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У конкурсі «Найкращий підручник 
гуманітарного напряму 

2013–2014 навчального року» 
призові місця здобули:                                                                                               

Перше – підручник «Банківська 
система». Автори: Михайло Івано-
вич Крупка – професор, завідувач 
кафедри фінансів, грошового обігу 
і кредиту економічного факультету, 
Євгенія Михайлівна Андрущак – 
доцент кафедри фінансів, грошового 
обігу і кредиту економічного факуль-
тету, Ірена Василівна Барилюк – 
доцент кафедри фінансів, грошового 
обігу і кредиту економічного факуль-
тету, Богдана Михайлівна Вишива-
на – доцент кафедри фінансів, гро-
шового обігу і кредиту економічного 
факультету, Олександр Олександро-
вич Глущенко – доцент кафедри бан-
ківської справи Львівського інституту 
Університету банківської справи На-
ціонального банку України, Катери-
на Олександрівна Ільїна – асистент 

Видавничий центр увосьме поспіль провів книжковий конкурс серед 
університетських видань у номінаціях «Найкращий  підручник» та 
«Найкращий навчальний посібник». Його лауреатів визначило журі з 
числа членів Видавничої комісії, а Вчена рада Університету затверди-
ла список авторів-переможців найкращих підручників і навчальних по-
сібників гуманітарного і природничого напрямів 2013–2014 навчального 
року. Одинадцять видань, авторами яких були 39 науковців, відзначено 
грамотами і грошовими преміями під час урочистостей до Дня Франко-
вого Університету, які відбулися на свято Покрови Пресвятої Богородиці 
в Актовій залі. 

Радість авторам – 
за подарунок читачам

(Продовження на 9 стор.).

Головна 
книга року
Другий том «Енциклопедії» 

побачив світ
Вихід у світ головної книги року – 

другого тому «Енциклопедії» – пере-
творився у справжнє творче свято усієї 
наукової спільноти Франкового Універ-
ситету, яка разом з численними гостями 
зібралася 14 жовтня в Актовій залі, щоб 

вдячними словами відзначити тих, хто 
багато років докладав чималих творчих і 
організаційних зусиль, щоб випуск дов-
гоочікуваного видання став реальністю. 

Можливо символічно, що  презента-
ції обох томів цього величного універ-
ситетського видання відбувалися у дні 
релігійних свят: першого – на Стрітення 
Господнє, другого – на Покрови Пресвя-
тої Богородиці. Адже «Енциклопедія» – 
Велика Книга, якою ми дуже гордимося. 
Вона є вагомим всеосяжним збірником 
життєпису багатьох поколінь творців 
університетської науки.

Сподіваємося, що ця двотомна «Ен-
циклопедія» стане поштовхом для напи-
сання нових фундаментальних універси-
тетських видань. 

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

На знімку: Ректор Університету 
Володимир Мельник вручає другий том 
«Енциклопедії» директорові Наукової 
бібліотеки Василеві Кметю.

Фото Василя РОГАНА. 

кафедри фінансів, грошового обігу 
і кредиту економічного факультету, 
Юліана Василівна Кудляк – асис-
тент кафедри фінансів, грошового 
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І с т и н а  –  у  д о б р о т н и х  к н и ж к а х І с т и н а  –  у  д о б р о т н и х  к н и ж к а х
(Продовження. Початок на 2 стор.).

Сторінки історії 
Львівського університету 

за матеріалами 
німецькомовних документів

Упорядники – 
Володимир Качмар, 

Михайло Смолій

Сторінки історії Львівського 
університету за матеріалами ні-
мецькомовних документів : на-
вчально-методичний посібник / 
упорядники В. М. Качмар, М. С. 
Смолій. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 168 с. + вкл.

ISBN 978-617-10-0142-8.
Відповідальний 

за випуск – Во-
лодимир Сулим. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Михай-
ло Смолій. Ілю-
страції – Юрій 

Гудима. Обкладинка – Федір Лука-
вий.

До посібника увійшли німецько-
мовні документи, які стосуються 
історії Львівського університету 
імені Івана Франка. Це перекладені 
українською мовою німецькі тексти 
про цей навчальний заклад з архі-

вів Львова, які охоплюють період з 
кінця ХVІІІ до початку ХХ століття. 
При відтворенні архівних докумен-
тів німецькою мовою збережено 
орфографію оригіналу.

У виданні подано контрольні за-
вдання та запитання для студентів-
істориків і студентів-перекладачів, 
методичні матеріали про найбільш 
уживані друковані та рукописні 
шрифти, якими були написані пере-
кладені документи, а також трену-
вальні вправи до них.

Посібник призначений для сту-
дентів та викладачів, а також усіх, 
хто цікавиться історією Львівського 
університету.

Орест Матковський: 
учений, педагог, 

організатор науки і освіти 
(до 85-річчя 

від народження)
Автори й упоряд ники – 

Петро Білоніжка, 
Євгенія Сливко, 
Богдан Манчур, 

Людмила Ланчак, Лідія Яриш

Орест Матковський : учений, 
педагог, організатор науки і осві-

ти (до 85-річчя від народжен-
ня) : довідково-бібліографічне 
видання  /  [автори й упоряд-
ники П. Білоніжка, Є. Сливко, 
Б. Манчур, Л. Ланчак, Л. Яриш]; 
[відповідальні за випуск професор 
М. Павлунь, доцент Л. Скакун]. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 204 с.

ISBN 978-966-613-693-3.
Відповідальні 

за випуск – Ми-
кола Павлунь, 
Леонід Скакун. 
Редактор – Ми-
рослава Мар-
тиняк. Техніч-

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

Висвітлено головні етапи життя, 
науково-педагогічної, організацій-
ної та громадської діяльності відо-
мого українського вченого в галузі 
мінералогії, доктора геолого-міне-
ралогічних наук, академіка Академії 
наук вищої школи України, заслуже-
ного професора Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка Ореста Ілляровича Мат-
ковського. Видання також містить 
відо мості про найважливіші науко-
ві здобутки й підготовку науково-
педаго гічних кадрів, хронологічний 
та іменний покажчики праць, дані 
про участь у наукових форумах та 
їхню організацію, інформацію про 
опонування кандидатських і доктор-
ських дисертацій, рецензії на праці 
О. Матковського та літературу про 
нього, привітання з нагоди відзнак і 
ювілеїв. Зміст книги доповнено фо-

(Продовження на 3 стор.).

тоілюстраціями та фотокопіями до-
кументів. Окремо схарактеризовано 
діяльність О. Матковського протя-
гом 2009–2014 рр.: наведено стис-
лу інформацію про найважливіші 
здобутки у навчально-методичній, 
науковій та науково-організаційній 
роботі, публікації, привітання, фото-
ілюстрації й фотокопії.

Для наукових працівників, геоло-
гів виробничих організацій, аспіран-
тів і студентів, які цікавляться істо-
рією вітчизняної геологічної науки 
та історією ЛНУ імені Івана Франка. 

Історія правового 
регулювання цивільних, 

кримінальних 
та процесуальних 

відносин в Україні 
(ІХ–ХХ ст.) 

Автор – Ігор Бойко

Бойко І. Й. Історія правового ре-
гулювання цивільних, криміналь-
них та процесуальних відносин в 
Україні (ІХ–ХХ ст.) : навчальний 
посібник для студентів вищих на-
вчальних закладів. – Львів : Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 904 с. 

ISBN 978-617-10-0084-1.
С в і т л і й 

пам’яті Вчите-
ля – професора 
Кульчицького Во-
лодимира Семе-
новича присвячу-
ється.

Редагування і коректура – Світ-

лана Винниченко. Комп’ютерний на-
бір – Олександра Біль. Комп’ютерне 
верстання – Наталія Лобач, На-
талія Якимів. Обкладинка – Василь 
Роган.

У посібнику висвітлено осно-
вні етапи становлення та розвитку 
правового регулювання цивільних, 
кримінальних та процесуальних 
відносин на українських землях від 
найдавніших часів і до сучасності. 
Особливу увагу приділено пробле-
мам формування та функціонування 
норм та інститутів цивільного, кри-
мінального і процесуального права 
на українських землях, джерелам 
права та систематизації правових 
норм впродовж ІХ–ХХ ст. Проана-
лізовано основні пам’ятки вітчизня-
ного права.

Матеріал посібника відповідає 
програмі курсу «Історія держави і 
права України».

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

Соціальна географія : 
словник-довідник

Автори – 
Мирослав Білецький, 

Ірина Ванда, Любов Котик

Білецький М. І. Соціальна гео-
графія : словник-довідник / М. І. 
Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 164 с.

ISBN 978-617-10-0133-6.
Редактор – Мирослава Мартиняк-

Жовтанецька. Технічний редактор – 
Світлана Сеник. Комп’ютерний на-

бір – Ірина Ван-
да, Любов Котик. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Художнє оформ-
лення – Любов 

Котик, Людмила Войтович.
Словник-довідник містить трак-

тування головних термінів і понять 
соціальної географії загалом та 
окремих її галузевих і просторових 
дисциплін зокрема. Наведено під-
ходи провідних учених-географів 
до визначення структури соціальної 
географії, районування території 
України. Подано соціально-геогра-
фічну характеристику України та 
держав світу.

Для студентів, аспірантів, викла-
дачів географічних факультетів ви-
щих навчальних закладів, учителів 
географії, усіх, хто цікавиться со-
ціально-географічною проблемати-
кою.

Англійська мова як друга 
іноземна

(для студентів перших 
курсів факультету 

іноземних мов)
Автори – 

Михайло Білинський, 
Світлана Лук’яненко, 

Лариса Лемещук

Англійська мова як друга іно-
земна (для студентів перших кур-
сів факультету іноземних мов) : 
підручник / М. Е. Білинський, 
С. Ф. Лук’яненко, Л. В. Лемещук. – 

(Продовження на 4 стор.).

У році, що минає, поліграфістам Видавничого центру вдалося ви-
пустити чимало цікавих книжок, з якими ми  нині знайомимо читачів 
на сторінках газети. Ще близько двох десятків підготовлених до друку 
видань ось-ось побачать світ. 

 Про нові здобутки університетських книговидавців завжди може-
те довідатися на сайті Видавничого центру vydavcentr.lnu.edu.ua, а та-
кож під час заочного спілкування через електронну пошту vydavcentr@
lnu.edu.ua. Усім, хто хоче ще ближче ознайомитися з новими книжка-
ми та придбати їх, пропонуємо завітати  до книгарні, розташованої у 
118-й кімнаті, що на першому поверсі головного корпусу Університету. 



– Ігор Старунь-
ко. Комп’ютерна 
графіка та вер-
стання – Ігор 
Старунько.  Ди-
зайн обкладинки 
– Ігор Старунько.

У підручнику поряд з теоретич-
ними питаннями запропоновано ме-
тоди дослідження мікроорганізмів 
з основних розділів мікробіології, 
які необхідні для узагальнення та 
систематизації знань і практичної 
підготовки. Лабораторні роботи, ме-
тодику яких репрезентовано в під-
ручнику, потребують для виконання 
більше часу, ніж академічна година. 
У додатках є інформація про склад 
середовищ для виділення і виро-
щування мікроорганізмів, рецепти 
барвників, індикаторів, фіксуваль-
них і мийних розчинів, склад буфе-
рів, способи приготування розчинів 
різної концентрації. Кожен розділ 
завершується питаннями для пере-
вірки знань.

Для студентів, аспірантів та науко-
вих працівників біологічних, еколо-
гічних та медичних спеціальностей.

Німецька мова 
для студентів математичних 

спеціальностей
Автори – Зоряна Жовнірук, 

Марія Ратич, Леся Тимчишин

Німецька мова для студентів мате-
матичних спеціальностей : навчаль-
ний посібник / З. Жовнірук, М. Ра-
тич, Л. Тимчишин. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 218 с.

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

талія Якимів. Обкладинка – Василь 
Роган. 

Навчально-методичний посібник 
охоплює 16 лекцій з 4-х тем, які 
пов’язані з побутовою, краєзнавчою 
тематикою та навчальними фахови-
ми математичними дисциплінами. 

До кожного заняття входить ін-
формативний текст, тлумачення 
німецькою мовою найуживаніших 
математичних термінів і лексико-
граматичні вправи.

Для студентів перших і других 
курсів і магістрів денного та заочно-
го відділення механіко-математич-
ного факультету, факультету при-
кладної математики та інформатики, 
а також інших природничих факуль-
тетів, де вивчають математику.

Англо-український словник 
з міжнародних відносин 

та дипломатії
Укладач – Наталія Кащишин

Англо-український словник 
з міжнародних відносин та ди-
пломатії = English-Ukrainian 
Dictionary of International Relations 
and Diplomacy / укладач Н. Є. Ка-
щишин. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 120 с.

ISBN 978-617-10-0121-3.
Редактор – Мар’яна Михалюк. Тех-

нічний редактор – Світлана Сеник. 

К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Словник міс-
тить понад 1 600 

термінів і термінологічних слово-
сполучень, які стосуються дипло-
матії, а також економічних, юридич-
них, суспільно-політичних, військо-
вих та інших аспектів міжнародних 
відносин. Терміни, представлені у 
словнику, впорядковано на осно-
ві галузевого поділу відповідно до 
кількох тематичних блоків. Як окре-
мі розділи представлено найбільш 
вживані у дипломатії латинські та 
французькі неасимільовані запози-
чення.

Призначений для студентів, ви-
кладачів, перекладачів та фахівців 
у галузі міжнародних відносин та 
дипломатії.

«Quae scripsi, scripsi» : 
романські літератури 

у рецепції 
Івана Франка

Автор – Ярема Кравець

Кравець Я. «Quae scripsi, 
scripsi»: романські літератури у 
рецепції Івана Франка / Ярема 
Кравець. – Львів : ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2014. – 230 с.

ISBN 978-617-10-0018-3.
Редактор – Уляна Крук. Технічний 

редактор – Світлана Сеник. Корек-
тор – Юлія Глиняна. Обкладинка – 
Василь Роган.

У книзі подано історію майже пів-
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(Продовження. 
Початок на 2-4 стор.).

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

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 258 с. + 0,3 вкл. 

ISBN 978-617-10-0094-0.
Редактор – 

Мар’яна Миха-
люк. Науковий 
редактор – Во-
лодимир Сулим. 
Технічний редак-
тор – Світлана 

Сеник. Комп’ютерний набір – Світ-
лана Лук’яненко. Комп’ютерне вер-
стання – Любов Семенович. Обкла-
динка – Василь Роган.

Підручник призначено для прак-
тичних занять з англійської мови як 
другої іноземної для студентів пер-
ших курсів факультету іноземних 
мов денної та заочної форм навчання, 
які не володіють англійською мовою.

Матеріал підручника згрупова-
но у чотири модулі, тематика яких 
охоплює «щоденні дії», «студент-
ське життя», «сімейні відносини», 
«клімат, погода», «їжа» та ін. У роз-
ділах, з яких складаються модулі, 
для опрацювання запропоновано 
вправи з фонетики, граматики, лек-
сики, а також завдання, спрямовані 
на розвиток умінь читання, говорін-
ня і письма. Аудіозапис фонетичних 
вправ і текстів сприяє інтенсифікації 
засвоєння матеріалу під час аудитор-
них занять та самостійної роботи.

Стилістика у стислому 
викладі

Автор – Світлана Войтюк

Стилістика у стислому викладі : 
навчальний посібник англійською 

мовою = Stylistics in a Concise 
Format: Guidelined Assignements to 
Practice and Learn / С. М. Войтюк. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 212 с.

ISBN 978-617-10-0128-2.
Друкується в 

авторській ре-
дакції. Науковий 
редактор – Оле-
на Полховська. 
Технічний редак-
тор – Світлана 

Сеник. Комп’ютерне верстання – 
Любов Семенович. 

«Стилістика у стислому викладі» / 
«Stylistics in a Concise Format» є на-
працюванням у галузі лінгвостиліс-
тичної інтерпретації тексту і містить 
належний обсяг програмного ма-
теріалу, аби слугувати навчальним 
посібником для студентів денної 
та заочної форм навчання з галузі 
знань 0203 «гуманітарні науки» за 
напрямом підготовки 6.020.303 «фі-
лологія» зі спеціальності 7.030.502 
«англійська мова та література».

«Євангеліє від Тараса» : 
промови і доповіді 

на Шевченківських вечорах 
у Львівському університеті

Упорядники – Леся Гарасим, 
Галина Василькевич

«Євангеліє від Тараса» : промо-
ви і доповіді на Шевченківських 
вечорах у Львівському універси-
теті. – Львів, 2014. – 204 с.

ISBN 978-617-10-0108-4.
В оформленні обкладинки вико-

ристано портрет Тараса Шевченка 

авторства Лю-
бомира Медведя, 
а також афіші 
Шевченківських 
вечорів ЛНУ іме-
ні Івана Франка 
різних років. 

Художня редакція, комп’ютерна 
верстка – Руслан Пірус.

Збірник містить промови і допо-
віді, виголошені на Урочистих ака-
деміях, присвячених Тарасові Шев-
ченку у Львівському національно-
му університеті імені Івана Франка 
упродовж 1992–2014 років.

Тексти публікуються в авторській 
стилістиці з незначними редакцій-
ними правками. Книга розрахована 
на широку читацьку аудиторію: на-
уковців, студентів, педагогів, укра-
їнську громадськість.

Практикум з мікробіології
Автори – Степан Гудзь, 

Світлана Гнатуш, 
Галина Яворська, 
Ірина Білінська, 

Богдан Борсукевич

Практикум з мікробіології : під-
ручник : [для студентів вищих на-
вчальних закладів] / С. П. Гудзь, 
С. О. Гнатуш, Г. В. Яворська, 
І. С. Білінська, Б. М. Борсукевич. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 436 с. – (Серія «Біологічні 
Студії»). 

ISBN 978-966-613-752-7 (cерія), 
978-617-10-0129-9.

Редактор – Мирослава Мартиняк-
Жовтанецька. Технічний редактор 
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торастолітньої 
французькомов-
ної Франкіани, 
яка знайшла своє 
вираження у сту-
діях творчості 
І. Франка, що на-

лежать літературознавцям Франції, 
Бельгії та Швейцарії. Окремі роз-
відки присвячені важливій сторінці 
спадщини Каменяра – його суджен-
ням про романські літератури, пе-
рекладам із французького, бельгій-
ського французькомовного та іспан-
ського письменства.

Географія світового 
господарства

Автори – Степан Кузик, 
Ольга Мамчур, Ірина Ванда

Кузик С. П. Географія світового 
господарства : навчальний посіб-
ник / С. П. Кузик, О. І. Мамчур, 
І. В. Ванда. – Львів : Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, 2014. – 312 с.

ISBN 978-617-10-0139-8.
Редактор – 

Діана Карпин. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерний 
набір – Ольга 

Мамчур, Ірина Ванда. Картосхеми 
– Ольга Мамчур, Світлана Сідоро-
ва, Тарас Кравець. Комп’ютерне 
верстання – Любов Семенович. Ху-
дожнє оформлення – Людмила Вой-
тович.

Навчальний посібник створений 
згідно зі сучасними вимогами забез-
печення нормативних навчальних 
курсів. Розкрито теоретичні основи 
географії світового господарства. 
Вміщено оригінальні завдання для 
практичних, семінарських і само-
стійних робіт студентів, де автори 
висвітлюють світове господарство 
через призму актуальних суспільних 
тенденцій – глобалізації, інформа-
тизації, транснаціоналізації, ресурс-
ної, енергетичної, продовольчої, 
екологічної проблем тощо. Видання 
сприятиме подальшому досліджен-
ню глобальних світогосподарських 
зв’язків, чинників і принципів гео-
просторової організації світової 
економіки завдяки найновішим ін-
формаційно-аналітичним матеріа-
лам, рекомендованій літературі (до 
кожної з тем), глосарію. З метою 
перевірки знань і вмінь подано тес-
тові, описові завдання різних рівнів 
складності й задачі.

Для студентів географічних, еко-
номічних факультетів і факультетів 
міжнародних відносин вищих на-
вчальних закладів Украни, а також 
викладачів, науковців та всіх, хто 
цікавиться проблемами світового 
господарства.

Україна в міжнародних 
організаціях

Автор – Олександр Кучик

Кучик О. С. Україна в міжна-
родних організаціях : підручник / 
О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – 412 с. 

ISBN 978-617-10-0039-1.
Редактор – Ірина Лоїк. Техніч-

ний редак-
тор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерна 
верстка – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – 

Василь Роган.
Розглянуто діяльність України у 

міжнародних організаціях. Основну 
увагу приділено діяльності Укра-
їни у міжурядових міжнародних 
організаціях, серед яких організа-
ції «системи ООН» та низка між-
народних регіональних організацій 
(СНД, ОЧЕС, ГУАМ, ОБСЄ, РЄ). 
Окрему увагу зосереджено на ді-
яльності галузевих організацій, чле-
ном яких є Україна. Це організації, 
що охоплюють співробітництво у 
фінансово-економічній, транспорт-
ній, технологічній та інших сферах 
міждержавної співпраці. Окремий 
розділ присвячено діяльності між-
народних неурядових організацій та 
їхнього впливу на розвиток Україн-
ської Держави.

Для студентів, аспірантів, науков-
ців та всіх, хто цікавиться розвитком 
співробітництва України з міжна-
родними організаціями.

Шевченкове Слово
Автор – Василь Лизанчук

Лизанчук В. Шевченкове Слово 
/ Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 184 с.

ISBN 978-617-10-0087-2. 
Художні ілюстрації заслужено-

го діяча мистецтв України Василя 
Івановича Семенюка. Редактор – 
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(Продовження. 
Початок на 2-5 стор.).

Віталія Стан-
кевич. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Якимів, 

Наталія Лобач. Комп’ютерний на-
бір – Марія Васьків, Ігор Довгий, 
Мар’яна Струк. Дизайн обкладинки 
– Василь Роган.

Осмислено глибинну суть поетич-
ного і публіцистичного Шевченко-
вого Слова, яке врятувало україн-
ську націю від асиміляції й загибелі. 
Окреслено створену Т. Шевченком у 
художній формі філософію націо-
нальної ідеї державотворення, буття 
і духу українського народу. Схарак-
теризовано найосновніші націо-
нальні ідеали, найголовніші для 
Т. Шевченка цінності – Бог, Україна, 
Свобода, – які визначають націє-
творчий характер життя як окремої 
людини, так і цілого народу. Пока-
зано, що Слово Правди – основний 
імператив творчості Поета-Предте-
чі, духовного батька новітньої укра-
їнської нації.

Генетико-географічні 
дослідження ґрунтів 

західних областей України
Автори – Лілія Мазник, 

Степан Позняк

Мазник Л. В. Генетико-геогра-
фічні дослідження ґрунтів захід-
них областей України : моногра-
фія / Л. В. Мазник, С. П. Позняк. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 244 с.

ІSBN 978-966-613-734-4 (серія), 
978-617-10-0107-7.

Редактор – 
Ірина Лоїк. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор – 
Юліанна Бурка. 
Комп’ютерна вер-

стка – Любов Семенович. Обкладин-
ка – Василь Роган.

Викладено результати комплекс-
ного, наукового, історико-географіч-
ного дослідження розвитку ґрунтоз-
навства, як науки у західних облас-
тях України. Висвітлено передумови 
виникнення, історію становлення 
та діяльність профільних дослідних 
установ і навчальних закладів захо-
ду України. З’ясовано й проаналізо-
вано основні напрями їхньої науко-
во-дослідної роботи у галузі ґрун-
тознавства. Розкрито особливості 
проведення ґрунтових досліджень і 
значення одержаних науково-прак-
тичних результатів та їхнього ви-
користання в аграрно-промисловій 
галузі і практичних цілях. 

Розроблено періодизацію історії 
розвитку ґрунтознавства за осно-
вними напрямами ґрунтознавчих 
досліджень: агрикультурхімічний та 
агрогеологічний, морфогенетичний, 
ґрунтово-картографічний, ґрунтово-
меліоративний, ґрунтово-екологіч-
ний. 

Детально висвітлено сучасний 
стан розвитку ґрунтознавчої науки 
та перспективи її розвитку. Обґрун-
товано внесок окремих вчених у роз-
виток ґрунтознавчої науки.

Для фахівців у галузі ґрунтознав-
ства, географії ґрунтів, сільського 

господарства, охорони природи, на-
укових працівників, аспірантів і сту-
дентів відповідних спеціальностей.

Мінерали Українських 
Карпат. Процеси 

мінералоутворення
Автори – 

Орест Матковський, 
Петро Білоніжка, 

Дмитро Возняк та інші

Мінерали Українських Карпат. 
Процеси мінералоутворення : мо-
нографія / Головний редактор 
О. Матковський. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 584 с. 

ISBN 978-617-10-0126-8.
Присвячено 150-річчю заснування 

кафедри мінералогії у Львівському 
університеті.

Головний ре-
дактор – Орест 
Матковський. Ре-
дактор – Мирос-
лава Мартиняк. 
Технічний редак-
тор – Світлана 

Сеник. Комп’ютерне верстання – 
Євгенія Сливко.

У завершальній книзі з циклу 
«Мінерали Українських Карпат» 
узагальнено відомості щодо проце-
сів мінералоутворення в породних 
і рудних комплексах Складчастих 
Карпат, Передкарпатського і За-
карпатського прогинів. Висвітлено 
магматичне мінералоутворення в 
протерозойсько-палеозойських, ме-
зозойських, кайнозойських комп-
лексах, гідротермально-метасома-
тичне, пов’язане з найдавнішими 
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Щорічні осінні оглядини до-
робку українських та закордонних 
видавництв і окремих видавців, 
яких збирає книжковий Форум, 
стали доброю традицією у місті 
Лева. Саме у столиці Галичини 
ось уже 21 рік поспіль протягом 
кількох вересневих днів вирувало 
справжнє літературне свято, на 
яке з’їхалися десятки тисяч пред-
ставників величезної читацької 
аудиторії України та гостей із-за 
її меж.

Видавничий центр Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка, який протягом своєї 
шістнадцятирічної історії є постій-
ним активним учасником книжко-
вого свята, цього разу виставив для 
своїх шанувальників близько 400 
найменувань навчальної та наукової 
літератури. Серед них – підручники, 
навчальні посібники, монографії, 
практикуми, словники, довідники, 
біографічні нариси та інші видання 
університетських науковців. Увесь 
цей книжковий доробок наших ви-
давців учасники свята мали змогу 
побачити на стенді № 131, що на 
першому поверсі Палацу мистецтв.

До речі, активна участь наших по-
ліграфістів була продемонстрована 
не лише на одному з головних дійств 
Форуму видавців – чотириденному 
книжковому ярмарку. Видавничий 
центр також укотре виборював наго-
роди у конкурсі «Найкраща книжка 
Форуму видавців». З-поміж шіст-
надцяти поданих ще у серпні на роз-
гляд журі добротних університет-
ських видань була книжка «Культу-

рологія: енциклопедичний словник» 
(автори – Марія Альчук, Флорій Ба-

цевич, Ігор Бойко), яка вийшла за ре-
дакцією доктора філософських наук, 

професора Володимира Мельника. 
Саме це університетське видання 
заслужено нагороджене Персональ-
ною відзнакою Президента Форуму 
видавців Олександри Коваль.

Ще одну яскраву сторінку щодо 
популяризації університетської лі-
тератури Видавничий центр проде-
монстрував на ХХІ за ліком книж-
ковому святі під час традиційних 
презентацій своїх нових видань. На 
відміну від семи попередніх Фору-
мів видавців, цього разу презентації 
у Дзеркальній залі відбувалися про-
тягом двох днів. Автори презенто-
ваних книжок детально знайомили 
учасників зі своїм друкованим до-
робком,  з творчими планами на май-
бутнє. Кожне з видань і на стенді, і 
в руках ведучого не лише милувало 
очі усіх присутніх, а красномовно 
засвідчувало, що університетська 
наука розвиваєтся, що творчий по-
тенціал науковців нашого вищого 
навчального закладу є невичерпним.

 Першого дня учасники презента-
ції з великим зацікавленням  дізна-
валися про книжки гуманітарного 
напряму. Зокрема, мова йшла про 
науково-популярне видання «Єван-
геліє від Тараса»: промови і доповіді 
на Шевченківських вечорах у Львів-
ському університеті» (упорядники 
– Леся Гарасим, Галина Васильке-
вич); науково-публіцистичне видан-
ня «Шевченкове Слово» Василя Ли-
занчука; бібліографічний покажчик 
«Кроки… Василь Лизанчук – пу-
бліцист, вчений, педагог» (укладач 
– Мирослав Романюк); монографію 

(Закінчення на 9 стор.). 

«Фольклористична концептосфера 
Івана Франка» Святослава Пилип-
чука; навчальний посібник «Фран-
цузька мова. Лінгвокраїнознавчий 
аспект» Ганни Кость та Ольги Су-
лим; підручник «Англійська мова як 
друга іноземна (для студентів пер-
ших курсів факультету іноземних 
мов)» Михайла Білинського, Світла-
ни Лук’яненко та Лариси Лемещук; 
вибрані праці «Україна та українці: 
події далекі і близькі» Богдана Яки-
мовича. Символічно, що перші дві 
книжки, про які говорилося вище, 
присвячені Великому Кобзареві й 
вийшли саме до його 200-літнього 
ювілею. 

Другого презентаційного дня від-
булося обговорення видань гумані-
тарного і природничого напрямів. 
Увага присутніх була зосереджена 
на представленні підручника «Укра-
їна в міжнародних організаціях» 
Олександра Кучика; монографії 
«Політика Європейського Союзу у 
сфері туризму: концептуальні за-
сади та інституційні механізми» 
Оксани Краєвської; навчального по-
сібника «Історія правового регулю-
вання цивільних, кримінальних та 
процесуальних відносин в Україні 
(ІХ–ХХ ст.) Ігора Бойка; моногра-
фії «Стадії вчинення злочину (кри-
мінально-правове дослідження)» 
Володимира Бурдіна; монографії 
«Екологія грибів» Галини Антоняк, 
Звенислави Калинець-Мамчур, Іри-
ни Дудки, Наталії Бабич та Ната-
лії Панас; підручника «Банківська 
система» Михайла Крупки, Євгенії 
Андрущак, Наталії Пайтри та ін-
ших авторів; навчального посібника 
«Географія світового господарства» 
Степана Кузика, Ольги Мамчур та 
Ірини Ванди; словника-довідника 
«Соціальна географія» Мирослава 
Білецького, Ірини Ванди та Любові 
Котик; підручника «Практикум з мі-
кробіології» Степана Гудзя, Світла-
ни Гнатуш, Галини Яворської, Ірини 
Білінської та Богдана Борсукевича. 

Обидві презентації ніби перене-
сли міжнародне книжкове свято до 
Франкового Університету. Додамо, 
що у його стінах під час Форуму ви-
давців, окрім видань Видавничого 
центру, відбулися презентації нової 
літератури й інших українських ви-
давництв. 

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

(Закінчення. Початок на 8 стор.). 

обігу і кредиту економічного факуль-
тету, Олеся Володимирівна Мику-
ляк – доцент кафедри фінансів, гро-
шового обігу і кредиту економічного 
факультету, Мирослава Сергіївна 
Мрочко – старший викладач кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту 
економічного факультету, Наталія 
Григорівна Пайтра – доцент кафе-
дри фінансів, грошового обігу і кре-
диту економічного факультету, Олег 
Михайлович Підхомний – доцент ка-
федри фінансів, грошового обігу і кре-
диту економічного факультету, Ірина 
Ігорівна Приймак – доцент кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту 
економічного факультету, Леся Сер-
гіївна Яструбецька – доцент кафедри 
фінансів, грошового обігу і кредиту 
економічного факультету.

Друге – підручник «Україна в 
міжнародних організаціях». Автор 
Олександр Сергійович Кучик – до-
цент кафедри міжнародних відносин 
і дипломатичної служби факультету 
міжнародних відносин.

Третє – підручник «Англійська 
мова як друга іноземна (для сту-
дентів перших курсів факультету 
іноземних мов)». Автори: Михайло 
Емільович Білинський – доцент, за-
відувач кафедри англійської філології 
факультету іноземних мов, Світлана 
Федорівна Лук’яненко – асистент 
кафедри англійської філології факуль-
тету іноземних мов, Лариса Вікто-
рівна Лемещук – асистент кафедри 
англійської філології факультету інозем-
них мов. 
У конкурсі «Найкращий навчальний 

посібник гуманітарного напряму 
2013–2014 навчального року» 

призові місця посіли:                                                                                               
Перше – навчальний посібник 

«Географія світового господарст-
ва». Автори: Степан Петрович Ку-
зик – доцент кафедри економічної та 
соціальної географії географічного 
факультету, Ольга Ігорівна Мамчур 
– асистент кафедри економічної та со-
ціальної географії географічного фа-
культету, Ірина Володимирівна Ван-
да – асистент кафедри економічної та 
соціальної географії географічного 
факультету.

Друге – навчальний посібник 
«Історія правового регулювання 
цивільних, кримінальних та про-
цесуальних відносин в Україні 
(ІХ–ХХ ст.)». Автор Ігор Йосипович 
Бойко – професор кафедри історії 
держави, права та політико-правових 
учень юридичного факультету.

Третє – навчальний посібник 
«Основи наукових досліджень». 
Автори: Роман Олексійович Крох-
мальний – доцент, завідувач кафедри 
бібліотекознавства і бібліографії фа-
культету культури і мистецтв, Майя 
Володимирівна Гарбузюк – доцент 
кафедри театрознавства та акторської 
майстерності факультету культури і 
мистецтв, Наталія Романівна Дем-
чук – доцент кафедри бібліотекознав-
ства і бібліографії факультету культу-
ри і мистецтв, Юрій Євгенович Мед-
ведик – професор, завідувач кафедри 
музикознавства факультету культури і 
мистецтв. 

Третє – навчальний посібник 
«Французька мова. Лінгвокраїно-
знавчий аспект». Автори: Ганна 
Мирославівна Кость – доцент кафе-
дри французької філології факультету 
іноземних мов, Ольга Іванівна Су-
лим – викладач, завідувач відділення 
початкового навчання Педагогічного 
коледжу.
У конкурсі «Найкращий підручник 

природничого напряму 
2013–2014 навчального року» 

призове місце отримав:                                                                                               
Перше – підручник «Практикум 

з мікробіології». Із серії «Біологічні 
Студії». Автори:  Степан Петрович 
Гудзь – професор кафедри мікробіо-
логії біологічного факультету, Світ-
лана Олексіївна Гнатуш – доцент, 
завідувач кафедри мікробіології біо-
логічного факультету, Галина Васи-
лівна Яворська – доцент кафедри мі-
кробіології біологічного факультету,  
Ірина Степанівна Білінська – асис-
тент кафедри мікробіології біологіч-
ного факультету, Богдан Михайло-
вич Борсукевич – асистент кафедри 
мікробіології біологічного факультету.                                        

Радість авторам – 
за подарунок читачам

Книжкові оглядини – добра традиція 
(Продовження. Початок на 1 стор.). 

(Закінчення на 16 стор.). 
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(Продовження. 
Початок на 2-7 стор.).

(Продовження на 11 стор.). (Продовження на 12 стор.).

Видавничий вісник                                      Нові видання Нові видання                                           Видавничий вісник  

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

утвореннями Мармароського маси-
ву, мезозойським і кайнозойським 
магматизмом, осадове і вулканоген-
но-осадове в кайнозойських комп-
лексах, метаморфічне в метамор-
фічних комплексах кристалічного 
фундаменту і палеозойського чохла, 
гіпергенне в корах звітрювання і зо-
нах окиснення сірчаних, сульфідних 
і манганових руд, космогенне в ме-
теориті Княгиня і метеоритних куль-
ках, сучасне в травертинах і техно-
генне мінералоутворення, пов’язане 
з експлуатацією соляних родовищ.

Фольклористична 
концептосфера 
Івана Франка

Автор – 
Святослав Пилипчук

Пилипчук С. Фольклористична 
концептосфера Івана Франка : мо-
нографія / Святослав Пилипчук. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 466 с.

ISBN 978-617-10-0102-2.
Редактор – 

Уляна Крук. Ко-
ректор – Юлія 
Глиняна. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.
У монографії висвітлено осно-

вні положення фольклористич-
ної концептосфери Івана Фран-
ка. Найповніше презентовано два 
взаємопов’язані магістральні напря-
ми (методологія та генологія) по-
шуків науковця у царині студій над 

усною словесністю. Проаналізовано 
Франкову рецепцію методологічних 
платформ популярних фольклорис-
тичних шкіл (міфологічна, антро-
пологічна, міграційна, порівняль-
но-історична, культурно-історична, 
філологічна) та засвідчено успішну 
апробацію оригінальної дослід-
ницької стратегії у працях ученого. 
Розглянуто суттєвий внесок Івана 
Франка у вивчення жанрової систе-
ми українського фольклору, зосібна 
акцентовано на новаторських підхо-
дах до інтерпретації найскладніших 
питань фольклористичної генології.

Для фольклористів, франкознав-
ців, культурологів, викладачів і сту-
дентів філологічних факультетів, 
усіх шанувальників духовних над-
бань українців.

Українська мова. 
Посібник для студентів-

іноземців факультету 
міжнародних відносин. 

Частина І
Автори – Богдан Сокіл, 

Наталія Хібеба

Сокіл Б. М., Хібеба Н. В. Укра-
їнська мова. Посібник для сту-
дентів-іноземців факультету між-
народних відносин. Частина І. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 146 с.

Комп’ютерна верстка – Наталія 
Міщук.

Посібник укладений на основі 
підручників: з української мови за 
професійним спрямуванням, по-
літології, міжнародного публічно-
го права, міжнародних відносин. 

Призначений для 
студентів факуль-
тету міжнародних 
відносин та всіх 
охочих вивчати 
українську мову 
як іноземну.

Теорія і практика 
викладання української 

мови як іноземної.
Випуск 9

Теорія і практика викладання 
української мови як іноземної : 
збірник наукових праць. Випуск 9. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 296 с.

Відповідальна 
за випуск – Ірина 
Кочан. Технічний 
редактор – Ан-
дрій Чулаєвський. 
Коректор – Люд-
мила Гаврилов-

ська. Обкладинка – Василь Роган.
У збірнику вміщено наукові статті, 

присвячені теоретичним питанням і 
практичним проблемам викладан-
ня української мови як іноземної. 
Розглянуто особливості організації 
процесу навчання української мови 
в чужомовній аудиторії, висвітлено 
деякі лінгвокраїнознавчі аспекти, 
з’ясовано проблеми міжкультурної 
комунікації та особливості викла-
дання фонетики, лексики, грама-
тики, стилістики української мови, 
розкрито роль тексту, проаналізова-
но засоби формування комунікатив-
ної компетенції в процесі викладан-
ня української мови як іноземної.

Теорія і практика 
викладання української 

мови як іноземної.
Випуск 10

Теорія і практика викладання 
української мови як іноземної : 
збірник наукових праць. Ви-
пуск 10. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 224 с.

Відповідальна 
за випуск – Ірина 
Кочан. Технічний 
редактор – Ан-
дрій Чулаєвський. 
Коректор – Люд-
мила Гаврилов-

ська. Обкладинка – Василь Роган.
У збірнику вміщено наукові стат-

ті, присвячені теоретичним питан-
ням і практичним проблемам ви-
кладання української мови як іно-
земної. Розглянуто особливості ор-
ганізації процесу навчання україн-
ської мови в чужомовній аудиторії, 
висвітлено деякі лінгвокраїнознавчі 
аспекти, з’ясовано проблеми між-
культурної комунікації та особли-
вості викладання фонетики, лекси-
ки, граматики, стилістики україн-
ської мови, розкрито роль тексту, 
проаналізовано засоби формування 
комунікативної компетенції в про-
цесі викладання української мови 
як іноземної.

Теле- та радіожурналістика. 
Випуск 12

Теле- та радіожурналістика. 
Збірник наукових праць. Ви-

пуск 12. – Львів : ЛНУ імені   Іва-
на Франка, 2013. – 495 с.

Відповідальний 
за випуск – Василь 
Лизанчук. Редак-
тор – Мар’яна 
Михалюк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 

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

У збірнику опубліковано статті те-
оретиків комунікаційних процесів, 
практиків-журналістів і студентів, 
присвячені розглядові сучасного 
стану теле- та радіоконтенту, об-
ґрунтовано шляхи поліпшення твор-
чої діяльності медійників, окресле-
но наукові та творчі пошуки кафе-
дри радіомовлення і телебачення.

Теле- та радіожурналістика. 
Випуск 13

Теле- та радіожурналістика. 
Збірник наукових праць. Ви-
пуск 13. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 426 с.

Випуск збірника наукових праць 
на пошану Олександри Антонівни 
Сербенської – доктора філологічних 
наук, професора кафедри радіомов-
лення і телебачення, Заслуженого 
професора Львівського національно-
го університету імені Івана Франка, 
академіка Академії наук вищої осві-
ти України. 

Відповідальні за випуск – Іван 
Крупський, Вікторія Бабенко. Ре-
дактор – Мар’яна Михалюк. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 

К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач, На-
талія Якимів. Ко-
ректор – Іванна 
Гвоздяк. Обкла-
динка – Василь 

Роган.
У збірнику розглянуто історію 

і теорію соціальних комунікацій, 
традиції і новаторство в сучасному 
медійному контенті. Осмислено по-
етичне і публіцистичне Слово Тара-
са Шевченка – духовного батька но-
вітньої української нації. Схаракте-
ризовано найосновніші національні 
ідеали, найголовніші цінності – Бог, 
Україна, Свобода, які визначають 
націєтворчий характер життя як 
окремої людини, так і цілого наро-
ду. Висвітлено педагогічну, наукову 
і громадську діяльність професора 
О. А. Сербенської. 

Доктор географії 
Володимир Огоновський

За редакцією Олега Шаблія

Доктор географії Володимир 
Огоновський / за редакцією про-
фесора О. Шаблія. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 396 с.

ISBN 978-966-613-802-9 (серія), 
978-617-10-0150-3.

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

Наконечна, Орислава Тимчук. 

І с т и н а  –  у  д о б р о т н и х  к н и ж к а х І с т и н а  –  у  д о б р о т н и х  к н и ж к а х



як партнерів мікоризних і лишайни-
кових асоціацій, симбіонтів безхре-
бетних і хребетних тварин. Проана-
лізовано фітопатологічний аспект 
взаємовідносин грибів з рослинами, 
роль грибів як збудників хвороб лю-
дини і тварин. Розглянуто перспек-
тивність практичного застосування 
грибів і продуктів їхнього метабо-
лізму в медицині, фармакології, біо-
технології, рослинництві та інших 
сферах діяльності людини.

Книга буде корисною науковцям і 
студентам, які вивчають екологічні 
проблеми мікології, та іншим заці-
кавленим читачам.

Стадії вчинення злочину 
(кримінально-правове 

дослідження)
Автор – Володимир Бурдін

Бурдін В. М. Стадії вчинення 
злочину (кримінально-правове 
дослідження) : монографія / В. М. 
Бурдін. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 304 с.

ISBN 978-617-10-0065-0.
У монографії 

запропоновано 
авторське бачен-
ня поняття стадій 
вчинення зло-
чину та їх видів. 
Проаналізовано 

суть окремих стадій вчинення зло-
чину та їх кримінально-правове зна-
чення. Розглянуто спірні питання 
кваліфікації злочину з урахуванням 
стадій його вчинення. Обґрунтовано 
положення, які стосуються правової 

природи добровільної відмови при 
незакінченому злочині та її кримі-
нально-правового значення.

Для науковців, викладачів, аспі-
рантів, студентів юридичних фа-
культетів вищих навчальних закла-
дів, а також усіх, хто цікавиться кри-
мінальним правом.

Оповідання для домашнього 
читання

(для студентів факультетів 
міжнародних відносин 

та права)
Автори – Наталія Долінська, 

Оксана Ярмола

Долінська Н. В. Оповідання для 
домашнього читання (для сту-
дентів факультетів міжнародних 
відносин та права) : навчальний 
посібник [для студентів вищих на-
вчальних закладів] / Н. В. Долін-
ська, О. В. Ярмола. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 154 с.

ISBN 978-617-10-0082-7.
Редактор – 

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

бов Семенович. Обкладинка – Любов 
Семенович.

Посібник призначено для розви-
тку навичок мовлення та ознайом-
лення з найбільш вживаною юри-
дичною термінологією студентів 
вищих навчальних закладів освіти, 
що спеціалізуються у галузі міжна-
родних відносин та права.

Навчальний посібник складається 
з шести розділів, кожен з яких міс-
тить автентичний текст із зарубіж-
них джерел, пояснення до тексту та 
комплекс вправ і завдань.

Матеріал подано у доступній фор-
мі, що створює сприятливі умови 
для його ефективного засвоєння. 
Посібник також містить словник, 
довідку про авторів текстів та інші 
довідкові матеріали. Він може бути 
використаний на заняттях з домаш-
нього читання та для самостійної 
роботи усіх, хто бажає поглибити 
знання з англійської мови, особливо 
у сфері юридичної термінології.

Екслібриси Наукової 
бібліотеки 

Львівського національного 
університету 

імені Івана Франка
Автор-укладач – 

Наталія Кіт-Копистянська

Екслібриси Наукової бібліотеки 
Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка / 
автор-укладач та автор вступної 
статті Н. Кіт-Копистянська; Мі-
ністерство освіти і науки, молоді 
та спорту України, Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, Наукова бібліотека. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2013. – 152 с. : іл. – До 400-ліття 
Наукової бібліотеки та 350-ї річни-
ці заснування Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка.

ISBN 978-617-10-0057-5

Комп’ютерне верстання – Тарас 
Кравець. Художнє оформлення – 
Ігор Дикий. Світлини з архівів і до-
машніх збірок: Петра Арсенича, Ро-
мана Горака, Богдана Задорожного, 
Марії Прохасько, Феодосія Стеблія, 
Олега Шаблія та Інтернет-ре-
сурсів.

Представлено життєпис і наукову 
діяльність українського географа, 
демографа і статистика, доктора фі-
лософії Володимира Огоновського 
(1896–1970). Опубліковано наукові 
праці ученого з проблем демогео-
графії, регіональної і секторальної 
економічної географії, туризмознав-
ства. Висвітлено родинні стосунки 
ученого.

Для викладачів, аспірантів і сту-
дентів географічних та економічних 
факультетів і факультетів міжнарод-
них відносин.

Україна та українці: 
події далекі і близькі. 

Вибрані праці
Автор – Богдан Якимович

Якимович Богдан. Україна та 
українці: події далекі і близькі. 
Вибрані праці / Львівський націо-
нальний університет імені Івана 
Франка, Інститут українознав-
ства імені Івана Крип’я кевича 
НАН України, Академія сухопут-
них військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного; Науковий центр, 
Львівське обласне відділення то-
вариства зв’язків з українцями за 
межами України, Наукова фунда-

ція Андрія Чайковського. – Львів, 
2014. – 1088 с.

Yakymovych Bohdan. Ukraine 
and Ukrainians. Events of the Past 
and Present. The Selected Works 
/ Ivan Franko University of L’viv, 
Ivan Krypiakevych Institute of 
Ukrainian Studies of National 
Academy of Sciences of Ukraine, 
Hetman Petro Sahaydachnyi Army 
Aсademy; The Scietific Centre of the 
Army, Associacion for Contacts with 
Ukrainian Living Outside Ukraine 
(«Ukraine-Svit» Society) Lviv 
Department, Andriy Chaikovskyi 
Researh Foundation; Lviv, 2014. – 
1088 p.

ISBN 978-966-02-7226-2.

Редактор – 
Дарія Якимо-
в и ч - Ч а п р а н . 
К о м п ’ ю т е р н е 
макетування – 
Богдана Пікулик, 

Мирослава Доманська. Обкладинка 
– Василь Роган.

До збірника вибраних праць відо-
мого історика Богдана Зіновійови-
ча Якимовича увійшли наукові та 
науково-популярні статті з історії 
України, української воєнної та вій-
ськової історії, національної симво-
ліки, вексилології, франкознавства 
та чайковськіяни, культурології, тер-
мінології, вибрані рецензії, допові-
ді, відгуки, виступи, які охоплюють 
1972–2012 рр. Книжку присвячено 
батькам, учителям, родині – усім, 
хто вірив в його покликання per 
aspera стати вченим-гуманітарієм.

Книжка підготована до 60-річчя 
від дня народження автора та 40-річ-
чя написання першої наукової праці 

й адресована всім, кого цікавить рід-
на історія та культура.

Екологія грибів
Автори – Галина Антоняк, 

Звенислава Калинець-Мамчур, 
Ірина Дудка, Наталія Бабич, 

Наталія Панас

Антоняк Г. Л., Калинець-Мам-
чур З. І., Дудка І. О., Бабич Н. О., 
Панас Н. Є. Екологія грибів : мо-
нографія. – Львів : ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2013. – 628 с. – (Серія 
«Біологічні Студії»). – Бібліогр. : 
с. 455–627.

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
978-617-10-0050-6.

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 книзі проаналізовано результати 
сучасних наукових досліджень у га-
лузі екології грибів – представників 
древнього царства живої природи, 
широко розповсюджених у біосфері. 
Подано відомості щодо екологічних 
особливостей поширення грибів, 
їхнього стосунку до абіотичних 
чинників і взаємозв’язків з іншими 
компонентами біоти. Особлива ува-
га приділена аналізові екологічних 
функцій грибів у природних еко-
системах, їхній ролі в мікробних 
ценозах ґрунту та фітосфери, функ-
ціональне значення цих організмів 

Видавничий вісник                                         Нові видання 12 Нові видання                                               Видавничий вісник  13

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

(Продовження на 13 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2-7, 10-12 стор.).

(Продовження на 14 стор.).
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імені Івана Франка, 2013. – 276 с.
ISBN 978-617-10-0086-5.

Редактор – 
Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Об-
кладинка – Рус-
лан Пірус.

У монографії здійснено комплек-
сне дослідження концептуальних 
засад та інституційних механізмів 
політики ЄС у сфері туризму, особ-
ливостей її формування та реаліза-
ції у контексті унікального процесу 
прийняття рішень і розвитку спіль-
них політик ЄС. Зокрема, висвітлено 
засади формування та нормативно-
правового регулювання, взаємодії з 
іншими спільними політиками ЄС, 
вплив процесу розширення ЄС на 
туристичну політику ЄС, проблеми 
та перспективи її розвитку. Ґрунтов-
но проаналізовано досвід співпраці 
України та Європейського Союзу у 
сфері туризму.

Рекомендовано для студентів та 
викладачів вищих навчальних закла-
дів, а також для усіх, хто цікавиться 
питаннями формування та реалізації 
спільних політик Європейського Со-
юзу загалом і туристичної політики 
ЄС зокрема.

Книгознавство, 
бібліотекознавство, 

бібліографія
Автори – 

Роман Крохмальний, 
Наталія Демчук, 

Орест Хамула та інші

Книгознавство, бібліотекознав-
ство, бібліографія : збірник тесто-
вих завдань для комплексної пе-
ревірки знань студентів / [Р. Крох-
мальний, Н. Демчук, О. Хамула та 
інші]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 280 с.

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

талія Лобач, Наталія Якимів. Об-
кладинка – Руслан Пірус.

Збірник містить зразки тестових 
завдань для комплексної перевірки 
знань студентів напряму «Книгознав-
ство, бібліотекознавство і бібліогра-
фія». Це видання буде корисним для 
організації самостійної навчальної 
роботи студентів, проведення поточ-
ного аудиторного контролю знань, 
підготовки до семінарських занять, 
різних форм семестрового контро-
лю, фахових вступних випробувань.

Для викладачів і студентів фа-
культету культури і мистецтв Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка, усіх зацікавле-
них.

Банківська система
Автори – Михайло Крупка, 

Євгенія Андрущак, 
Наталія Пайтра та інші

Банківська система : підручник 
/ [М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, 
Н. Г. Пайтра та інші] ; за редак-
цією доктора економічних наук, 
професора М. І. Крупки. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 
556 с.

ISBN 978-966-613-813-5.
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.

Висвітлено сутність банківської 
системи та її роль у фінансовій сис-
темі держави. Розглянуто діяльність 
банківських установ як суб’єктів 
ринкового середовища. Відображе-
но інструменти та методи банків-
ського 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.

Моделювання 
та прогнозування 

економіко-екологічних 
процесів

Автор – Микола Притула

Притула М. М. Моделювання та 
прогнозування економіко-еколо-
гічних процесів : навчально-мето-
дичний посібник / М. М. Притула. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 252 с.

Редактор – Оксана Кузик. Техніч-

А в т о р - у к л а -
дач та автор 
вступної стат-
ті Наталія Кіт-
Копистянська. 
Відповідальний 
редактор – Ва-

силь Кметь. Комп’ютерна верстка 
та опрацювання ілюстративного 
матеріалу  –  Олена Янів.

Видання здійснене за підтримки 
Кредобанку.

Наукова бібліотека Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка містить багато вартіс-
них та унікальних пам’яток, до яких 
належать і пам’ятки образотворчо-
го мистецтва. Серед них особливої 
уваги заслуговують екслібриси, у 
яких відображено історію форму-
вання однієї з найдавніших в Укра-
їні університетських книгозбірень, 
генеза та поширення різних технік 
графіки, естетичні уподобання лю-
дей певних епох. Об’єктом видання 
стала частина екслібрисів, які збері-
гаються окремою колекцією. Серед 
них власницькі знаки відомих діячів 
культури, мистецтва, титулованих 
осіб, письменників, поетів, колекці-
онерів, меценатів, відомих політич-
них діячів, викладачів Львівського, 
Ягеллонського та Варшавського уні-
верситетів.

Елементи математичної 
логіки та теорії рекурсії

Автори – 
Микола Комарницький, 

Василь Андрійчук, 
Іванна Мельник

Комарницький М. Я. Елементи 
математичної логіки та теорії ре-
курсії : навчальний посібник / 
М. Я. Комарницький, В. І. Андрій-
чук, І. О. Мельник. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 282 с.

ISBN 978-617-10-0054-4.
Редактор – 

Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Юліанна Бурка. 

В и к л а д е н о 
основи математичної логіки та те-
орії рекурсії. Розглянуто алгебру 
висловлень, числення висловлень і 
числення предикатів, основні понят-
тя теорії рекурсії. Окремий розділ 
присвячено викладенню елементів 
теорії моделей. Для студентів ма-
тематичних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, аспірантів, ви-
кладачів і всіх, хто цікавиться мате-
матичною логікою.

Французька мова. 
Лінгвокраїнознавчий 

аспект
Автори – Ганна Кость, 

Ольга Сулим

Кость Г. М. Французька мова. 
Лінгвокраїнознавчий аспект = Le 
français. L’aspect linguoculturel : 
навчальний посібник / Г. М. Кость, 
О. І. Сулим. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 210 с.

ISBN 978-617-10-0073-5.
Редактор – Мар’яна Михалюк. 

Технічний редактор – Світлана Се-
ник. Комп’ютерне верстання – На-
талія Лобач, Наталія Якимів. Об-

кладинка – Ва-
силь Роган.

Головна мета 
посібника поля-
гає у формуванні 
та розвитку мов-
леневих здібнос-

тей і вміння використовувати лінг-
вокраїнознавчий матеріал у процесі 
міжкультурної комунікації та різно-
манітних сферах життєдіяльності. 
Архітектоніка посібника та інформа-
тивний матеріал дають можливість 
опрацьовувати відповідну тематику, 
активізуючи навчально-пізнавальну, 
логічну та творчу роботу студентів, 
а також здійснювати самоконтроль 
за виконанням вправ на основі за-
пропонованих ключів.

Аудіозапис кожного тексту сприяє 
засвоєнню правильної вимови та ви-
вченню інтонаторики французького 
текстотворення.

Посібник призначено для студен-
тів денної та заочної форм навчання, 
які вивчають курс лінгвокраїнознав-
ства французької мови як основної 
або другої іноземної. Його структу-
ра і зміст передбачають також само-
стійно-дистантне опрацювання тем.

Політика Європейського 
Союзу у сфері туризму : 
концептуальні засади 

та інституційні механізми
Автор – Оксана Краєвська

Краєвська О. А. Політика Євро-
пейського Союзу у сфері туризму : 
концептуальні засади та інсти-
туційні механізми: монографія 
/ О. А. Краєвська. – Львів: ЛНУ 
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Початок на 2-7, 10-15 стор.).

ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Буряк, 
Наталія Лобач. 
Коректор – На-
талія Галечко. 

Обкладинка – Василь Роган.
Розглянуто питання, присвячені 

методам економічного прогнозуван-

ня та моделювання. Подано основні 
методи експертних систем. Наголо-
шено на етапах системного підходу 
моделювання стану довкілля.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, які навчаються за напряма-
ми прикладна математика, систем-
ний аналіз, економічна кібернетика 
та прикладна статистика.

Добірку підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Істина – у добротних книжках

Вас чекають 
у книгарні !

 
В університетській книгарні, 

розташованій у 118-й кімнаті 
головного корпусу, завжди ши-
рокий вибір видань. Серед них 
переважає навчальна і наукова 
література, авторами якої є на-
уковці Франкового Університету. 

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

Редколегія газети
«Видавничий вісник»
щиросердечно вітає

весь колектив нашого
Видавничого центру, 

членів Видавничої комісії 
Університету Франка 

та авторів книжок 
і їхніх видавців

з Новим 2015 роком
і Різдвом Христовим

та щедро зичить усім
якнайліпшого здоров’я,

мирного життя, спокою, 
творчого натхнення

та здійснення усіх 
мрій і сподівань!!!

за подарунок читачам
(Закінчення. 

Початок на 1, 9 стор.).
У конкурсі «Найкращий навчальний 

посібник природничого напряму 
2013–2014 навчального року» 

призові місця зайняли:                                                                                               
Перше – навчальний посібник 

«Функції Ґріна у квантовій стати-
стиці твердих тіл». Автор Ігор Ва-
сильович Стасюк – член-кореспон-
дент НАН України, завідувач відділу 
квантової статистики Інституту фізики 
конденсованих систем НАН України.

Друге – навчальний посібник «Пра-
ктикум з чисельних методів». Ав-
тори: Степан Михайлович Шахно 
– професор кафедри обчислювальної 
математики факультету прикладної 
математики та інформатики, Анна 
Теодорівна Дудикевич – доцент ка-
федри обчислювальної математики 
факультету прикладної математики та 
інформатики, Софія Михайлівна Ле-
вицька – старший викладач кафедри 
програмування факультету прикладної 
математики та інформатики. 

Третє – навчальний посібник «Еле-
менти математичної логіки та теорії 
рекурсії». Автори: Микола Яросла-
вович Комарницький – професор, 

завідувач кафедри 
алгебри і логіки 
механіко-матема-
тичного факуль-
тету, Василь Іва-
нович Андрій-
чук – професор 
кафедри алгебри 
і логіки механі-
ко-математичного 
факультету, Іванна Орестівна Мель-
ник – доцент кафедри алгебри і логіки 
механіко-математичного факультету. 

Творчий доробок авторів-перемож-
ців книжкового конкурсу став хоро-
шим подарунком не лише для студен-
тів Франкового Університету, але й 
для науковців та усіх поціновувачів 
навчальної літератури.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Радість авторам – 


