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Слово директора                                                 

Навіть не віриться, що нашому Видавничому центро-
ві вже десять років. Ніби вчора був той славний день 18 лис-
топада 1998 року, коли на університетській карті з’явився 
вкрай необхідний для нашого вищого навчального закладу 
осередок видавців-поліграфістів. Сьогодні й уявити собі 
важко повнокровну діяльність Франкового Університету 
без такого важливого і невід’ємного від навчального проце-
су підрозділу як наш.

Щоб якомога краще намалювати картину створення і 
становлення Видавничого центру, вдамся до деяких фактів 
десятирічної давності, які вже стали своєрідною сторінкою 
університетської історії. Адже колектив наших видавців за 

цей порівняно короткий проміжок часу виріс з невеличкого 
у досить пристойну виробничу структуру, якій під силу ви-
конання складних поліграфічних завдань.

Тоді, у 1998-му, видавничі ланки Університету були 
розпорошені. Окремо діяли поліграфічна та машинно-
офсетна лабораторії і редакційний відділ. Звичайно, ми ви-
пускали власну поліграфічну продукцію, але координувати 
дії видавців, сконцентрувати їхні зусилля у найоптималь-
ніше русло було непросто. Але досить вчасно цю нагальну 
проблему вирішив ректорат Університету на чолі з Іваном 
Олександровичем Вакарчуком (нині Міністром освіти і 
науки України) 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. 

Колектив тоді був порівняно невеликий. Чотирнадцять 
осіб, які робили перші кроки для успішного становлення Ви-
давничого центру, – це лише майже третина від нинішнього 
його складу. Поліграфічна база на той момент також була не 
з найкращих. Але вона поступово, завдяки дбайливості ке-
рівництва Університету стала поліпшуватися, так би мовити, 
усучаснюватися. Це дозволило оперативно друкувати у сті-
нах рідного вищого навчального закладу, а не за його межа-
ми, методичні посібники, вісники й іншу вкрай необхідну 
книжково-журнальну продукцію. Особливо втішав напис на 
титульних сторінках книжок “Видавничий центр Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка”.

І все ж нашому новому виробничому поліграфічному 
підрозділові у головному корпусі було тіснувато. Вистача-
ло й інших незручностей. Але вже у 2002 році Видавничий 

центр перебазувався у нове приміщення, що на вулиці До-
рошенка, 41, де колись була розташована військова кафедра, 
а згодом видавництво “Світ”.

На новому місці наші поліграфісти стали по-новому 
вирішувати назрілі завдання, та й проблеми, без яких, за-
звичай, не обходиться. Кращі умови праці за рахунок, на-
самперед, оновлення матеріально-технічної бази дозволяли 
працювати ритмічніше і продуктивніше. Бо на той час два 
різографи, фальцувальна і друкарська “Ромайор-315” ма-
шини стали хорошою підмогою у забезпеченні зростаючих 
потреб на поліграфічну продукцію з боку практично усіх 
університетських підрозділів і служб. Та й вимоги щодо її 
якості значно зросли. Отож, треба було зважати не лише на 
кількісні показники, а, насамперед, на добротність виготов-
леної поліграфічної продукції, розширення її асортименту.

Вже за перший рік після новосілля ми, окрім друку-
вання методичних рекомендацій, текстів лекцій, текстових 
завдань, вісників, багатьох різновидів бланків, почали ви-
пускати книжки з м’якими кольоровими обкладинками. 
Внаслідок такого порівняно незначного технічного прогресу 
кількість замовлень неодмінно зросла.

Продовжуючи мову про матеріально-технічну базу Ви-
давничого центру, скажу, що вона хоч з року в рік і поліпшу-
ється, та ще не сповна задовольняє вимоги часу. Придбати 
та використовувати новітнє поліграфічне обладнання і тех-
нології ми ще не в змозі. Сподіваємося, що ця проблема буде 
вирішена після розбудови нового навчально-видавничого 
поліграфічного комплексу, що на вулиці Медової Печери, 39 
у Львові. До речі, це є наше першочергове завдання на най-
ближчу перспективу.

Звичайно, нам є над чим працювати і є з ким працю-
вати. Колектив Видавничого центру молодий, але досвід-

“Десять років – як один день”

(Закінчення на 16 стор.).
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Галицько-руські народні 
приповідки

Пареміологічно-
пареміографічна концепція 

Івана Франка

Пилипчук С. М. “Галицько-
руські народні приповідки”: 
пареміологічно-пареміографічна 
концепція Івана Франка. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка. – 2008. – 219 с.

Редактор – 
Уляна Крук. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник.

Проаналізо-
вано пареміоло-
гічні та пареміо-
графічні ідеї Івана 
Франка, зосеред-

жено увагу на їхній реалізації у фун-
даментальному тритомному описово-
аналітичному корпусі “Галицько-
руські народні приповідки”.

Для фахівців-філологів, куль-
турологів, фольклористів, етногра-
фів, викладачів, учителів, студентів і 
всіх, хто цікавиться творчістю Івана 
Франка.

Іван Франко. Книга 
дев’ята. Катастрофа

Горак Р., Гнатів Я. Іван 
Франко / Книга дев’ята. Ката-
строфа. – Львів, 2008. – 480 с.

Літературний редактор – Те-
реза Угрин. Технічний редактор – 
Надія Стахур.

1906-1911 роки в житті Івана 
Франка були справді катастрофіч-
ними – Каменяра долала хвороба. 
Перебіг цієї хвороби, діагнози та 

лікування, а також 
сучасні наукові 
дослідження, що 
стосуються Фран-
кового захворю-
вання, лягли в 
основу дев’ятої 
біографічної епо-
пеї “Іван Франко” 

– “Катастрофа”.
У дослідженні аналізується 

творчий доробок Каменяра на цьому 
відтинку часу. Адже, незважаючи на 
хворобу, він продовжував працюва-
ти: з-під його пера виходять повість 
“Великий шум”, наукові праці “На-
рис історії українсько-руської літе-
ратури”, “Вавилонські гімни і псал-
ми”, рецензії тощо.

У книзі поміщено фотографіч-
ний матеріал, який ілюструє життя 
письменника у цей трагічний для 
нього час.

Десята книга біографічного 
дослідження “Іван Франко” мати-
ме епіграф “Feci quod potui, faciant 
meliora potents (я зробив, що міг, хто 
може, нехай зробить краще)”.

Організація роботи редакції 
газети і праці журналіста

Присяжний М. П., Лозин-
ський М. В. Організація роботи 
редакції газети і праці журналіс-
та: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. – 172 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. 
Технічний редактор – Світлана Се-
ник. Комп’ютерне верстання – На-
талія Лобач. Обкладинка – Василь 
Роган.

С и с т е м н о 
проаналізовано 
питання організа-
ції роботи редакції 
газети і праці жур-
наліста. Розгляну-
то теоретичний та 
практичний підхо-
ди, які слугувати-

муть набуттю умінь і навиків сучас-
ного газетного менеджменту.

Для студентів інститутів, фа-
культетів і відділень журналістики, 
молодих фахівців, редакторів, від-
повідальних секретарів, усіх, кого 
цікавить організація роботи сучас-
ної газети і праці журналіста.

Педагогічна освіта
в Україні і Польщі: реалії 

та перспективи

Педагогічна освіта в Україні 
і Польщі: реалії та перспективи: 
Збірник наукових праць / За ред. 
Д. Герцюка і Р. Кухи. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, “Тріада плюс”, 2008. – 
348 с.

Редактори – 
Надія Заячківська, 
Тетяна Равчина. 
Переклад – Ната-
лія Горук, Надія 
Заячківська, Олек-
сій Караманов, 
Світлана Когут, 
Теодор Лещак, 
Тетяна Равчина. 

Літературний редактор – Марія 
Ріпей. Комп’ютерна верстка – На-
талія Король.

Розглянуто питання становлен-
ня та розвитку педагогічної освіти в 
Україні та Польщі. Зосереджено ува-
гу на актуальних проблемах теорії і 
практики підготовки педагогічних 
кадрів у контексті євроінтеграцій-
них процесів.

Для студентів, викладачів, на-
уковців.

Доробок поліграфістів Видавничого центру Франкового 
Університету з кожним днем поповнюється все новими і новими книжками. 
У цій публікації ми знайомимо Вас, шановні прихильники друкованого слова, 
з виданнями, що останнім часом побачили світ завдяки університетським 
науковцям і колективу Видавничого центру, який у листопаді відзначить 
своє десятиріччя. Деякі з книжок вже є на полицях нової книгарні, що у 118-
ій кімнаті головного корпусу нашого вищого навчального закладу. 

Вагомий доробок видавців

(Продовження на 3 стор.).
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Вагомий доробок видавців
Етногеографія України

Дністрянський М. С. Етноге-
ографія України: Навчальний по-
сібник. – Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

Редактор – 
Людмила Макі-
тринська. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Буряк. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

Розкрито предмет та завдан-
ня етногеографії, її місце в систе-
мі наук. Обґрунтовано теоретичні 
основи, методологію та методику 
етногеографічних досліджень. Сха-
рактеризовано джерела етногеогра-
фії України. Відображено історико-
географічні передумови формування 
етногеографічної ситуації в Україні. 
Детально проаналізовано основні 
параметри етногеографічної струк-
тури сучасної України, тенденції та 
напрями розвитку етногеографічних 
процесів. Висвітлено особливості 
географії зарубіжних українців. Роз-
крито регіональні етнографічні від-
мінності в Україні та прикладні про-
блеми регіональної етнополітики.

Для студентів та викладачів 
географічних факультетів вищих за-
кладів освіти, майбутніх фахівців у 
галузі етнології, усіх, хто цікавиться 
географічним українознавством.

Методика польового 
етнографічного дослідження

Глушко М. С. Методика по-
льового етнографічного досліджен-
ня: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. – 288 с., іл.

Редактор – Леся Дячишин. 
Технічний редактор – Світлана Се-
ник. Коректор – Ірина Василяйко. 
Комп’ютерне верстання – Мирос-

лава Шульга. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

Р о з г л я д а -
ються об’єкти та 
предметна об-
ласть, історія роз-
витку польового 
етнографічного 
дослідження в 

Україні, організація та підготовка 
етнографічних експедицій, методи 
праці етнолога, способи збору по-
льових етнографічних матеріалів, 
методика й практика досліджен-
ня різних ділянок традиційно-
побутової культури, вимоги і пра-
вила зберігання, опрацювання та 
передавання набутих польових 
джерел до архіву.

Для студентів вищих закла-
дів освіти гуманітарного профілю 
і всіх, хто цікавиться етнографією 
свого народу.

Техногенні ґрунти 
трас магістральних 

трубопроводів

Телегуз О. Г., Кіт М. Г. Тех-
ногенні ґрунти трас магістраль-
них трубопроводів: Монографія. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 184 с. 
+ вкл.

Редактор – 
Людмила Макіт-
ринська. Техніч-
ний редактор– 
Світлана Сеник. 
Коректор – Ві-
талія Станкевич-
Іванова. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 

Лобач. Обкладинка – Василь Роган.
 З’ясовано географо-генетичні 

особливості трансформації ґрунтів 
під час будівництва та експлуатації 
магістральних трубопроводів, визна-
чено кількісні та якісні показники 
техногенної трансформації ґрунтів, 
удосконалено методики вивчення та 
моніторингу техногенно порушених 

земель, які перебувають у кризовому 
стані. Висвітлено властивості техно-
генно непорушених і техногенно  мо-
дифікованих грунтів та техноземів; 
оцінено ступінь техногенної транс-
формації ґрунтів досліджуваної те-
риторії. Вдосконалено класифікацію 
техногенно порушених ґрунтів трас 
магістральних трубопроводів і ново-
збудованих, і тих, які експлуатують 
тривалий час. Наведено приклад бо-
нітетного оцінення техногенно по-
рушених ґрунтів та методики визна-
чення втрат сільськогосподарського 
виробництва під час будівництва 
магістральних трубопроводів.

Для фахівців у галузі ґрунтоз-
навства, географії ґрунтів, сільсько-
го господарства, охорони природи, 
земельного кадастру, наукових пра-
цівників, аспірантів і студентів від-
повідних спеціальностей.

Електронне перенесення 
в напівпровідниках 

та напівпровідникових 
структурах

Савчин В. П., Шувар Р. Я. 
Електронне перенесення в напів-
провідниках та напівпровіднико-
вих структурах: Навчальний по-
сібник. – Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 688 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Ко-
ректор – Іри-
на Василяйко. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Лобач. Обкладин-

ка – Василь Роган.
Послідовно викладено фізичні 

основи електронних явищ перене-
сення в напівпровідниках. Їхньому 
аналізу передує розгляд головних 
понять про зонну структуру напів-
провідників, викладено статистику 
електронів і дірок, розглянуто ме-

(Продовження на 4 стор.).

(Продовження. Початок на 2 стор.).
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ханізми розсіяння носіїв заряду. На 
засадах єдиного підходу викладено 
феноменологічну теорію кінетич-
них ефектів у напівпровідниках та 
проаналізовано умови їхнього спо-
стереження і механізми виникнення. 
Розглянуто поверхневі та контактні 
явища в напівпровідниках, явища 
в сильному електричному та кван-
тувальному магнітному полях, осо-
бливості електронних властивостей 
сильнолегованих та некристалічних 
напівпровідників. Описано елек-
тронні властивості нанорозмірних 
структур та спінове перенесення. 
Викладено фізичні основи вимірю-
вання кінетичних параметрів напів-
провідників. Акцентовано увагу на 
аспектах практичного використання 
розглянутих ефектів у напівпровід-
никовій електроніці. 

Для студентів старших курсів 
вищих навчальних закладів фізич-
них та фізико-технічних спеціаль-
ностей, аспірантів та фахівців, які 
працюють у галузі електроніки.

Менеджмент
 
Яцура В. В., Жук О. П. Ме-

неджмент: Навчальний посібник.– 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 444 с.

Редактор – 
Людмила Макі-
тринська. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Коректор – Ві-
талія Станкевич-
Іванова. 
Комп’ютерне 

верстання – Наталія Лобач.
Розкрито теоретичні основи 

менеджменту і методи їхнього ви-
користання у діяльності сучасних 
організацій відповідно до змісту 
програми нормативної дисципліни 
“Менеджмент”. Наведено багатий 
методичний матеріал, за допомогою 
якого студенти зможуть ефективно 
організувати роботу із вивчення та 
засвоєння теорії менеджменту і на-

будуть вміння застосовувати її на 
практиці.

Для студентів, слухачів, аспі-
рантів і викладачів вищих навчаль-
них закладів усіх рівнів акредитації; 
бізнесменів, менеджерів та широко-
го кола економістів-практиків.

Морфологія ґрунтів
Основи теорії і практикум

Кіт М. Г. Морфологія ґрун-
тів. Основи теорії і практикум: 
Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. – 232 с.

Редактор – 
Мар’яна Михалюк. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Мар’яна Мних. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Лобач. Обкладин-

ка – Василь Роган.
Викладено головні теоретич-

ні положення морфології ґрунтів як 
розділу ґрунтознав ства. Розгляну-
то основні морфологічні ознаки і 
властивості ґрунтів, розкрито суть 
термінів, які вжива ють у ґрунтознав-
стві. Детально схарактеризовано ос-
новний об’єкт вивчення морфо логії 
ґрунтів – ґрунтовий профіль, різні 
типи його будови, розподіл речовин 
у його межах, зміни диференціації. 
Значну увагу приді лено номенкла-
турі і символам генетичних горизон-
тів, прийнятих в Україні, США, Ро-
сійській Федерації та у світовій базі 
даних про ґрунтові ресурси (WRB). 
Запропоновано головні принципи 
морфологічного аналізу ґрунту.

Для студентів та аспірантів 
гео графічних, біологічних і агроно-
мічних фа культетів вищих навчаль-
них закла дів, а також ґрунтознав ців-
практикантів. 

Сучасне українське 
суспільство: 

стра  тифікаційний вимір 
великого міста

Коваліско Н. В., Савчинський 
Р. О. Сучасне українське суспіль-
ство: стра  тифікаційний вимір ве-
ликого міста: Монографія. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. – 236 с.

Редактор – 
Людмила Ма-
кітринська. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Корек-
тор – Віталія 
Станкевич-
Іванова. 
Комп’ютерне 

верстання – Наталія Буряк.
Досліджено сучасне україн-

ське суспільство у стратифікацій-
ній площині. Опрацьовано головні 
теоретико-методологічні підходи 
вивчення суспільства щодо соці-
альної нерівності. Проаналізова-
но результати стратифікаційних 
досліджень в Україні, окреслено 
особливості їхньої методології та 
відповідність перехідним умовам. 
За результатами емпіричних до-
сліджень з використанням багато-
критеріального стратифікаційного 
підходу вивчено стратифікаційні 
процеси на рівні регіону. Виді-
лено основні соціальні прошарки 
регіону та визначено їхні страти-
фікаційні профілі. Проаналізовано 
суб’єктивні самоідентифікаційні 
практики львів’ян, характерні для 
них типи мобільної поведінки, 
життєві стратегії та рівень соці-
альної адаптації індивідів з різних 
прошарків. На рівні регіону вперше 
досліджено явище консистентнос-
ті статусних позицій соціальних 
прошарків. Також проаналізовано 
особливості структурування соці-
уму в площині взаємозв’язків між 
різними видами капіталів, критері-
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ями стратифікації, їхню здатність 
диференціювати на прошарки про-
стір нерівності регіону.

Для наукових працівників, ви-
кладачів, аспірантів та студентів.

Аналіз рельєфу
і природокористування 
рівнин заходу України 

за аерокосмічними даними

Байрак Г. Р. Аналіз рельєфу і 
природокористування рівнин за-
ходу України за аерокосмічними 
даними: Монографія. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2007. – 296 с.

Редактор – Ми-
рослава Мартиняк. 
Технічний редак-
тор – Софія Довба. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Буряк.

Розглянуто питання інтерпре-
тації рельєфу і природокористуван-
ня на космічних та аерофотознімках. 
На прикладі рівнин заходу України 
проаналізовано взаємозв’язки між 
рельєфом і наземним покривом, ви-
явлені під час інтерпретації різно-
масштабних дистанційних матеріа-
лів. Описано динаміку процесів та 
видів природокористування регіону 
за різночасовими аерокосмічними 
даними.

Для спеціалістів з інтерпрета-
ції даних дистанційного зондування 
Землі, студентів географічних та ін-
ших природничих факультетів уні-
верситетів.

Збірник задач та вправ
з фінансової математики

Баранкевич М. М. Збірник 
задач та вправ з фінансової ма-
тематики. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 170 с.

Редактор – 
Оксана Кузик. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Буряк. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

Наведено розрахунки за про-
стими та складними відсоткови-
ми ставками, способи амортизації 
заборгованостей. Запропоновано 
методи порівняння комерційних 
контрактів. Визначено ефективність 
фінансових операцій та інвестицій.

Для студентів усіх економіч-
них спеціальностей, бізнесменів, 
а також тих, хто бажає самостійно 
оволодіти основами фінансових 
розрахунків.

Львів: місто-суспільство-
культура

Збірник наукових праць. 
Том 6

Львів: місто-суспільство-
культура: Збірник наукових 
праць/ За ред. Олени Аркуші й 
Мар’яна Мудрого. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2007. – Т. 6: 
Львів – Краків: діалог міст в іс-
торичній ретроспективі. – (Вісник 
Львівського університету. Серія 
історична. Спеціальний випуск, 
2007). – 660 с.

Комп’ютерна 
верстка – Майя Яко-
венко. Художньо-
технічне редагуван-
ня – Ганна Сумик. 
Художнє оформлен-
ня – Василь Роган. 
Резюме англійською 
мовою – Остап Се-

реда, Ігор Петрій. Відповідальний за 
випуск – Роман Шуст.

Уміщено статті українських і 
польських істориків про формуван-
ня і взаємодію міських суспільств 

Львова і Кракова ХIV-XX ст. За 
основу збірника взято матеріали 
VI Міжнародної наукової конфе-
ренції “Львів: місто-суспільство-
культура”, що відбулась у Львів-
ському національному університеті 
імені Івана Франка 25-26 квітня 
2002 р. Наведено як узагальню-
вальні статті про значні періоди іс-
торії двох міст і стан їх вивчення в 
національних історіографіях, так і 
дослідження маловідомих сторінок 
минулого, що виконані на підставі 
нових джерел. Матеріали збірни-
ка спрямовані на вивчення історії 
Львова і Кракова в порівняльному 
контексті.

Для науковців, викладачів, 
студентів, усіх, кого цікавить істо-
рія Львова.

Основи статистичної 
лінгвістики

Бук С. Н. Основи статис-
тичної лінгвістики: Навчально-
методичний посібник / Відп. ред. 
проф. Ф. С. Бацевич. – Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2008. – 124 с.

Редактор – 
Михайло Коперса-
ко. Технічний ре-
дактор Світлана 
Сеник. Коректор – 
Михайло Коперса-
ко. Комп’ютерне 
верстання – Ан-
дрій Ровенчак. Ху-

дожник – Василь Роган.
Викладено основні поняття 

та категорійний апарат статистич-
ної лінгвістики, наведено основні 
кількісні характеристики одиниць 
різних рівнів мови та мовлення, ста-
тистичну структуру тексту, розгля-
нуто найважливіші проблеми стиле-
метрії, глоттохронології, авторської 
та часової атрибуції тексту.

Для студентів, аспірантів та 
викладачів мовознавчих спеціаль-
ностей.
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Правова охорона ґрунтів 
в Україні

Гавриш Н. С. Правова охо-
рона ґрунтів в Україні. – Одеса, 
2008. – 228 с.

 Редактор – 
Анна Габрук. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган.

У праці роз-
глянуто пробле-
ми визначення 
ґрунтів як об’єкта 

правової охорони, законодавчу 
регламентацію видів юридичної 
відповідальності (кримінальної, 
адміністративної, цивільної, ма-
теріальної) за псування ґрунтів, 
і на цій підставі запропоновано 
правові заходи щодо поліпшення 
їхнього екологічного стану. Мо-
нографія може бути корисною у 
викладанні навчальних дисциплін 
«Аграрне право України», «Зе-
мельне право України», «Еколо-
гічне право України» та спецкурсу 
«Правова охорона ґрунтів Украї-
ни» для студентів правознавчої 
спеціальності, а також студентів 
аграрних і природничих спеціаль-
ностей. Вона становитиме інтерес 
для працівників науково-дослідних 
установ, а також широкого кола чи-
тачів, які цікавляться проблемами 
використання земельних ресурсів 
та охорони ґрунтів.

У пошуку рівноваги
 
Присяжний М. П. У пошуку 

рівноваги. – Львів: ПАІС, 2008. – 
256 с.

Відповідальний за випуск – 
Руслан Водолазський. Літератур-
ний редактор – Оксана Панчишин. 
Комп’ютерна верстка – Світлана 
Костенко. Дизайн обкладинки – 
Світлана Костенко.

У цій книжці 
вміщено нариси, 
статті, інтерв’ю, 
рецензії, публіка-
ції інших жанрів, 
які належать перу 
одного автора. 
Упродовж пев-
ного періоду він 

спостерігав за людьми і життям, 
досліджував новітні явища і події, 
прагнув заглянути у минувшину, у 
ближчу і дальшу перспективи. Інко-
ли це йому вдавалося, інколи – ні. Є 
люди, події і факти. Вони – у цьому 
виданні.

Книга призначена для студен-
тів, які здобувають журналістський 
фах, а також – для широкого кола 
читачів.

Наближені методи 
розв’язування крайових 

задач для диференціальних 
рівнянь з частинними 

похідними та інтегральних 
рівнянь

Цегелик Г. Г. Наближені ме-
тоди розв’язування крайових за-
дач для диференціальних рівнянь 
з частинними похідними та інтег-
ральних рівнянь: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 140 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Любов 
Семенович. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

Розглянуто найважливіші 
наближені методи (чисельні та 
аналітичні) розв’язування крайових 
задач для лінійних диференціаль-
них рівнянь другого порядку з час-
тинними похідними (методи сіток, 
прямих, варіаційні методи, методи 
найменших квадратів, моментів та 

Гальоркіна) та інтегральних рівнянь 
Фредгольма другого роду (методи 
послідовних наближень, механічних 
квадратур, заміни ядра на вирод-
жене, моментів, найменших квад-
ратів).

Для студентів вищих навчаль-
них закладів, які навчаються за 
напрямами «прикладна математи-
ка», «математика», «механіка», «ін-
форматика», «системний аналіз», 
«комп’ютерні науки».

Особистісна зрілість: 
Модель. Опитувальник. 

Тренінг

Штепа О. С. Особистісна зрі-
лість: Модель. Опитувальник. 
Тренінг. Монографія. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 232 с.

Редактор – 
Анна Габрук. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерний ди-
зайн та верстка – 
Любов Семенович. 
Коректор – Ві-
талія Станкевич-
Іванова.

У монографії проаналізова-
но феномен особистісної зрілості з 
погляду гуманістичної психології. 
Теоретичний огляд проблеми міс-
тить аналіз динамічної структури 
особистісної зрілості та механіз-
мів, що її детермінують. Розглянуто 
особливості формування, а також 
крос-культурні й гендерні аспекти 
вияву особистісної зрілості. Пода-
но детальний опис рис особистіс-
ної зрілості. У монографії вміщено 
авторські опитувальник та тренінг 
особистісної зрілості.

Для студентів та викладачів 
вищих навчальних закладів, які до-
сліджують проблеми соціальної 
психології особистості та вікової 
психології, а також для практикую-
чих психологів.
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(Продовження. 
Початок на 2-5 стор.).
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 Антологія сучасної 
хорватської поезії:

Коли літери переселяються 
на твоє обличчя

Антологія сучасної хорватсь-
кої поезії: Коли літери переселя-
ються на твоє обличчя / Упорядни-
ки: Врлич С., Веінович Н. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. – 152 с.

Випусковий 
редактор – Рус-
лан Водолазський. 
Л і т е р а ту р н и й 
редактор – Гали-
на Крук. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Коректор – Ок-
сана Панчишин. 

Верстка та макетування – Світла-
на Костенко. Художнє оформлення 
обкладинки – Світлана Костенко.

Антологія сучасної хорватської 
поезії – добірка репрезентативних 
творів хорватських письменників 
молодшої генерації – знайомить з 
основними тенденціями в розвитку 
поетичних жанрів цієї літератури 
кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Двомовне видання призначе-
не передовсім для студентів-хорва-
тистів, славістів, усіх, хто цікавить-
ся практикою перекладу.

Порівняльне 
літературознавство

Будний В., Ільницький М. 
Порівняльне літературознавство: 
Підручник. – К.: Видавничий дім 
"Києво-Могилянська академія", 
2008. – 430 с.

Редактор – 
І. Ярошенко. Ху-
дожнє оформ-
лення – Н. Ми-
х а й л и ч е н к о . 
Технічний редак-
тор – Т. Новіко-
ва. Комп’ютерна 

верстка – М. Черноморд. Корек-
тор – О. Степаненко.

Ця книжка, яка вже пройшла 
апробацію як навчальний посібник, 
висвітлює теоретичні та методоло-
гічні питання порівняльного літе-
ратурознавства – курсу, який слуха-
ють студенти-бакалаври і маґістри 
гуманітарних факультетів. Вона 
охоплює широкий діапазон понять, 
концепцій і методик класичної та су-
часної компаративістики, які дають 
філологові надійні інструменти для 
поглибленого пізнання національно-
го письменства в міжлітературних 
і міжкультурних контекстах крізь 
призму генетичних, контактних, ти-
пологічних, інтертекстуальних під-
ходів, постколоніальних та імаголо-
гічних студій.

Книжку призначено для сту-
дентів гуманітарних факультетів, а 
також для аспірантів та викладачів, 
учителів-словесників і всіх шану-
вальників художнього слова.

Поновлювані джерела 
енергії

Сиротюк М. І. Поновлювані 
джерела енергії: Навчальний 
посібник / За ред. С. І. Кукурудзи – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 248 с.

Редактор – 
Людмила Макіт-
ринська. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник.
Коректор– Віталія 
Станкевич-Івано-
ва. Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Буряк.

У посібнику викладено теоре-
тичні основи знань про поновлювані 
джерела енергії, явища перетворен-
ня енергії у геосистемах, роль енер-
гії у геосферних процесах, власти-
вості геосферної енергії та розкрито 
практичні аспекти поновлюваної 
енергетики. Розглянуто географічні 
аспекти освоєння і раціонального 
використання поновлюваних енер-
гетичних ресурсів окремих тери-

торій у взаємозв’язку з природоре-
сурсним потенціалом. Проаналізо-
вано еколого-географічні проблеми 
практичного використання понов-
люваних джерел енергії та шляхи 
їхнього вирішення. Зроблено огляд 
вітчизняного законодавства щодо 
використання поновлюваних дже-
рел енергії.

Посібник рекомендований сту-
дентам факультетів, на яких готують 
фахівців географічних, природо-
охоронних, сільськогосподарських, 
енергетичних та інших природни-
чих спеціальностей. 

Оптична 
спектрофотометрія 

в біомедичних дослідженнях

Бордун О. М. Оптична спек-
трофотометрія в біомедичних до-
слідженнях: Навчальний посіб-
ник. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
272 с. 

Редактор – 
Анна Габрук. 
Ком п ’ ю т е р н и й 
набір – Ігор Ку-
харський, Олег 
Бордун. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерна верс-
тка – Любов Семе-

нович. Коректор – Мар’яна Мних.
У посібнику розглянуто основ-

ні закономірності взаємодії світла 
з речовиною, фізичні основи фо-
тобіологічних процесів, прикладні 
аспекти оптичної спектроскопії у 
біомедичній діагностиці, терапії і 
хірургії, оптичні методи у біомедич-
ній діагностиці.

Посібник рекомендовано для 
студентів 3-5-х курсів фізичних, 
технічних, біологічних та інших 
спеціальностей, де вивчають інс-
трументальні методи. Може бути 
корисним для інженерів і науковців, 
що займаються питаннями оптико-
спектрального контролю, біофізики, 
фотобіології, розробки і використан-
ня медичної апаратури.

Вагомий доробок видавців

(Продовження на 10 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2-6 стор.).
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Форум видавців цього року 
вп’ятнадцяте зібрав у місті Лева 
найпалкіших прихильників книги. 
З 11 по 14 вересня міський Палац 
мистецтв був переповнений чис-
ленними шанувальниками друко-
ваного слова не лише з Львівщини, 
але й далеко з-за її меж. Адже на 
книжковому Форумі цього разу свої 
видання представили аж 637 учас-
ників зі всієї України, а також гості 
з Польщі, Німеччини, Великобри-
танії, Росії та інших країн. Майже 
половина з них – це окремі видавни-
цтва. Масштаби львівського книж-
кового ярмарку ще раз засвідчили, 
що любов до книги з кожним роком 
зростає. Та й вибір друкованої про-
дукції був на всі смаки. Академічна, 
наукова, навчальна, дитяча, духовна 
та художня літератури, альбоми, 
подарункові видання, календарі та 
листівки, книги для дозвілля, мапи, 
путівники, словники, енциклопедії, 
довідники – це далеко не весь пере-
лік доробку місцевих і приїжджих 
поліграфістів.

Приємно здивували відвідува-
чів ХV Форуму видавців і полігра-
фісти Видавничого центру Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка. Цього разу на 
своєму стенді № 134, що був розта-
шований на першому поверсі Пала-
цу мистецтв, вони виставили близь-
ко 150 найменувань видань, які були 
чітко зазначені у спеціально під-
готовленому до книжкового свята 
прайсі, тобто переліку книжок. По-
ціновувачі університетської книжки 
із великим задоволенням перегляда-
ли і купували нові видання науков-
ців Франкового Університету. І це не 
може не тішити…

Зауважимо, що у програмі 
ХV Форуму видавців у Львові, офі-
ційним партнером якого є, до речі, 
Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка, було чимало 
цікавих заходів, загальна кількість 
яких досягла майже 250. Зокрема, 
учасників цього національного і вод-
ночас міжнародного свята прихиль-
ників книги заінтригували і конкурс 

“Найкраща книга ХV Форуму ви-
давців”, і Третій міжнародний літе-
ратурний фестиваль, і доброчинна 
акція “Подаруй дитині книжку!”, і 
бізнес-форум керівників видавни-
чих книготорговельних компаній, 
експертів ринку, народних депутатів 
України, керівників органів держав-
ної влади, представників ЗМІ, і пер-
ший відкритий чемпіонат України зі 
швидких шахів серед письменників 
та видавців пам’яті Степана Попе-
ля, і численні презентації книжок та 
круглі столи.

Наші університетські видавці 
з великим нетерпінням очікували 
на результати конкурсу “Найкраща 
книга Форуму видавців-2008”, адже 
вони на суд авторитетного журі по-
дали аж десять найменувань книжок. 
Зауважимо, що і цього року нагоро-
да не оминула Франків Університет. 
У номінації “15 найкращих книг ХV 
Форуму видавців у Львові” заслу-
жено відзначено тритомник Івана 
Франка “Галицько-руські народні 
приповідки”, упорядником якого є 
доцент філологічного факультету 
Святослав Пилипчук, а видавцем 
наш університетський Видавничий 
центр. Гран-Прі конкурсу отримало 
київське видавництво “А-ба-ба-га-
ла-ма-га” за книжку “Гамлет, принц 
Данський” Вільяма Шекспіра.

Яскравим заходом популяри-
зації університетської книги є пре-
зентації нових видань. Їх проведен-
ня саме під час Форуму видавців 
вже стало хорошою традицією для 
Видавничого центру. Як і торік, у 
Дзеркальній залі нашого вищого на-
вчального закладу зібралися справ-
жні поціновувачі університетської 
книги. Їм випало з перших уст почу-
ти усі нюанси творчої праці авторів 
над своїми, так би мовити, свіжими 
виданнями, фахово сказати вагомі 
слова подяки за неабиякий доробок 
науковців, а також дізнатися про по-
точні плани презентантів, яких цьо-
го разу було шість. Професор Мико-
ла Ільницький презентував першу і 
другу книги “На перехрестях віку” 
(у трьох книгах) та разом з доцен-
том Василем Будним підручник 
“Порівняльне літературознавство”, 
що вийшли нещодавно у Видав-
ничому домі Києво-Могилянської 
академії. Саме столичні поліграфіс-
ти презентацією творів львівських 
науковців-філологів і розпочали цей 
важливий захід книжкового свята. 
А видавці Франкового Універси-
тету запросили представити свій 
творчий доробок на суд прискіпли-
вих шанувальників Каменяревого 
слова доцента Святослава Пилип-

Популяризація книги – діло святе

Видавничий інформатор                         Форум видавців Форум видавців                          Видавничий інформатор                          

(Закінчення на 9 стор.).
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чука, який упорядкував тритом-
ник Івана Франка “Галицько-руські 
народні приповідки” та написав 
монографію “Галицько-руські на-
родні приповідки”: пареміологічно-
пареміографічна концепція”, фран-
кознавців Романа Горака та Ярослава 
Гнатіва, які є авторами біографічних 
нарисів “Іван Франко. Книга восьма. 
Роки страждань” та “Іван Франко. 
Книга дев’ята. Катастрофа”, профе-
сора Любомира Сеника, з-під пера 
якого побачили світ монографії 
“Студії ліричної драми Івана Франка 
“Зів’яле листя” та “De rebus publicis”.

Поважні учасники презента-
цій у своїх фахових виступах дали 
високу оцінку творчому ужинку 
досвідчених авторів. Ученим з ве-
ликої літери, гуманістом європей-
ського рівня, а ще просто корек-
тною, скромною, доброю людиною 
називали завідувача кафедри теорії 
літератури та порівняльного літера-
турознавства Миколу Ільницького. 
Лише позитивні оцінки на адресу 
ученого висловлювали проректор 
з науково-педагогічної роботи Ма-
рія Зубрицька, письменник Роман 
Лубківський, професори-філологи 
Михайло Гнатюк та Іван Денисюк. 
Останній, зокрема, яскраво підкрес-

лив шляхетність Миколи Ільниць-
кого, яка поєднується з демократією. 
Похвальні слова також казав літера-
турознавець Василь Горинь.

Позитивний акцент було зро-
блено й на підручнику “Порівняль-
не літературознавство”, який по-
бачив світ завдяки співавторству 
Василя Будного та Миколи Іль-
ницького і є єдиним таким дослі-
дженням в Україні.

Про титанічну працю Святос-
лава Пилипчука над упорядкуван-
ням “Галицько-руських народних 
приповідок” титана праці Івана 
Франка щедро говорив заступник 
декана філологічного факультету 
Василь Будний, який не лише пред-
ставляв свою книжку, а ще й вів 
цього вересневого дня презентації 
видань колег по перу. До речі, саме 
він вручив директору Видавничо-
го центру Ігореві Хом’яку шкіряну 
грамоту і оригінальний символіч-
ний приз за перемогу Франкових 
“Галицько-руських народних при-
повідок” у номінації “15 найкращих 
книг ХV Форуму видавців у Львові”, 
адже саме Видавничий центр прото-
рував тритомнику, упорядкованому 
Святославом Пилипчуком, шлях до 
читатів.

Справді високої оцінки варта 
праця молодого франкознавця Свя-

тослава Пилипчука. І на цьому крас-
номовно наголосив його великий 
вчитель і натхненник професор Іван 
Денисюк. Він, зокрема, зауважив, що 
його учень знайшов золотий ключик 
до Франкових скарбів. І цілком за-
кономірно, що нині молодий учений 
успішно очолює Інститут франкоз-
навства.

З вагомим доробком прибу-
ли на презентацію директор Львів-
ського літературно-меморіального 
музею Івана Франка Роман Горак і 
письменник Ярослав Гнатів. Вони 
представляли восьму і дев’яту книги 
із біографчного циклу “Іван Фран-
ко”. До речі, остання десята книга, 
яка нині готується до друку, вийде 
у двох томах. Варто сказати, що цей 
творчий дует франкознавців вже 
30 років веде дослідження життя і 
творчості Великого Каменяра.

Досить плідно працює над 
Франковою тематикою професор 
Любомир Сеник. Про це засвідчує 
насамперед вихід однієї за одною 
двох монографій “Студії ліричної 
драми Івана Франка “Зів’яле листя” 
та “De rebus publicis”, які не так дав-
но побачили світ. А якщо врахувати 
цілу низку публіцистичних статей 
автора цих книжок в українських 
друкованих засобах масової інфор-
мації, то ніхто не засумнівається у 
неабиякому творчому потенціалі й 
активності Любомира Сеника.

Словами подяки за значний 
творчий доробок звернувся до пре-
зентантів проректор з науково-
педагогічної роботи та соціальних 
питань і розвитку Мар’ян Лозин-
ський. Він відзначив актуальність і 
обґрунтував наукову цінність кож-
ного з представлених видань. А ще 
побажав авторам нових здобутків 
на творчій науковій стезі.

Форум видавців запам’ятається 
ще й тим, що у стінах нашого Уні-
верситету відбулося аж 14 запро-
грамованих організаторами заходів. 
Таке партнерство, звичайно, тішить. 
Адже популяризація книги у Фран-
ковому Університеті – святе діло.

 Богдан КОПАНСЬКИЙ.             

Популяризація книги – діло святе

Видавничий інформатор                         Форум видавців Форум видавців                          Видавничий інформатор                          

(Закінчення. 
Початок на 8 стор.).



Ділове планування 
розвитку корпоративного 

сектора економіки України
 

Піцур Я. С., Горинь М. О., 
Сенишин О. С. Ділове планування 
розвитку корпоративного сектора 
економіки України: Монографія. – 
Львів: Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2008. – 288 с.

Ред а к т о р – 
О . Я р е м ч у к . 
Комп’ютерне вер-
стання – В. Вла-
сов. Дизайн обкла-
динки – Д. Дашков.

Розглядають-
ся теоретичні та 
прикладні аспекти 
ділового плануван-

ня, зокрема розкривається понятій-
ний апарат, характеризуються сучас-
ні теорії планування і їхній вплив на 
практику менеджменту; наводяться 
теоретико-методологічні аспек-
ти формування та функціонування 
корпоративного сектора економіки 
України; висвітлюється зарубіжний 
досвід ділового планування. На цій 
основі зроблено висновки стосов-
но пріоритетних напрямів розвитку 
системи ділового планування діяль-
ності корпоративних форм господа-
рювання.

Для науковців, викладачів, ас-
пірантів, студентів вищих навчаль-
них закладів, а також керівників і 
фахівців, що займаються питаннями 
ділового планування в корпоратив-
ному секторі економіки, для органі-
зацій, наукових установ – усіх, кому 
цікаві питання інтеграції України у 
світову систему господарювання.

Геноцид, етноцид, лінгвоцид 
української нації: хроніка

 
Лизанчук В. В. Геноцид, ет-

ноцид, лінгвоцид української на-
ції: хроніка. – Львів: Видавничий 
центр Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 
2008. – 258 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Лобач. Обкладин-
ка – Василь Роган.

Хроніка геноциду, етноциду, 
лінгвоциду в Україні охоплює пе-
ріод від середини ХІ ст. до наших 
днів. Незаперечні документи всебіч-
но розкривають підступну, цинічну, 
жорстоку агресивну політику і прак-
тику чужоземних режимів, які вини-
щували українців, їх мову, культуру, 
духовність. Цифри, факти яскраво 
висвітлюють лиходійну природу 
сучасного антиукраїнізму. Ознайом-
лення і осмислення поданих ма-
теріалів сприятиме формуванню ук-
раїнської національної свідомості, 
громадянської мужності, ототож-
ненню себе з єдиною історичною 
спільнотою, її символами, мовою, 
культурою, державою, нашим мину-
лим і сучасним.

Документальні матеріали при-
значені для навчання і виховання 
студентів, ліцеїстів, школярів, ін-
формаційної обізнаності громадсь-
кості України.

Вступ до фізики і техніки 
низьких температур

 
Франів А. В. Вступ до фізи-

ки і техніки низьких температур: 
Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2007. – 160 с.

Р е д а к -
тор – Миросла-
ва Мартиняк. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
Мар’яна Мних. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач.

Викладено питання, пов’язані 
з конструктивними особливостя-
ми і роботою установок для одер-
жання низьких температур. Ко-
ротко розглянуто деякі специфічні 
питання теплопередачі за низьких 
температур, найважливіші екс-
периментальні методи у фізиці 
низьких температур. Наведено 
характеристики головних видів 
теплової ізоляції та посудин для 
збереження й перевезення зрідже-
них газів. Охоплено низку питань, 
що стосуються тематики наукових 
досліджень у галузі фізики твер-
дого тіла.

Для студентів старших курсів 
і аспірантів фізичних спеціальнос-
тей університетів.

Ольга Терек
Серія «Заслужені професори 

Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка»

 
Ольга Терек / Упоряд. і 

вступ. ст. М. Кобилецької, О. Цві-
линюк; Редкол. І. Вакарчук (го-
лова) та ін.– Львів, 2007. – 48 с.; 
Порт. – (Серія «Заслужені профе-
сори Львівського національного 

університету імені 
Івана Франка»).

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Технічний 
редактор – Софія 
Довба. Комп’ютерне 
верстання – Любов 
Семенович.

Опубліковано біографічний на-
рис і вибрану бібліографію доктора 
біологічних наук, професора, заві-
дувача кафедри фізіології та еколо-
гії рослин ЛНУ імені Івана Франка 
Ольги Іштванівни Терек з нагоди 
присудження їй почесного звання 
«Заслужений професор Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка». 
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(Продовження. 
Початок на 2-7 стор.).

(Продовження на 11 стор.).
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Проблеми геоморфології 
і палеогеографії 

Українських Карпат 
і прилеглих територій

Матеріали третього 
міжнародного семінару 

(Ворохта, 11-14 вересня 2008 
року)

Проблеми геоморфології і 
палеогеографії Українських Кар-
пат і прилеглих територій: Ма-
теріали третього міжнародного 
семінару (Ворохта, 11-14 вересня 
2008 року). – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 320 с.

Комп’ютерна 
верстка – Павло 
Горішний, Роман 
Кобзяк. Дизайн об-
кладинки – Ігор Ди-
кий.

У збірник 
включені тексти 
доповідей третього 

міжнародного семінару з проблем гео-
морфології і палеогеографії Українсь-
ких Карпат і прилеглих територій.

Етносоціологія

Середа В. В. Етносоціологія: 
Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2007. – 160 с.

Науковий ре-
дактор – Наталія 
Черниш. Техніч-
ний редактор –               
Н. Пилипів. Корек-
тор – М. Заблоць-
ка. Комп’ютерне 
верстання – Олек-
сандр Коковін.

Навчальний посібник знайо-
мить читачів з теоріями етносу та 
нації, типологізаціями етнічних і 
національних спільнот, процесами 
міжнаціональної взаємодії, особ-
ливостями формування національ-

них ідентичностей та національних 
моделей минулого, гендерними 
вимірами націоналізму. У посібнику 
розглядається широкий спектр ме-
тодів дослідження таких етнонаціо-
нальних процесів і явищ, як етнічні 
стереотипи, образ «чужого», етно-
соціальна дистанція, конструюван-
ня нації як дискурсивної формації. 
Остання частина посібника при-
свячена аналізові окремих випадків 
(case studies). Посібник містить опис 
інноваційних методик викладання та 
оцінювання, інтерактивних завдань, 
прийомів організації дослідницької 
роботи в рамках курсу.

Соціологія права 
і девіантної поведінки

Демків О. Б. Соціологія права 
і девіантної поведінки: Навчаль-
ний посібник. – Львів: Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2007. – 168 с.

Науковий ре-
дактор – Наталія 
Черниш. Техніч-
ний редактор –              
Н. Пилипів. Корек-
тор – М. Заблоць-
ка. Комп’ютерне 
верстання – Олек-
сандр Коковін.

Навчальний посібник знайо-
мить читачів з соціологічними тео-
ріями права і девіантної поведінки, 
соціально-демографічними вимірами 
та особливостями практичного со-
ціологічного дослідження девіантної 
поведінки. Частина посібника при-
свячена аналізові окремих випадків 
(case studies). Посібник містить опис 
інноваційних методик викладання та 
оцінювання, інтерактивних завдань, 
прийомів організації дослідницької 
роботи в рамках курсу.

Під знаком хреста: 
франкознавчі студії

Бондар Л. Під знаком хреста: 
франкознавчі студії: Збірник ста-

тей. Серія «Франкознавчі студії». – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – Ви-
пуск 4. – 228 с.

Текст над-
руковано в ав-
торській редакції. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Обкладин-
ка – Василь Роган.

У збірни-
ку представлено 

статті, тези, рецензії, присвячені 
актуальним питанням франкознавс-
тва останніх двох десятиліть. Цент-
ральна тема – євангельські мотиви у 
творчості Івана Франка. Значна увага 
приділена також художній інтерпре-
тації Франкових текстів, взаєминам 
його з жінками. Досліджується стан 
і завдання розвитку франкознавчої 
науки на сучасному етапі.

Бібліографічний покажчик 
праць співробітників 

ботанічного саду 
Львівського національного 

університету 
імені Івана Франка 

(1945-2005)

Бібліографічний покажчик 
праць співробітників ботанічного 
саду Львівського національного 
університету імені Івана Фран-
ка (1945-2005)/ Укладач – Л. М. 
Борсукевич. Науковий редактор 
та автор передмови кандидат біо-
логічних наук, доцент А. І. Про-
копів. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 
160 с.

Редактор – 
Мирослава Марти-
няк. Технічний ре-
дактор – Світлана 
Сеник. Коректор – 
Мар’яна Мних.
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Лобач.

(Продовження на 12 стор.).

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



Бібліографічний покажчик 
уміщує перелік праць співробітни-
ків ботанічного саду за період з 1945 
по 2005 рр. Видання присвячене 60-
річчю створення у складі ботанічно-
го саду наукових відділів.

Математичний аналіз

Заболоцький М. В., Сторож 
О. Г., Тарасюк С. І. Математичний 
аналіз: Підручник – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2007. – 416 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Технічний 
редактор – Софія 
Довба. Коректор – 
Мар’яна Мних.

П і д ру ч н и к 
написано від-
повідно до про-
грами курсу ма-

тематичного аналізу для студентів 
спеціальності прикладна математика 
та інформатика класичних універси-
тетів України. Він складається з 22 
розділів, які охоплюють усі головні 
питання програми. У ньому наведе-
но багато прикладів, які допоможуть 
краще засвоїти новий матеріал та 
запропоновано вправи для самостій-
ної роботи.

Для студентів математичних 
і природничих спеціальностей уні-
верситетів та інститутів.

Історія соціології

Лапан Т. Д. Історія соціоло-
гії. Ч. І. Навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2007. – 236 с.

Науковий редактор – Наталія 
Черниш. Технічний редактор – 
Н. Пи липів. Коректор – М. Заблоць-
ка. Комп’ютерне верстання – Олек-
сандр Коковін.

Посібник є першою із трьох 
частин нормативного навчального 

курсу "Історія со-
ціології" і охоп-
лює період прото-
соціології (етап в 
історії соціології, 
який передує по-
яві академічної 
соціології) та ста-
новлення соціоло-
гії як науки.

Видання містить програму 
курсу, плани і матеріали для семі-
нарських занять, а також тести для 
перевірки засвоєння знань, завдання 
для самоконтролю, питання для кон-
трольних робіт, теми есе. Посібник 
спрямований на активізацію діяль-
ності студентів із вивчення історії 
зародження соціологічного знання і 
академічної соціології, скеровує їх 
на освоєння текстів відомих пред-
ставників соціологічної думки.

Для студентів, викладачів і 
всіх тих, хто цікавиться історико-
соціологічними проблемами.

Земельні ресурси

Паньків З. П. Земельні ресур-
си: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. – 272 с.

Редактор – 
Г. Луцак. Верстка 
та дизайн обкла-
динки – Ігор Ди-
кий.

У навчально-
му посібнику роз-
крито значення зе-
мельних ресурсів 
у житті людини 

та функціонуванні біосфери, роз-
глянуто класифікаційні одиниці зе-
мельних ресурсів і земельних угідь. 
Висвітлено особливості сучасного 
стану та переважаючі напрямки 
використання земельних ресурсів 
світу та України. Проведено аналіз 
сучасного використання осушених і 
зрошених земель України та обгрун-
товано напрямки їхнього раціональ-
ного використання. Проаналізовано 
особливості функціонування ринку 

купівлі-продажу та оренди землі, 
наведено основні напрямки охорони 
земельних ресурсів України.

Навчальний посібник рекомен-
довано для студентів вищих навчаль-
них закладів і коледжів природничих 
спеціальностей, а також науковцям і 
працівникам сфери регулювання зе-
мельних відносин.

Програмування 
і математичне 
моделювання

Хвищун І. О. Програмуван-
ня і математичне моделювання: 
Підручник. – К.: Видавничий дім 
“Ін Юре”, 2007. – 544 с.: іл.

Редактор – 
Ірина Лоїк. Тех-
нічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректо-
ри – Ірина Васи-
ляйко, Ю. Пече-
нюк. Комп’ютерна 
верстка – О. Кар-
ташова, Т. Михай-

ленко, Іван Хвищун. Обкладинка –
В. Жиборовький

У підручнику викладено осно-
ви програмування мовою Borland 
Paskal. Наведено чисельні методи, 
алгоритми і приклади програм для 
розв’язання фізичних та науково-
технічних задач, зокрема – методи 
розв’язання нелінійних рівнянь, ме-
тоди розв’язання систем лінійних, 
нелінійних диференціальних рів-
нянь, методи чисельного диферен-
ціювання та інтегрування, методи 
обробки експериментальних резуль-
татів та їхньої графічної візуалізації, 
а також математичного моделюван-
ня динамічних режимів фізичних 
систем.

Для студентів вищих навчаль-
них закладів, які навчаються за напря-
мами “фізика”, “комп’ютеризовані 
системи, автоматика та управління”, 
а також студентів природничих і 
технічних коледжів.

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

(Закінчення на 13 стор.).



Дебютне відзначення переможців 
відбулося у жовтні цього року під час 
святкування Дня Університету. Згідно з 
наказом виконувача обов’язків ректора 
Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка Василя Сте-
пановича Височанського «Про нагоро-
дження авторів найкращих підручників 
та навчальних посібників» грошовими 
преміями в обсязі одного посадового 
окладу та грамотами відзначено пере-
можців конкурсу в гуманітарному на-
прямі: професора, завідувача кафедри 
теорії літератури та порівняльного лі-
тературознавства Миколу Миколайо-
вича Ільницького та доцента кафедри 
теорії літератури та порівняльного лі-
тературознавства, заступника декана 

філологічного факультету Василя Воло-
димировича Будного за підручник «По-
рівняльне літературознавство», доцента 
кафедри педагогіки Ларису Онисимів-
ну Ковальчук за навчальний посібник 
«Основи педагогічної майстерності», 
професора, завідувача кафедри менедж-
менту Володимира Васильовича Яцуру 
та доцента кафедри менеджменту еко-
номічного факультету Оксану Петрівну 
Жук за навчальний посібник «Менедж-
мент», професора кафедри ґрунтознав-
ства та географії ґрунтів географічного 
факультету Мирона Григоровича Кота 
за навчальний посібник «Морфологія 
ґрунтів. Основи теорії і практикум».

Грошовими преміями в обсязі 
одного посадового окладу та грамота-

ми відзначено переможців конкурсу в 
природничому напрямі: професора, за-
відувача кафедри фізичної та колоїдної 
хімії Євгена Прокоповича Ковальчука 
та доцента кафедри фізичної та коло-
їдної хімії хімічного факультету Олек-
сандра Володимировича Решетняка за 
підручник «Фізична хімія», професо-
ра кафедри фізики напівпровідників 
Володимира Павловича Савчина та 
доцента кафедри фізики напівпровід-
ників факультету електроніки Романа 
Ярославовича Шувара за навчальний 
посібник «Електронне перенесення в 
напівпровідниках та напівпровіднико-
вих структурах».

Колишнього доцента фізичного 
факультету Наталію Василівну Пастер-
нак та заслуженого вчителя України, 
вчителя школи № 66 м. Львова Марію 
Михайлівну Білик за підручник «Фі-
зика. Частина 1. 7 клас» нагороджено 
грамотами Університету та авторськи-
ми примірниками. 

Марія ЛЕОНОВА. 

Нові видання                                   Видавничий інформатор                           13

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

Ще з 19 листопада 2007 року діє «Положення про підручники і 
навчальні посібники Львівського національного університету імені Іва-
на Франка». У цьому документі записано, що тепер щороку у вересні за 
поданням Видавничої ради Вчена рада Університету відзначатиме ав-
торів найкращих підручників і навчальних посібників, яких буде визнано 
переможцями у гуманітарному та природничому напрямах, преміями в 
обсязі одного посадового окладу.

Граматика англійської 
мови

Теоретичний курс

Федоренко О. І., Сухорольська     
С. М. Граматика англійської мови. 
Теоретичний курс: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 360 с.

Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Буряк. Обкладин-
ка – Василь Роган

Проаналізо-
вано основні пи-
тання граматичної 

теорії сучасної англійської мови з 
огляду на нові теоретичні здобутки 

сучасного мовознавства. Системно 
викладено принципи категоріальної 
морфології, синтаксичного аналізу, 
лінгвокомунікативної інтерпретації 
речення. 

Для студентів філологічних 
факультетів вузів, аспірантів, на-
уковців, викладачів.

Основи краєзнавчо-
туристичної діяльності

Чеховська Л. Я., Сіренко Р. Р. 
Основи краєзнавчо-туристичної 
діяльності: Навчальний посіб-
ник. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 
172 с.

Редактор – Мар’яна Миха-
люк. Технічний редактор – Світлана 
Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 
Буряк.

Навчальний посібник присвя-

чено питанням 
становлення, фор-
мування і розви-
тку краєзнавчо-
туристичної ді-
яльності в Україні 
та за кордоном. У 
посібнику розкри-
то основні етапи 

зародження краєзнавчо-туристичної 
діяльності, нормативно-правова 
база її функціонування, подано ко-
ротку характеристику визначних 
краєзнавчо-туристичних ресурсів 
України і світу, описано головні 
туристські маршрути українських 
Карпат та наведено тлумачення 
основних термінів і понять.

Видання призначене для викла-
дачів, магістрів та студентів вищих 
закладів освіти, а також інструкторів 
з туризму.

Підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Вагомий доробок видавців

Кращі – з відзнакамиКонкурси
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а) підручники:
–“Basic English”, 4-те видання, 

перероблене і доповнене. Автори: 
доцент факультету іноземних мов 
Галина Тимофіївна Ісаєва та асис-
тенти цього ж факультету Руслана 
Ігорівна Комар, Світлана Миронівна 
Веселівська, Лариса В’ячеславівна 
Сологуб, Ольга Анатоліївна Шум-
ська;

–“Прикладна спектроскопія”. 
Автори: професор фізичного фа-
культету Львівського національного 
університету імені Івана Франка Во-
лодимир Богданович Капустяник та 
доцент Українського національного 
лісотехнічного університету Воло-
димир Іванович Мокрий;

–“Соціологія”, 5-те видання, 
перероблене та доповнене. Автор: 
професор історичного факультету 
Наталія Йосипівна Черниш;

–“Основи математичного ана-
лізу”. Автори: професор механіко-
математичного факультету Богдан 
Васильович Ковальчук та доцент 
цього ж факультету Йосиф Григоро-
вич Шіпка;

–“Дистанційні дослідження 
Землі”. Автори: доценти географічно-
го факультету Галина Ростиславівна 
Байрак та Богдан Павлович Муха; 

–“Економетрія”. Автори: до-
цент економічного факультету Ва-
лентин Володимирович Здрок та 
асистент цього ж факультету Тарас 
Ярославович Лагоцький;

–“Китайська мова. Початковий 
курс”. Автори: асистенти філологіч-
ного факультету Володимир Петро-
вич Чорнобай та Олександр Сергі-
йович Лосєв; 

–“Філософія як рефлексія духу”. 
Автор: доцент філософського факуль-
тету Людмила Віталіївна Рижак;

–“Основи суспільної геогра-
фії”. Автор: професор географічного 
факультету Олег Іванович Шаблій;

–“Основи лінгвістичних дослі-
джень” (“Fundamentals of Linguistic 
Research”). Автори: доценти факуль-
тету іноземних мов Ольга Ігорівна 
Федоренко, Стефанія Михайлівна 
Сухорольська та асистент цього ж 
факультету Ольга Василівна  Руда;

–“Опуклі структури, методи 
оптимізації та їхнє застосування в 
економічному аналізі”. Автор: до-
цент механіко-математичного фа-
культету Валерій Андрійович Ко-
зицький;

–“Алгебра і теорія чисел”. 
Автори: професори механіко-
математичного факультету Василь 
Іванович Андрійчук та Богдан Во-
лодимирович Забавський.

б) навчальні посібники:
– “Франція в епоху Середньо-

віччя “La France аu Moen Age”. Автор: 
асистент факультету іноземних мов 
Ярина Олександрівна Конопацька;

– “Англійська мова. Навчальний 
посібник для студентів, магістрантів 
та аспірантів фізичного факультету”. 
Автори: асистенти факультету іно-
земних мов Олена Анатоліївна Бро-
на, Лариса В’ячеславівна Сологуб, 
Орест Ярославович Цурковський;

– “Німецька мова. Навчальний 
посібник для біологічного факуль-
тету”. Автори: професор факультету 
іноземних мов Софія Никифорівна 
Денисенко та асистент цього ж фа-
культету Ірина Степанівна Микитка;

–“Практикум з ідіоматики ан-

глійської мови” (“English Idioms in 
Use”). Автор: асистент факультету 
іноземних мов Наталія Володими-
рівна Черкас;

–“Практикум з лексикології 
німецької мови”. Автор: доцент фа-
культету іноземних мов Алла Йоси-
півна Паславська;

–“Експериментальна оптика”. 
Автори: доценти факультету елек-
троніки Олег Степанович Кушнір, 
Юрій Михайлович Корчак, Лев Пи-
липович Луців-Шумський та асис-
тент цього ж факультету Сергій Ві-
кторович Рихлюк;

–“Державне регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності”. 
Автор: асистент факультету міжна-
родних відносин Наталія Вікторівна 
Горін;

–“Вступ до теорії функцій бага-
тьох комплексних змінних” Частина 
1. Автори: професор Бар-Іланського 
університету (Ізраїль) Анатолій Асі-
рович Гольдберг та доцент механіко-
математичного факультету Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка Ігор Ельбертович 
Чижиков;

–“Задачі і вправи з генетики”. 
Автори: професор біологічного фа-
культету Віктор Олександрович 
Федоренко та доценти цього ж фа-
культету Дарія Володимирівна Мак-
симів, Ярослав Іванович Черник, 
Лідія Степанівна Боднар;

–“Загальна та неорганічна хі-
мія”. Автори: доцент хімічного фа-
культету Григорій Степанович Дми-
трів та професор цього ж факультету 
Володимир Васильович Павлюк;

–“Використання та охорона 
водних ресурсів”. Автори: професор 
географічного факультету Семен Іл-
ліч Кукурудза та доцент цього ж фа-
культету Оксана Романівна Перхач;

–“Теорія розвитку людського 
потенціалу національної економіки”. 
Автор: доцент економічного факуль-
тету Ольга Василівна Стефанишин;

–“Системний аналіз у журна-
лістиці”. Автор: доцент факультету 
журналістики Олег Костянтинович 
Романчук;

–“Історія української журна-
лістики (західноукраїнська преса 
першої половини ХХ ст.: ідейно-
концептуальні засади, періодизація)” 

На шляху до читача
Видавнича рада Університету у 2008 році рекомендувала до друку 

і надання грифа Міністерства освіти і науки України такі видання:

(Закінчення на 15 стор.).

Видавнича рада Франкового 
Університету рекомендує до друку 
видання.
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та “Історія української журналістики 
(західноукраїнська преса першої по-
ловини ХХ ст.: структура, пробле-
матика)”. Автор: доцент факультету 
журналістики Степан Андрійович 
Кость;

–“Теорія алгоритмів”. Автори: 
доцент факультету прикладної мате-
матики та інформатики Леся Миро-
нівна Клакович, старший викладач 
цього ж факультету Софія Михайлів-
на Левицька та доцент цього ж фа-
культету Оксана Василівна Костів;

–“Соціологія”. Автор: доцент 
економічного факультету Галина Іва-
нівна Щерба;

–“Банківське кредитування” за 
редакцією професора економічного 
факультету Сергія Корнійовича Ре-
верчука. Автор: асистент економіч-
ного факультету Уляна Володими-
рівна Владичин;

–“Еnjoy Your Home Reading”. 
Автори: доцент факультету інозем-
них мов Галина Тимофіївна Ісаєва 
та асистент цього ж факультету На-
талія Олександрівна Микитенко;

–“Економіка. Для учнів Х класу 
середніх загальноосвітніх шкіл (за 
редакцією професора економічного 
факультету Степана Михайловича 
Панчишина)”; 

–“Стратегічний управлінський 
облік”. Автор: доцент економічного 
факультету Віра Романівна Шевчук;

–“Промислова мікробіологія”. 
Автори: доцент біологічного факуль-
тету Галина Василівна Яворська, 
професор цього ж факультету Сте-
пан Петрович Гудзь та доцент цього 
ж факультету Світлана Олексіївна 
Гнатуш;

–“Програмування мовою С++”. 
Автор: доцент факультету приклад-
ної математики та інформатики Ігор 
Михайлович Дудзяний;

–“Світоглядна журналістика 
(націологічні аспекти)”. Автор: до-
цент факультету журналістики Тарас 
Ярославович Лильо;

–“Фізика кластерів і наносис-
тем”. Автор: професор фізичного фа-
культету Степан Іванович Мудрий;

–“Стилістика англійської 
мови”. Автор: доцент факультету 
іноземних мов Кароліна Ярославів-
на Лотоцька;

–“Молекулярна фізика. Лабо-
раторний практикум”. Автори: про-
фесор фізичного факультету Петро 
Миколайович Якібчук та доцент 
цього ж факультету Андрій Володи-
мирович Королишин;

–“Основи економічних екс-
пертних систем”. Автор: асистент 
економічного факультету Олексан-
дра Григорівна Белз; 

–“Математичне моделювання 
в хімії та хімічній технології”. Авто-
ри: професор хімічного факультету 
Михайло Миколайович Солтис та 
доцент цього ж факультету Віктор 
Панасович Закордонський; 

–“Біохімія рослин”. Автори: 
доцент біологічного факультету Ми-
рослава Степанівна Кобилецька та 
професор цього ж факультету Ольга 
Іштванівна Терек;

–“Вступ до математичної еконо-
міки. Фундаментальні моделі”. Авто-
ри: доцент економічного факультету 
Михайло Миколайович Баранкевич 
та асистент цього ж факультету Ва-
силь Богданович Антонів; 

–“Загальна фізика. Основи 
електрики і магнетизму”. Автор: до-
цент фізичного факультету Олег Та-
расович Антоняк; 

–“Ukraine and International 
Organizations” (“Україна і міжнарод-
ні організації”). Автори: асистенти 
факультету іноземних мов Наталія 
Олександрівна Микитенко, Наталія 
Семенівна Івасів, Ольга Василівна 
Милик та Світлана Миронівна Ве-
селівська;

–“Кримінально-виконавче пра-
во України в схемах і таблицях. За-
гальна частина”. Автор: доцент юри-
дичного факультету Костянтин Бог-
данович Марисюк;

–“Психологія реклами”. Автор: 
асистент філософського факультету 
Вікторія Анатоліївна Гупаловська;

–“Українські народні пісні для 
меццо-сопрано”. Автор: професор 
факультету культури і мистецтв Бог-
дан Омелянович Базиликут;

–“Ландшафтна інтерпретація 
аерокосмічної інформації”. Автор: 
доцент географічного факультету 
Ольга Богданівна Загульська; 

–“Мови програмування для 
штучного інтелекту. Програмування 
мовою PROLОG”. Автор: доцент фа-
культету прикладної математики та 
інформатики Валерій Миколайович 
Трушевський;

–“Практична реалізація чисель-
них методів лінійної алгебри”. Авто-
ри: доцент факультету прикладної 
математики та інформатики Степан 
Михайлович Шахно, старший ви-
кладач Софія Михайлівна Левицька 
та доцент цього ж факультету Анна 
Теодорівна Дудикевич;

–“Хімічна та біологічна сенсо-
рика”. Автори: професор хімічного 
факультету Євген Прокопович Ко-
вальчук та доцент цього ж факуль-
тету Богдан Богданович Остапович;

–“Львівщина в добу Західно-
української Народної Республіки 
1918–1919 рр.” Автор: доцент істо-
ричного факультету Олег Йосифо-
вич Павлишин;

–“Комп’ютерна графіка”. Авто-
ри: доцент факультету прикладної 
математики та інформатики Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка Ольга Святос-
лавівна Коссак, асоційований про-
фесор Афінського національного 
університету імені Каподістріє Ма-
рілена Мітрулі та магістр цього ж 
університету Нікос Челакос;

–“Методика постановки цілей 
навчального заняття”. Автор: доцент 
кафедри загальної та соціальної пе-
дагогіки Олексій Владиславович Ка-
раманов;

–“Основи вищої математи-
ки (для економічних спеціальнос-
тей)”. Автори: доцент механіко-
математичного факультету Галина 
Петрівна Доманська та професор 
цього ж факультету Сергій Павлович 
Лавренюк. 

в) навчально-методичні по-
сібники:

–“Методи досліджень четвер-
тинних відкладів”. Автори: доценти 
географічного факультету Андрій 
Михайлович Яцишин, Роман Ярос-
лавович Дмитрук та професор цього 
ж факультету Андрій Боніфатійович 
Богуцький.

На шляху до читача
(Закінчення. 

Початок на 14 стор.).
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чений. Скажімо, у редакційному відділі переважають спе-
ціалісти, які є випускниками факультетів журналістики і 
філологічного нашого Університету та Української академії 
друкарства. Кваліфіковані майстри своєї справи й у нашому 
комп’ютерному відділі, які є вправними макетувальниками, 
верстальниками і дизайнерами обкладинок. Вони досконало 
володіють комп’ютерною технікою, оновлення якої у Видав-
ничому центрі завжди на часі. Багато хороших слів можна 
сказати і про наших друкарів, з-поміж яких вирізняються 
не лише ті, хто трудиться у Видавничому центрі з перших 
днів, а й молоді виробничники, які з ентузіазмом засвоюють 
ази друкарства. Зрештою вони мають у кого вчитися, на кого 
рівнятися.

Готову продукцію зберігаємо у складських приміщен-
нях. Вони переповнені книжками, кількість найменувань 
і тиражі яких постійно зростають. Збуваємо книжково-
журнальну продукцію у новій університетській книгарні, що 
у 118-ій кімнаті головного корпусу. Її ми відкрили на початку 
березня цього року, завдяки великій наполегливості і допомо-
зі проректора з навчально-педагогічної роботи та соціальних 
питань та розвитку Мар’яна Володимировича Лозинського. 
Найближчим часом виручка від реалізованих книжок пере-
йде позначку 100 тисяч гривень! Це, звичайно, хороший ре-
зультат. Але хотілося б, щоб частина цих коштів поверталася 
у Видавничий центр на придбання поліграфічних матеріалів, 
яких вкрай не вистачає, та й, врешті-решт, на матеріальне 
стимулювання працівників Видавничого центру.

Хочу окремо сказати про популяризацію нашого по-
ліграфічного доробку. Ця робота ведеться у кількох на-
прямках.

По-перше, ми є постійними учасниками щорічних 
Форумів видавців, що відбуваються у Палаці мистецтв міс-
та Лева, на яких неодноразово книжки наших авторів були 
лауреатами конкурсів. Досить сказати, що за три останні 
роки ми отримали шість найвищих відзнак! Це неабиякий 
успіх, яким не можуть похвалитися навіть деякі українські 
гранди видавничої справи. Зауважу, що цього року ми на 
Форумі видавців представили на суд його багатотисячної 
аудиторії відвідувачів близько 200 найменувань книжок. І 
це не межа. Наші книжки користуються великим попитом 
і завдяки змісту, і завдяки добротному поліграфічному ви-
конанню. Не оминаємо ми і багатьох інших книжкових від-
відин. Наприклад, ми є постійними учасниками весняних і 
осінніх виставок “Політехніка книжкова”, за роботу в яких 
отримали два почесні дипломи. Запам’ятався й показ наших 
книжок на торішньому Міжнародному інвестиційному яр-
марку, що входив до програми Міжнародного економічного 
форуму у Львові, на міжнародній виставці академічної кни-
ги у Варшаві, що відбулася наприкінці минулого року. А ще 
на спеціалізованому ярмарку “Освіта-2008”, де ми отримали 
подяку.

По-друге, ми ретельно пропагуємо наш доробок на 
газетних шпальтах. Насамперед, широко розповідаємо про 
випущені Видавничим центром книжки і проведені заходи 
в кожному номері університетської газети “Каменяр”. А ще 
торік у вересні заснували вісник Видавничого центру “Видав-
ничий інформатор”, в якому регулярно описуємо про доробок 
і плани наших видавців. Найцікавіші з рубрик – “Актуальне 
інтерв’ю”, “Нові видання”, “Конкурси”, “Лауреати”, “Виставки”, 
“Презентації”, “Співпраця”. Були наші публікації і в газетах 
“За вільну Україну плюс”, “Літературний Львів” тощо.

По-третє, одним з актуальних заходів щодо популя-
ризації університетської книги є презентації. Видавничий 
центр провів їх чимало. Особливо представницькими вони 
були у Дзеркальній залі під час двох останніх Форумів ви-
давців. А ще запам’яталася цьогорічна презентація книжок 
нашого Видавничого центру у приміщенні Наукової бібліо-
теки Університету.

Про наші успіхи за десять років можна говорити ще 
багато і багато. Вони продемонстровані і в каталозі видань 
Видавничого центру Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка (2006-2008) “Світ книг – світ знань”, 
який випускаємо на честь свого десятиріччя. Але робота над 
його оновленням триватиме й надалі. Бо ми продовжуємо 
випускати все нові і нові книжки, серед яких і підручники, 
і навчальні посібники, і навчально-методичні посібники, і 
монографії, і збірники наукових праць та багато інших ви-
дів видань. Пріоритетними серед них є ті, які отримали гриф 
Міністерства освіти і науки України.

Нам завжди у всьому сприяють Ректорат, Видавнича 
і Вчена ради. Така співпраця лише на користь нашій твор-
чій роботі, якою буде сповна насичене і друге десятиріччя 
життя-буття Видавничого центру.

Зі святом Вас, дорогі співпрацівники! Нам ще довго 
разом з Вами творити добрі діла.

 Ігор ХОМ’ЯК,
 директор Видавничого центру.

“Десять років – як один день”
(Закінчення. Початок на 1 стор.).


