічних, гео-
графічних, екологічних спеціаль-
ностей, можна використати для під-
готовки та проведення навчальних 
польових геологічних практик.

Юліуш Словацький: погляд 
з перспективи ХХІ століття

Матеріали міжнародної 
студентської наукової 

конференції. 
Львів, 2-3 грудня 2009 року

Упорядники – 

Остап Сливинський, 

Юлія Сагата

Юліуш Словацький: погляд з 
перспективи ХХІ століття: мате-
ріали міжнародної студентської 
наукової конференції. Львів, 2-3 
грудня 2009 року. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 208 с.

На обкладин-
ці використано 
літографію Ю. 
Савіцького «Кра-
євид Кременця» 
(1835).

У збірнику 
представлено матеріали Міжнарод-
ної наукової студентської конфе-
ренції, присвяченої 200-літтю з дня 
народження видатного польського 
поета-романтика Юліуша Словаць-
кого. У статтях висвітлено проблеми 
теоретичних аспектів творчості по-
ета, її рецепції на Україні, проана-
лізовано сторінки з біографії поета.

.Автоматизовані 
інформаційні системи 

і технології
Автори – Володимир Юринець, 

Ростислав Юринець

Юринець В. Є. Автоматизовані 
інформаційні системи і техноло-
гії : навчальний посібник / В. Є. 
Юринець, Р. В. Юринець. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
698 с.

ISBN 978-966-613-900-2.
Текст надру-

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

Сучасні автоматизовані інфор-
маційні системи і технології є по-
тужним засобом опрацювання ін-
формації, зокрема економічної та 
управлінської, яка характеризується 
великою складністю, структурністю 
за обсягом. Висвітленню цих питань 
і присвячена пропонована книга.

Значна увага відведена висвітлен-
ню основ інформаційних систем і 
технологій, зокрема інформаційно-
го, апаратного, програмного забез-
печення й організації інформаційної 
бази та автоматизованих банків да-
них. Окремим підрозділом приве-
дена інформація про сучасний стан 
розвитку Grid-систем. Подано осо-
бливості організації автоматизова-
них інформаційних систем підпри-
ємств, систем управління персона-
лом, діловодства і документообігу.

Для студентів, аспірантів і фахів-
ців автоматизованого опрацювання 

економічної та управлінської інфор-
мації.

Доктор географії 
Григорій Величко

За редакцією Олега Шаблія

Доктор географії Григорій Ве-
личко / за редакцією професора 
О.Шаблія. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 342 с.

ISBN 978-966-613-802-9, 978-966-
613-997-2.

Текст пода-
но в авторській 
редакції. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерний 
набір – Тарас 

Кравець, Орислава Тимчук, Марія 
Мирош. Комп’ютерна верстка – Та-
рас Кравець. Художнє оформлення – 
Ігор Дикий. Переклад на англійську 
– Любов Котик.

Представлено життєпис і наукову 
діяльність українського географа, 
першого доктора географії Григорія 
Величка (1863–1932). Публікуються 
наукові праці ученого з географічно-
го українознавства, регіоналістики і 
геоурбаністики, географії примісь-
кого сільського господарства, мето-
дики викладання географії. Висвіт-
люються громадські і родинні сто-
сунки ученого.

Для викладачів, аспірантів і сту-
дентів географічних факультетів і 
факультетів міжнародних відносин.

Добірку підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.

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

Щ о б  з н а н н я  б у л и  н а д і й н і …

(Продовження на 26 стор.).

Наказ як метрика 
і життєвий дороговказ

Все починалося з рішення Ректо-
рату від 1 липня 1996 року за № 42 
про створення на базі редакційно-
видавничого відділу, машинно-оф-
сетної та поліграфічної лабораторій 
Видавничого центру Університету. 
На його підставі ректор видав наказ 
№ 1819 від 12 листопада 1998 року, у 
якому записано: «1. У відповідності 
з наказом № 109 від 30.01.98 р. за-
твердити загальний штатний розпис 
Видавничого центру Університету. 
2. Вивести з підпорядкування фа-
культету журналістики поліграфічну 
лабораторію зі штатом 6 посадових 
одиниць і ввести її та редакційно-
видавничий відділ у структурний 
підрозділ – Видавничий центр Уні-
верситету». А вже у середу, 18 лис-
топада 1998 року, університетські 
поліграфісти провели свій перший 

робочий день у новому статусі. З 
цього часу і понині  посаду директо-
ра Видавничого центру обіймає Ігор 
Хом’як згідно з наказом ректора № 
1844 від 19 листопада 1998 року.

Неповторні віхи 
становлення і росту

Щоб якомога краще намалювати 
картину створення і становлення 
Видавничого центру, вдамося до 
деяких фактів п’ятнадцятирічної 
давності, які вже стали своєрідною 
сторінкою університетської історії. 
Адже колектив видавців за цей по-
рівняно короткий проміжок часу ви-

ріс з невеличкого у досить солідну 
виробничу структуру. 

Тоді, у 1998-му, видавничі лан-
ки Університету були розпорошені. 
Окремо діяли поліграфічна та ма-

шинно-офсетна лабораторії і редак-
ційний відділ. Тому координувати 
дії видавців, сконцентрувати їхні 
зусилля у найоптимальніше русло 
було непросто. Але досить вчас-
но цю нагальну проблему вирішив 
Ректорат Університету на чолі з Іва-
ном Вакарчуком, разом з Вченою 
радою реорганізувавши роз’єднані 
три дрібні підрозділи у Видавничий 
центр, який спочатку розмістився в 
університетській поліграфічній ла-
бораторії, що була розташована в 
головному корпусі. Чотирнадцять 
осіб, які робили перші кроки для 
успішного становлення Видавничо-
го центру, – це лише майже третина 
від нинішнього його складу. Полігра-
фічна база на той момент також була 
не з найкращих. Але вона поступо-
во завдяки дбайливості керівництва 
Університету стала поліпшуватися, 

так би мовити, усучаснюватися. Це 
дозволило оперативно друкувати у 
стінах рідного вищого навчального 
закладу, а не за його межами, ме-

Творці друкованого слова
Видавничому центрові вже п’ятнадцять ... Ніби вчора був той 

славний день 18 листопада 1998 року, коли на університетській карті 
з’явився вкрай необхідний для вищого навчального закладу осередок ви-
давців-поліграфістів. Сьогодні й уявити собі важко повнокровну діяль-
ність Франкового Університету без такого важливого і невід’ємного від 
навчального процесу підрозділу.
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(Продовження на 27 стор.). (Продовження на 28 стор.).

Творці друкованого слова
тодичні посібники, вісники й іншу 
вкрай необхідну книжково-жур-
нальну продукцію. Особливо втішав 
напис на титульних сторінках кни-
жок «Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка».

Умови і структуру 
оновлює час

У 2002 році Видавничий центр 
перебазувався у нове приміщення, 
що на вулиці Дорошенка, 41 (там 
колись була розташована військо-
ва кафедра, а згодом видавництво 
«Світ»), де поліграфісти стали по-
новому вирішувати назрілі завдан-
ня. Кращі умови праці (за рахунок, 
насамперед, оновлення матеріально-
технічної бази) дозволяли працюва-
ти ритмічніше і продуктивніше. На 
той час два різографи, фальцувальна 
і друкарська «Ромайор-315» машини 
стали хорошою підмогою у забез-
печенні  зростаючих потреб на полі-
графічну продукцію з боку практич-
но усіх університетських підрозділів 
і служб. Треба було зважати не лише 
на кількісні показники, а заодно й 
на добротність виготовленої полі-
графічної продукції, розширення 
її асортименту. Вже за перший рік 
після новосілля Видавничий центр, 
окрім друкування методичних реко-
мендацій, текстів лекцій, текстових 
завдань, вісників, багатьох різнови-
дів бланків, почав випускати книжки 
з м’якими кольоровими обкладинка-
ми. Внаслідок такого порівняно не-
значного технічного прогресу кіль-
кість замовлень неодмінно зросла.

Щодо матеріально-технічної бази 
Видавничого центру, то вона хоч з 

року в рік і поліпшується, та ще не 
сповна задовольняє вимоги часу. 
Придбати та використовувати новіт-
нє поліграфічне обладнання і тех-
нології поки що нема змоги. Але є 
сподівання, що ця проблема буде не-
забаром вирішена. 

Людський фактор – 
запорука результату

Нині Видавничому центрові є над 
чим працювати і є з ким працювати. 
Колектив порівняно молодий, але 
досвідчений. Скажімо, у редакцій-
ному відділі переважають спеціаліс-
ти, які є випускниками факультетів 
журналістики і філологічного на-
шого Університету, а також Укра-
їнської академії друкарства. Квалі-
фіковані майстри своєї справи й у 
комп’ютерному відділі, які є вправ-
ними макетувальниками і версталь-
никами. Значний обсяг робіт щодо 
підготовки видань до виходу у світ, 
їх широкої і всебічної популяризації 
на різноманітних книжкових заходах 
виконує відділ дизайну і маркетингу. 
Багато хороших слів можна сказати 

і про друкарів, з-поміж яких виріз-
няються не лише ті, хто трудиться у 
Видавничому центрі з перших днів, 
а й молоді виробничники, які з енту-
зіазмом засвоюють ази друкарства. 

Важлива ланка 
видавничої справи

Важливою і невід’ємною ланкою 
видавничої діяльності Університету 
була створена 5 жовтня 2006 року 
Видавнича рада. Доцільність її по-
яви у структурі університетської 
книговидавничої справи була пере-
конливим кроком щодо поліпшення 
університетського книговидання. 
До складу Видавничої ради входило 
тридцять осіб. Серед них – переду-
сім представники факультетів, коле-
джів, кафедр, Видавничого центру. 
Очолював Видавничу раду прорек-
тор з науково-педагогічної роботи 
та соціальних питань і розвитку 
Мар’ян Лозинський, який і був іні-
ціатором її створення. Заступником 
голови Видавничої ради Університе-
ту був проректор з наукової роботи 

(Продовження. Початок на 1 стор.).

(Продовження. 
Початок на 1, 25 стор.).

(Продовження. 
Початок на 1, 25-26 стор.).

Творці друкованого слова

Мирослава 
Мартиняк-Жовтанецька

Оксана Кузик Любов Семенович Наталія Лобач Наталія Якимів Мар’яна Михалюк

Руслана СприньЮліанна БуркаНаталія ГалечкоІрина Пірожик

Світлана Сеник Уляна Крук-Мирош Галина Матіїв Юлія Глиняна Іванна Гвоздяк 

Ірина Лоїк Наталія Плиса Михайло Коперсако Людмила Макітринська

У Видавничому 
центрі редакційний, 

коректорський 
відділи та відділ 
комп’ютерного 

верстання  
та макетування 

завжди тісно 
співпрацюють.

Фото 
Василя РОГАНА.
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(Продовження. 
Початок на 2, 25-28 стор.).

(Продовження на 30 стор.).

(Продовження. 
Початок на 1, 25-27 стор.).

(Продовження на 29 стор.).

Богдан Котур. У ній працювали ко-
місії гуманітарного та природничо-
го напрямів, керівниками яких були 
відповідно професори Олег Шаблій 
з географічного факультету та Ми-
хайло Солтис з хімічного факультету.

На щомісячних засіданнях Видав-
ничої ради було розглянуто чимало 
важливих питань щодо поліпшен-
ня університетського книговидан-
ня. Одним з постійних на порядку 

денному стало рекомендування до 
друку наукових праць. Жваве об-
говорення усіх нюансів, що стосу-
ються майбутніх видань, а це відбу-
валося у безпосередній присутності 
їх авторів, дало неабиякі результати. 
Зокрема, була нагода віч-на-віч ви-
рішити деякі спірні моменти щодо 
виду видання, його найменування, 
місця друку, тиражу. А це давало 
можливість врахувати всі зроблені 
зауваження і висловлені побажання 
за тиждень до засідання Вченої ради 
Університету.

Видавнича рада брала дієву участь 
у формуванні та схваленні щорічно-
го університетського переліку ви-
дань. Спочатку його обговорювали 
на засіданнях кафедр, вчених рад 
факультетів, педагогічних рад коле-
джів, а згодом сформовані там пла-
ни видань скеровували на розгляд 
Видавничої ради, яка ухвалювала 
відповідні рішення і подавала їх на 
затвердження Вченої ради Універ-
ситету. За поданням Видавничої 
ради Вчена рада Університету що-

року у вересні відзначала авторів 
найкращих підручників і навчаль-
них посібників, яких було визнано 
переможцями у гуманітарному та 
природничому напрямах, грамотами 
і преміями в обсязі одного посадо-
вого окладу.

Про тісну співпрацю членів Ви-
давничої ради з авторами майбутніх 
підручників, навчальних посібників, 
монографій, інших видань мож-
на наводити чимало красномовних 
прикладів. Це ще раз засвідчує, що 
створення Видавничої ради сприяло 

підвищенню рівня книжкової спра-
ви у Франковому Університеті, що 
це виправданий хід Ректорату, адже 
саме Видавнича рада була, образно 
кажучи, тим містком, яким проля-
гає шлях від написання книжки до 
її виходу у світ, а згодом до читачів, 
котрими є здебільшого студенти. 
Навесні 2012 року Видавничу раду 
реорганізовано у Видавничу комісію, 
яку очолює проректор з науково-педа-
гогічної роботи та соціальних питань 
і розвитку Мар’ян Лозинський. Коло 
питань, які вирішує Видавнича комі-
сія постійно урізноманітнюється.

Саме книжки 
віддзеркалюють успіх
Головною поліграфічною струк-

турою Франкового Університету є 
Видавничий центр. Його колектив 
приділяє особливу увагу не лише 
кількісним показникам, а дбає також 
і про якість книжково-журнальної 
продукції, що засвідчує про по-
стійне зростання книговидавничої 
активності у нашому вищому на-
вчальному закладі. Про успіхи за 
п’ятнадцять років можна говорити 
багато. Вони частково продемон-
стровані в каталозі видань Видав-
ничого центру Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка (2006-2008) «Світ книг – 
світ знань», який вийшов на честь 
десятиріччя Видавничого центру. 
Свіжий доробок університетських 
науковців та поліграфістів буде 
масштабно продемонстрований у 
другому випуску каталогу Видав-
ничого центру Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка (2008-2013) «Світ книг – 

світ знань», який готується до друку, 
адже у світ постійно виходять все 
нові і нові книжки, серед яких під-
ручники, навчальні посібники, мо-
нографії, збірники наукових праць, 
вісники, словники, різна навчаль-
но-методична та довідкова літерату-
ра. Найактуальнішими серед них є 
ті, які отримали гриф Міністерства 
освіти і науки України.

До 350-літнього ювілею Універси-
тету Видавничий центр двічі розгор-
тав широку виставку університет-
ських видань, на якій демонстрував 
книжковий доробок з близько 500 
видань. 

Вагомим здобутком Франкового 
Університету у книговиданні було 
присудження Шевченківської премії 
авторам десятитомного університет-
ського видання «Іван Франко» в оди-
надцяти книгах. 

Книговидавнича активність уні-
верситетських поліграфістів висока. 
З 1 січня 2008 року в Університеті 
діє «Положення про підручники і 

навчальні посібники Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка». Саме згадані у цьому 
документі видання є найпріоритет-
нішими.

 Готова книжково-журнальна про-
дукція знаходиться у  складських 
приміщеннях. Кількість наймену-
вань видань і їх тиражі постійно 
зростають. Книжки користуються 
великим попитом насамперед завдя-
ки змісту і добротному поліграфіч-
ному виконанню. У цьому чимала 
заслуга і дрогобицького видавни-

цтва «Коло», яке вже чотири роки 
поспіль виграє тендери щодо випус-
ку друкованої літератури Франково-
го Університету. Університетським 
творцям книги завжди і у всьому 
сприяють Ректорат, Вчена рада та 
Видавнича комісія. Така співпраця 
лише на користь творчій роботі, без 
якої немислиме подальше життя-
буття колективу Видавничого цен-
тру.

Популяризації доробку –  
меж не існує

Популяризація поліграфічного 
доробку університетських книгови-
давців ведеться за кількома напрям-
ками. 

По-перше, Видавничий центр 
є постійним учасником щорічних 
Форумів видавців, що відбувають-
ся у Палаці мистецтв міста Лева, на 
яких книжки університетських авто-
рів близько двадцяти разів ставали 
лауреатами конкурсів і заслужено 
здобували нагороди. Це неабиякий 
успіх, яким не можуть похвалитися 
навіть деякі українські гранди ви-
давничої справи. Скажімо, на 19-й 
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за ліком Форум було подано на кон-
курс 24 книжки, а в конкурсі 20-го 
Форуму видавців взяло участь 22 
видання, два з яких отримали спеці-
альні відзнаки журі конкурсу «Най-
краща книжка Форуму видавців». 
Зауважимо, що на книжковому святі 
2011 року отримав відзнаку і весь 
колектив Видавничого центру. Не 
оминають видавці і багатьох інших 
книжкових відвідин. Наприклад, 
університетські поліграфісти брали 
активну участь у виставках «Осві-
та», Міжнародному інвестиційному 

ярмарку, що входив до програми 
Міжнародного економічного фо-
руму у Львові,  у Міжнародній ви-
ставці академічної книги у Варша-
ві, у весняних і осінніх виставках 
«Політехніка книжкова». Яскравим 
свідченням успішної демонстрації 
доробку Видавничого центру була 
також участь університетських ви-
дань у Всеукраїнському конкурсі 
«Університетська книга – 2010» та у 
Всеукраїнському рейтинґу «Книжка 
року».

По-друге, одним з актуальних за-
ходів щодо популяризації універси-
тетської книги є презентації. Осо-
бливо представницькими вони були 
у Дзеркальній та Актовій залах Уні-
верситету під час семи останніх Фо-
румів видавців. А ще запам’яталися 
презентації книжок Видавничого 

центру на весняних книжкових ви-
ставках «Освіта», у Науковій бібліо-
теці. Зокрема, Видавничий центр 
був активним учасником 12-ої Між-
народної науково-практичної конфе-
ренції бібліотек вищих навчальних 
закладів «Перспективи розвитку 
університетських бібліотек на шля-
ху розбудови суспільства знань», 
презентація видань якого відбулася 
21 травня 2013 року в головному чи-
тальному залі Наукової бібліотеки. 
Упродовж науково-практичної кон-
ференції була розгорнута виставка 
«Книжкова продукція Видавничого 
центру Львівського національного 

університету імені Івана Франка».
По-третє, ми ретельно пропагуємо 

наш доробок на газетних шпальтах. 
Широко розповідали і розповідаємо 
про випущені Видавничим центром 
книжки і проведені заходи в уні-

верситетській газеті «Каменяр», а 
також заснованому у вересні 2007 
року «Видавничому інформаторі» (з 
червня 2009 року –  «Видавничому 
віснику»), в якому регулярно пише-
мо про книжкові новинки і плани 
видавців. Були наші публікації і в 
газетах «Літературна Україна», «За 
вільну Україну плюс», «Літератур-
ний Львів», «Голос народу» тощо. 
Зокрема, у Всеукраїнській газеті 
«Літературна Україна» в одному з 
торішніх березневих номерів був 
опублікований матеріал «Перша 
ластівка – за перші 350, або Книга, 
що яскраво віддзеркалює славні уні-
верситетські літа» про презентацію 
першого тому «Енциклопедії Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка».

По-четверте, Видавничий центр 
має свою веб-сторінку (vydavcentr.
lviv.ua), яку вже третій рік регуляр-
но наповнює цікавим текстовим 
та ілюстративним матеріалом про 
творчі здобутки університетських 
науковців, які вимірюються на-
самперед виходом у світ все нових 
і нових книжкових видань, а також 
свою електронну поштову скриньку 

Творці друкованого слова Творці друкованого слова
(vydavcentr@franko.lviv.ua), завдяки 
якій тримаємо оперативний зв’язок 
з поціновувачами наших видань та з 
потенційними їх читачами.  

Книгарня кличе 
до себе читачів

Видавничий центр Фран-
кового Університету за свою 
п’ятнадцятитирічну історію ви-
пустив сотні і сотні книжок. Щоб 
нові видання не залежувалися у 
складських приміщеннях і вчасно 
потрапляли до рук шанувальників 
друкованого слова, визрів задум ор-
ганізувати книгарню Видавничого 
центру. Та дозвіл на реалізацію уні-
верситетської книжково-журнальної 
продукції видавці отримали лише 13 
грудня 2007 року. 

Справжнім книжковим святом 
став день 6 березня 2008 року, коли 
книгарня відчинила свої двері у 118-
ій кімнаті головного корпусу Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка. Цей хороший 
подарунок для студентів і виклада-
чів є наслідком великої наполегли-
вості і допомоги з боку Ректорату і, 
насамперед, проректора з навчаль-
но-педагогічної роботи та соціаль-
них питань і розвитку Мар’яна Ло-
зинського. До перетворення у життя 
окреслених Ректоратом планів до-
клав чимало зусиль і директор Ви-
давничого центру Ігор Хом’як.

Почесним відвідувачем нової кни-
гарні був у першу квітневу суботу 
2008-го тодішній міністр освіти і 
науки України Іван Вакарчук, який 
приємно відгукнувся про новий 
осередок для поціновувачів універ-
ситетської книги. Шанобливо гово-
рив про новий книжковий магазин, 

гідно оцінивши задум і оперативний 
ремонт приміщення, Василь Висо-
чанський, який на той час викону-
вав обов’язки ректора Франкового 
Університету. Радісно сприйняли 
відкриття книгарні і проректори, і 
професорсько-викладацький персо-
нал та й усі університетські співро-

бітники і, насамперед, студенти, які 
найчастіше відвідують книгарню. 
Сподіваємося, що потік читачів у 
ній постійно зростатиме.

Нині у книгарні є широкий вибір 
навчальної, навчально-методичної, 
наукової та художньої літератури, 
випущеної Видавничим центром. На 
гарно оформлених книжкових поли-
цях є вже близько 500 найменувань 
видань гуманітарного та природ-
ничого напрямів. Попит на книжки 
постійно зростає. Виручка від їх ре-
алізації з 6 березня 2008 року по 3 
червня 2013 року сягнула позначки 
1 мільйон гривень! На середину лис-
топада цього року продаж зріс до 1 
мільйона 110 тисяч гривень.

Думки про найближчу 
перспективу

Завдань попереду багато. Серед 
найголовніших, які сприятимуть ви-
давничій активності професорсько-

викладацького складу Університету, 
є, насамперед, розширення вироб-
ничих площ Видавничого центру 
в університетських приміщеннях, 
його реорганізація з чітким визна-
ченням стратегії та уніфікування 
структури, пошук можливостей для 
поліпшення фінансування штатних 

працівників Видавничого центру, 
продовження співпраці з універси-
тетськими видавництвами Європи 
щодо перекладацької діяльності, до-
тримання вимог Міністерства освіти 
і науки України, рішень Вченої ради 
Університету про обов’язкову на-
явність грифів Міністерства освіти 
і науки України при випуску у світ 
підручників і навчальних посібників. 

Отож, запорукою успіху універ-
ситетських поліграфістів стане 
якнайшвидше виконання цих та 
інших завдань на найближчу пер-
спективу. Сподіваємося, що уні-
верситетські книговидавці, колек-
тиву яких 18 листопада цього року 
виповнюється 15 років, й надалі 
успішно прискорюватимуть шлях 
до читача все новим і новим до-
бротним книжкам. Для цього у 
них є чималий фаховий потенціал.  

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

(Продовження. 
Початок на 1, 25-29 стор.).

(Закінчення. Початок 
на 1, 25-30 стор.).
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К р о с в о р д   « В и д а в н и ч и й »
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Головний 

вид діяльності університетської 
книгарні. 6. Стовпець друкарсько-
го набору. 9. Великий за розміром 
прозовий оповідний твір художньої 
літератури. 11. Фахівець поліграфіч-
ного виробництва. 12. Пристрій для 
оптичного введення зображення в 
пам’ять комп’ютера. 15. Львівське 
приватне книжкове видавництво. 
17. Редакційна … . 18. Івано-Фран-
ківське книготорговельне товари-
ство. 19. Хімічний розчин, у якому 
промивають відбитий знімок для 
надання йому бажаного кольору. 20. 
Незмінний директор Видавничого 
центру Франкового Університету. 
24. Скринька, поділена на комір-
ки, в яких розкладено друкарський 
шрифт за абеткою. 25. Матеріал 
для книжкових палітурок. 26. Він 
служить для збільшення проміжків 
між рядками в наборі. 29. Реклам-
не видання на одному аркуші, який 
складається паралельними згинами 
й не потребує розрізування під час 
читання. 30. Товстий твердий папір 
особливого виготовлення. 31. Речо-
вина для забарвлення друкованих 
текстів. 33. Періодичне друковане 
на великих аркушах паперу видання. 
34. Харківське видавництво, яке роз-
повсюджує дитячу літературу, книж-
ки-іграшки та енциклопедії.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Розмір кни-
ги, газети, аркуша, ілюстрації. 2. Вид  
газетних і журнальних публікацій. 
3. Відомий англійський письменник 
двадцятого століття – автор романів 

«Тихий американець» і «Наш рези-
дент у Гавані». 4. Зброшурована в 
одне ціле й оправлена певна кіль-
кість друкованих або рукописних 
аркушів. 7. Брус, який вставляють 
у набір для заповнення місць, віль-
них від тексту. 8. Пристрій для збе-
рігання, перенесення і обміну фай-
лами. 10. Взірець книжки, журналу, 
газети, попередньо виготовлений 
для точного розміщення текстово-
го та ілюстративного матеріалу. 13. 
Друкарська машина, друкувальний 
пристрій якої складається з двох 
обертових циліндрів. 14. Друкарська 

машина, що відливає набір цілими 
рядками. 16. Найстарший за віком 
поліграфіст Франкового Університе-
ту. 18. Одиниця вимірювання обсягу 
книги. 21. Львівська міська газета. 
22. Видавничий … . 23. Набрана або 
видрукувана сторінка книги, журна-
лу, газети. 27. Провідне київське ви-
давництво. 28. Тираж. 31. Газетна, 
журнальна, книжкова ілюстрація. 
32. За легендою священної книги 
«Біблії» – перша людина, створена 
Богом.

Кросворд склав 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.


