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Річниці   

(Закінчення на 16 стор.).

Книгарня. Така вивіска 
з’явилася біля входу до 118-ої 
кімнати, що на першому поверсі 
Університету, трохи більше року 
тому – 6 березня. Саме цього дня 
було відкрито книжковий магазин 
Видавничого центру. Студенти і 
науковці Франкового Університе-
ту та його гості дістали нарешті 
можливість вільно за собівартіс-
тю придбати необхідну наукову, 
навчальну і художню літературу, 
випущену поліграфістами з вули-
ці Дорошенка, 41. 

Згодом на полицях книгарні 
з’явилися і видання, які надійшли з 
кафедр факультетів, адже їх там не 
могли собі придбати ні студенти, ні 
викладачі. Тепер, як кажуть, кри-
га скресла. Дорога до читача через 
книгарню усім випущеним універ-
ситетським книжкам вільна. До цих 
слів повинні уважно прислухатися 
всі, хто ще не встиг дати друге жит-
тя старим-новим книжкам. Бо, як за-
уважує продавець книгарні Наталія 
Лазорко, студенти інколи приходять 
з великими списками літератури уні-
верситетських авторів, а книжок цих 
у продажу нема…

Сьогодні книгарня пропонує 
читачеві-покупцеві понад двісті на-
йменувань книжково-журнальної 
продукції. Серед них – підручники, 
навчальні посібники, монографії, 
словники, художня література, вісни-
ки, журнали та інші видання. Вони 
тематично розкладені на книжкових 
полицях за чотирма розділами: ви-
дання, присвячені 150-річчю від дня 
народження Івана Франка; видання 

гуманітарного напряму; видання 
природничого напряму; вісники, 
журнали. Є у книгарні стенд, на яко-
му розміщена інформація про книж-
кові новинки, про видання, підготов-
лені до виходу у світ, газети, в яких 
йдеться про книжки Видавничого 
центру. Відвідувачі у книзі відгуків 
і пропозицій мають змогу письмово 
висловити думки, побажання щодо 
роботи книжкового осередку. У кни-
гарні завжди людно. І, що приємно, 
майже кожен другий потенційний 
покупець не покидає її без придба-
ної книжки. Тому й не дивно, що за 
рік реалізовано поліграфічної про-
дукції на суму понад 125 тисяч гри-
вень. А вже на кінець червня ця сума 
сягнула 160 тисяч гривень.

Як бачимо, робиться велика до-
бра справа для Університету, для 
всіх поціновувачів друкованого сло-
ва, створеного у його стінах. Тому 
вкотре переконуємось як вчасно 
ректорат і, насамперед, проректор з 
науково-педагогічної роботи та со-

Там, де книга оживає на очах…

Газета
 Видавничого центру 

ЛНУ імені Івана Франка



Видавничий вісник                                       Нові видання2

З книжкою – у  жит тя

Іван Франко: дух, наука, 
думка, воля

Матеріали Міжнародного на-
укового конґресу, присвяченого 150-
річчю від дня народження Івана 
Франка (Львів, 27 вересня – 1 жов-
тня 2006 р.)

Іван Франко: дух, наука, думка, 
воля: Матеріали Міжнародного 
наукового конґресу, присвяченого 
150-річчю від дня народження Іва-
на Франка (Львів, 27 вересня – 1 
жовтня 2006 р.). – Львів: Видав-
ничий центр Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка, 2008. – Т. 1. – 1160 с.

Редактори – 
Уляна Крук, Ро-
ман Гамада, Ірина 
Вербовська. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Сеник. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Збірник міс-
тить доповіді та повідомлення 
українських та зарубіжних учених-
філологів на Міжнародному на-
уковому конґресі "Іван Франко: дух, 
наука, думка, воля", присвяченому 
150-річчю від дня народження Івана 
Франка.

Українська преса
 Хрестоматія
За редакцією 

Михайла Нечиталюка

Українська преса: Хресто-
матія / За редакцією д-ра філол. 
наук, проф. М. Ф. Нечиталюка. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – Том. 

ІІІ. Преса Галичини 70 – початку 
90-х років ХІХ ст.: Кн. І. Публі-
цистика Івана Франка: "школа 
політичного думання" (1875 – 
1893). – 610 с. + 73 вкл.

Редактор – 
Уляна Крук. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Ната-
лія Лобач. Добір 
фотоілюстрацій 
– Ярослав Табін-
ський.

Пропоноване читацькій громаді 
повторне видання у новій редакції 
навчально-методичного семінарію 
"Публіцистика Івана Франка" (Львів, 
1972) як першої книги серійного ІІІ 
тому хрестоматії "Українська преса" 
на всю можливу широчінь розгортає, 
доповнює і поглиблює досучасні зна-
ння про журналістсько-публіцистичну 
спадщину великого Каменяра. Якіс-
ність і повнота цього видання до-
сягається передусім залученням до 
книжки маловідомих і невідомих тек-
стів, особливо появою цілком нової, 
третьої частини – "В наймах у сусі-
дів" (про співробітництво І. Франка 
у польській пресі), залученням нових 
семінарських тем і текстів, зокрема 
іншомовних в оригіналі і перекладах, 
доданням свіжої наукової і першо-
джерельної літератури, уточненням 
приміток і коментарів, публікацією у 
новому варіанті "Вступу" й історико-
аналітичної статті "Іскриста грань 
таланту" з концептуальною постанов-
кою питань формування світогляду І. 

Франка, періодизації його журнально-
публіцистичної діяльності та принци-
пів мовно-стилістичного редагування 
авторських першодруків.

Семінарій розрахований на стар-
шокурсників факультетів журналіс-
тики університетів, переважно на 
бакалаврів і магістрантів, які ви-
вчають або будуть вивчати спецкурс 
"Майстерність Франка-публіциста" 
та писатимуть наукові дослідження. 
Своїм хрестоматійним текстовим ба-
гажем, тематикою і проблематикою 
ця книжка, сподіваємося, зацікавить 
не тільки широкі кола франкознав-
ців, але й студентство суміжних га-
лузей наук – філологів, філософів, 
істориків, політологів, мовознавців. 
Що ж до журналістів-практиків, то 
для цієї категорії читачів семінарій 
про публіцистику Івана Франка слу-
гуватиме надійним джерелом твор-
чого досвіду і наснаги, "школою по-
літичного думання".

 
Професор 

Володимир Ґеринович
За редакцією Олега Шаблія

Професор Володимир Ґери-
нович / За редакцією професора 
О. Шаблія. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 
2008. – 366 с.

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

набір – Тарас Кравець, Воло-
д и м и р  Ро ї к .  Комп’ютерна вер-
стка – Тарас Кравець, Марія Федо-
русь. Художнє оформлення – Марія 
Федорусь, Ігор Дикий.

Представлено життєпис і науко-
ву діяльність українського географа 
професора Володимира Ґериновича 
(1883–1949). Публікуються наукові 
праці ученого з теоретичних і ме-
тодичних проблем землезнання, з 
головних проблем географії Украї-

У цій газетній добірці університетський читач має змогу 
познайомитися з новими книжками Видавничого центру, які 
нещодавно побачили світ. Більшість з цих видань вже є на полицях 
книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті головного корпусу Франкового 
Університету. Сподіваємося, що ці книжкові новинки наших науковців 
збагатять знання і стануть хорошими супутниками у житті не лише 
студентів, а й широкого кола поціновувачів друкованого слова. 

(Продовження на 3 стор.).
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(Продовження на 4 стор.).

(Продовження. Початок на 2 стор.).

ни, Східної Європи і географічного 
краєзнавства.

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

Геологічний факультет 
Львівського 

національного університету 
імені Івана Франка

Автори – Петро Білоніжка, 
Орест Матковський, 

Микола Павлунь, 
Євгенія Сливко

 
Геологічний факультет Львів-

ського національного університе-
ту імені Івана Франка (1945-2005): 
Довідково-інформаційне видання / 
П. Білоніжка, О. Матковський, М. 
Павлунь, Є. Сливко. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 375 с.

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

В и с в і т л е н о 
передумови від-
криття і діяль-
ність геологічно-

го факультету у Львівському універ-
ситеті, проаналізовано структуру, 
навчальний процес, підготовку фа-
хівців та кадрів вищої кваліфікації, 
науково-дослідну роботу, найваж-
ливіші здобутки. Наведено короткі 
відомості про кафедри, лабораторії, 
науково-дослідні підрозділи, науко-
ві товариства і видання, персоналії, 
списки аспірантів і співробітників, 
які захистили кандидатські й док-
торські дисертації, списки студентів-
випускників. Висвітлено поетичну і 
мистецьку творчість геологів. За-
вершують книгу фотоальбом, який 
ілюструє різнобічну діяльність пра-
цівників факультету, та фоторепро-
дукції їхніх мистецьких творів.

 Для геологів, студентів, випус-
кників, дослідників історії геологіч-

ного факультету Львівського універ-
ситету, любителів поезії, мистецтва, 
декоративного каменю.

 
Соціальна психологія

 Автор – Надія Гапон
 
Гапон Н. Соціальна психологія: 

Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. –366 с.

Редактор – 
Мар’яна Михалюк. 
Технічний редак-
тор – Світлана Се-
ник. Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

Посібник присвячено фунда-
ментальним теоріям, концепціям, 
класичним експериментам та фе-
номенам соціального мислення, 
соціального впливу й соціальної 
поведінки. Зміст містить великий 
фактаж найвідоміших експеримен-
тів у царині соціальної психології; 
тематику курсу подано у контексті 
її соціокультурної значущості; ви-
світлено віхи розвитку української 
соціально-психологічної думки.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, які вивчають курс соціаль-
ної психології. Буде корисним у про-
цесі вивчення інших гуманітарних 
дисциплін – культурології, політо-
логії, міжнародних відносин, соціо-
логії, соціальної філософії.

З історії театру і драми
Автор – Олександр Гвоздєв

Гвоздєв О. О.: З історії театру і 
драми /Из истории театра и драмы. 
Академия, 1923 г. Переклад з ро-
сійської. – Львів, 2008. – 200 с.

Ідея видання, наукова редакція – 
Богдан Козак. Переклад з російської 
– Євдокія Стародинова. Редактор 
– Ніна Бічуя. Дизайн та верстка – 
Інна Шкльода.

У книгу О. Гвоздєва увійшли 
окремі статті та нариси з проблем 

історії європей-
ського театру і 
драматургії ХVІ – 
ХХ століття, а та-
кож подано аналіз 
нової німецької 
театрознавчої на-
уки. Книга міс-
тить багатий фак-

тологічний матеріал і може слугува-
ти посібником для студентів вищих 
гуманітарних навчальних закладів.

Європейська інтеграція 
та проблеми регіонів

Автор – Тамара Козак

Козак Т. М. Європейська інте-
грація та проблеми регіонів: На-
вчальний посібник. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 236 с.

Р е д а к т о р 
– Людмила Ма-
кітринська. Ко-
ректор – Ірина 
Василяйко. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Обкладинка 
– Василь Роган.

У навчальному посібнику роз-
глянуто методологічні проблеми ре-
гіоналізму та регіоналізації у Євро-
союзі в їхньому зв’язку із процесом 
поглиблення політичної інтеграції 
європейських країн. Показано ево-
люцію регіональної політики ЄС, 
історичну динаміку розвитку само-
го Союзу. Особливу увагу приді-
лено розкриттю актуальних питань 
поглиблення політичної (інститу-
ційної) інтеграції та зростанню ролі 
регіонів в усіх сферах суспільно-
політичного та економічного життя 
європейських країн. Розкрито зна-
чення формування та реалізації ре-
гіональної політики для політичного 
розвитку Української держави.

Посібник розрахований на сту-
дентів та аспірантів історичних, по-
літологічних, юридичних спеціаль-
ностей.
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Кафедра раціонального 
використання природних 

ресурсів і охорони природи 
1988 – 2008

За редакцією Семена Кукурудзи

Кафедра раціонального ви-
користання природних ресурсів і 
охорони природи: Довідник. За за-
гальною редакцією професора Ку-
курудзи С. І. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 42 с.

Літературний 
редактор – Діана 
Карпин. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Коректор – Ірина 
Василяйко. Ди-
зайн та верстка 
– Ігор Дикий.

У довіднику висвітлено історію 
формування і розвитку кафедри 
раціонального використання при-
родних ресурсів і охорони природи 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка. Охарак-
теризовано структурні підрозділи 
кафедри, навчальну і наукову робо-
ту, подані біографічні дані працівни-
ків кафедри.

Для викладачів, наукових співро-
бітників, аспірантів, студентів.

Опуклі структури, 
методи оптимізації та їхнє 

застосування 
в економічному аналізі 
Автор – Валерій Козицький
 
Козицький В. А. Опуклі струк-

тури, методи оптимізації та їхнє 
застосування в економічному ана-
лізі: Підручник. – Львів: Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2008. – 449 с.

Редактор – Наталія Плиса. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерний набір і верстання – 

Валерій Козиць-
кий. Обкладинка 
– Василь Роган.

Підручник на-
писано на осно-
ві курсу лекцій з 
методів опукло-
го аналізу, теорії 
оптимізації та їх-

нього застосування до економічного 
аналізу, який читають на механіко-
математичному факультеті Львів-
ського національного університе-
ту імені Івана Франка. Викладені 
основи опуклих множин, увігнутих 
функцій і загальні задачі матема-
тичного програмування, класичної 
оптимізації, методи квазіувігнутого 
програмування, векторної оптимі-
зації. Розглянуто застосування ма-
тематичного апарату в теорії спожи-
вання, теорії фірми, теорії загальної 
рівноваги.

Для студентів, аспірантів еконо-
мічних і математичних спеціальнос-
тей вищих навчальних закладів.

Антична археологія: 
тексти лекцій

Укладач – Василь Рудий
 
 Антична археологія: Тексти 

лекцій / Укладач – В. А. Рудий. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 200 с.

 Редактор 
– Уляна Крук. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Корек-
тор – Галина 
Матіїв. Дизайн 
та обкладинка 
– Мар’яна Чура. 

Комп’ютерне верстання – Мар’яна 
Чура та Любов Семенович.

 У текстах лекцій подано відо-
мості про матеріальну та духовну 
культуру античного періоду насе-
лення Греції, Риму, Північного та 
Східного Причорномор’я.

 Пропоноване ілюстроване ви-
дання призначене для студентів істо-

ричних факультетів, які навчаються 
за спеціальністю "Археологія".

 Теофіль Комаринець
 Біобібліографічний 

покажчик

Теофіль Комаринець: Біобіблі-
ографічний покажчик / Укладач 
М. Кривенко; Авт. передм.: В. 
Івашків, О. Комаринець; Редкол.: 
В. Кметь (голова) та ін. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. 168 с.: іл., портр. 
– (Українська біобібліографія. 
Нова серія; Чис. 26. Біобібліогра-
фія вчених університету).

Науковий ре-
дактор – Василь 
Івашків. Редак-
тор – Григорій 
Чопик. Художник 
– Іван Крислач.

Б і о б і б л і о -
графічний по-
кажчик містить 

інформацію про життєвий і твор-
чий шлях відомого українського 
літературознавця, фольклориста, 
громадського діяча, першого за-
відувача відновленої 1990 року 
кафедри української фольклорис-
тики імені академіка Ф. Колесси 
у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка, 
дійсного члена Наукового това-
риства імені Тараса Шевченка, 
активного учасника відродженої 
"Просвіти", голови ради Львів-
ського університету імені Івана 
Франка, доктора філологічних 
наук, професора Теофіля Івано-
вича Комаринця (1927-1991).

Видання адресоване широкому 
колу дослідників української лі-
тератури, фольклору, суспільно-
політичних проблем, виклада-
чам, бібліотечним працівникам, 
студентам, усім, хто цікавиться 
історією рідного слова та славни-
ми постатями української науки, 
освіти, культури.

(Продовження. 
Початок на 2-3 стор.).

З книжкою – у  жит тя

Видавничий вісник                                       Нові видання

(Продовження на 5 стор.).
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(Продовження на 6 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2-4 стор.).

З книжкою – у  жит тя

Нові видання                                          Видавничий вісник  

Історична граматика 
латинської мови

Автор – Богдан Чернюх
 
Чернюх Б. В. Історична грама-

тика латинської мови. Підручник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 292 с.

Р е д а к т о р 
– Мирослава 
Мартиняк. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор 
– Мар’яна Мних. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 

Лобач. Обкладинка – Василь Роган.
Підручник містить відомості про 

розвиток фонетики та морфології 
латинської мови від часу появи пер-
ших писемних джерел до розпаду 
Римської імперії, подані на широко-
му індоєвропейському тлі.

У кінці підручника вміщено 
хрестоматію латинських написів, 
Index verborum, список скорочень 
цитованих джерел та рекомендовану 
літературу.

 
Гамлет

Автор – Вільям Шекспір

Шекспір Вільям: Гамлет – Пе-
реклад з англійської. – Львів, 2008. 
– 192 с. The works of W. Shakespeare. 
Tha tragedy of Hamlet. – London: 
Methuen & Сo. Ltd. – 1909. – 240 p.

Ідея видан-
ня, наукова ре-
дакція – Богдан 
Козак. Переклад 
з англійської – 
Михайло Руд-
ницький. Редак-
тор – Ніна Бі-
чуя. Дизайн та 

верстка – Інна Шкльода.
Кафедра театрознавства та ак-

торської майстерності факультету 
культури і мистецтв Львівського на-

ціонального університету імені Іва-
на Франка доповнює українську пе-
рекладну шекспіріану, публікуючи 
невідомий досі і недавно віднайде-
ний переклад трагедії "Гамлет". Пе-
реклад здійснив 1943 року Михайло 
Рудницький, професор Львівського 
університету імені Івана Франка. 

 
Промислова мікробіологія

Автори – Галина Яворська, 
Степан Гудзь, Світлана Гнатуш

 
 Яворська Г. В., Гудзь С. П., 

Гнатуш С. О. Промислова мікро-
біологія: Навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних 
закладів. – Львів, 2008. – 256 с.

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

У посібнику висвітлені основні 
питання промислової мікробіології 
за програмою підготовки студентів-
мікробіологів вищих навчальних за-
кладів.

Коротко розглянуто історію ста-
новлення і розвитку промислової мі-
кробіології. Значну увагу приділено 
описові методів селекції промисло-
вих штамів мікроорганізмів, спосо-
бів їх культивування, різних видів 
сировини, принципів виготовлення 
та стерилізації середовищ. Детально 
висвітлено технологічні схеми ви-
робництва і механізми мікробіоло-
гічного синтезу біологічно активних 
речовин, харчових продуктів і напоїв 
за допомогою мікроорганізмів. Роз-
глянуто шляхи одержання білка од-
ноклітинних, ензиматично активної 
біомаси, пробіотиків, бактерійних 
добрив, біоінсектицидів і засобів 
захисту рослин. Показано значення 
мікроорганізмів у біогеотехноло-
гії, одержанні біогазу та паливного 
етанолу. Висвітлено участь мікро-

організмів у очищенні забруднених 
газоподібних відходів, стічних вод 
і ґрунту. Проаналізовано методи мі-
кробіологічного контролю повітря 
виробничих приміщень, обладнання 
та води, а також способи їхньої де-
зінфекції.

Для студентів-біологів вищих 
навчальних закладів, мікробіологів-
науковців і працівників мікробіоло-
гічної промисловості.

Щоб навчав ти чужих 
дітей…

 Автор – Єжи Аксер

 Аксер Єжи. Щоб навчав ти 
чужих дітей… Кілька думок про 
долю академічного вчителя / 
Укладачі В. Кметь, І. Мрака. Ред-
кол. І. Вакарчук (голова) та ін. – 
Львів, 2008. – 56 с.; портр. – (Серія 
"Doсtor Honorіs Causa").

 Редактор 
– Григорій Чо-
пик. Мистецьке 
оформлення об-
кладинки – Ан-
дрій Кісь.

Д р у к у є т ь с я 
і н а в ґ у р а ц і й н а 
промова профе-
сора Варшавсько-

го університету Єжи Аксера, яку 
він виголосив з нагоди присуджен-
ня йому звання "Почесний доктор" 
(Doсtor Honorіs Causa) Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка.

Експертні методи
в ухваленні рішень

 Автор – Михайло Баранкевич
 
 Баранкевич М. М. Експертні 

методи в ухваленні рішень: Текст 
лекцій. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 214 с.

 Редактор – Оксана Кузик. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 



6

(Продовження на 7 стор.).

З книжкою – у  жит тя

Видавничий вісник                                      Нові видання

Буряк. Обкладин-
ка – Василь Ро-
ган.

У тексті лек-
цій описано спо-
сіб формування 
експертних ко-
місій (груп) та 
загальні вимоги 

до проведення експертиз. Подано 
схеми підготовки (пошуку) варіан-
тів можливих рішень, тобто схеми 
формування сукупності можливих 
альтернатив. Розглянуто методи об-
робки експертної інформації, а та-
кож наведено схеми експертиз.

Для студентів економічних спе-
ціальностей, які вивчають такі фа-
зові дисципліни: "Методи обробки 
соціально-економічної інформації", 
"Методи прийняття рішень", "Сис-
темний аналіз" тощо.

 
 Lektura Latina

 Автори – Ольга Вацеба, 
Любов Олійник

Вацеба О. А., Олійник Л. Р. 
Lektura Latina: Навчальний посіб-
ник. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
200 с. з іл.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Технічний 
редактор – Софія 
Довба. Коректор 
– Мар’яна Мних. 
Комп’ютерний 
дизайн та вер-
стка – Любов 
Семенович. Об-

кладинка – Василь Роган.
Посібник складається з 34 занять 

і граматичного довідника. Кожне за-
няття містить два навчальні тексти, 
які відповідають певній граматичній 
темі, словник до текстів, історико-
культурологічний матеріал, сентен-
ції. В граматичному довіднику (та-
блицях) наведено парадигми усіх 
частин мови.

Для студентів гуманітарних фа-
культетів, коледжів, гімназій та лі-
цеїв.

Збірник тестів з курсу 
"Педагогіка". 

Частина 2. 
Загальні основи педагогіки
За редакцією Дмитра Герцюка, 

Лариси Ковальчук
 
Збірник тестів з курсу "Педаго-

гіка": Навчально-методичний по-
сібник. / За загальною редакцією 
Д. Герцюка, Л. Ковальчук: У 3 ч. 
Ч. 2. Загальні основи педагогіки. 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 152 с.

Редактор – 
Марія Ріпей. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник.

У посібнику 
визначено зміс-
товий компонент 
кожної теми; по-
дано літературу 

для самостійної роботи студентів; 
розроблено діагностичний блок у 
вигляді тестових завдань для контро-
лю і самоконтролю знань, умінь 
та навичок студентів з розділу "За-
гальні основи педагогіки". Наведені 
матеріали сприятимуть осмисленню 
студентами предмета, завдань і зміс-
ту навчальної дисципліни "Педаго-
гіка".

Для викладачів, магістрантів і 
студентів педагогічних спеціальнос-
тей вищих навчальних закладів різ-
них рівнів акредитації.

Прикладна спектрометрія 
йонізуючих випромінювань
Автор – Володимир Грабовський

 
Грабовський В. А. Прикладна 

спектрометрія йонізуючих випро-
мінювань: Навчальний посібник. 
– Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 296 с.

Редактор – Ярослава Прихода.

В и к л а д е н о 
основні понят-
тя та принципи 
спектрометрії йо-
нізуючих (ядер-
них) випроміню-
вань. Розглянуто 
переваги та не-
доліки сцинти-

ляційної та напівпровідникової 
спектрометрії. Зосереджено увагу 
на гамма-спектральному аналізі як 
найдоступнішому та найпоширені-
шому сьогодні методі проведення 
кількісного аналізу джерел йонізу-
ючих випромінювань. Розглянуто 
також особливості проведення аль-
фа- та бета-аналізу.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, фахівців у галузі радіацій-
ної безпеки та аналізу радіонуклід-
ного складу об’єктів довкілля.

Практикум з ядерної фізики
Автори – Володимир Грабовський, 

Орест Дзендзелюк, Олег Кушнір

Грабовський В. А., Дзендзе-
люк О. С., Кушнір О. С. Практи-
кум з ядерної фізики: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 222 с.

Редактор – 
Людмила Макі-
тринська. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Коректор – Ві-
талія Станкевич-
І в а н о в а . 
Комп’ютерний 
набір – Олег Куш-

нір, Остап Семотюк.
Посібник міститиь основні те-

оретичні відомості та дванадцять 
лабораторних робіт з курсу ядерної 
фізики. Надано увагу особливос-
тям радіоактивного розпаду ядер, 
взаємодії альфа-, бета- та гамма-
випромінювання з речовиною та 
методам реєстрування ядерного ви-
промінювання. У роботах висвітле-

(Продовження. 
Початок на 2-5 стор.).
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(Продовження на 10 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2-6 стор.).

З книжкою – у  жит тя

Нові видання                                              Видавничий вісник  

но методику і техніку експерименту, 
наведено характеристики відповід-
них приладів.

Для студентів 2-3 курсів спеці-
альностей "фізика", "прикладна фі-
зика" та "радіофізика". Може бути 
корисним для інженерів і молодих 
науковців, що вивчають практичну 
ядерну фізику, радіоекологію та до-
зиметрію.

Географія населення
Автор – Ірина Гудзеляк

Гудзеляк І. Географія населен-
ня: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. – 232 с. + іл.

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Софія До-
вба. Коректор 
– Галина Матіїв. 
Комп’ютерний 
н а б і р – І р и н а 
Г у д з е л я к . 
Ком п ’ ю т е р н е 

верстання – Любов Семенович. Ху-
дожнє оформлення – Василь Роган.

В и к л а д е н о  т е о р е т и к о -
методологічні основи та історію 
географії населення. Розкрито суть 
головних категорій, сучасних науко-
вих концепцій з географії населення, 
проаналізовано геопросторові тен-
денції формування населення світу, 
регіонів та України.

Для студентів та аспірантів гео-
графічних факультетів, а також 
усіх, хто цікавиться проблемами 
населення.

Фізико-хімічні методи 
аналізу

 Автори – Василь Зінчук, 
Галина Левицька, Лілія Дубенська

 
 Зінчук В. К., Левицька Г. Д., 

Дубенська Л. О. Фізико-хімічні 
методи аналізу: Навчальний по-

сібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 362 с.

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. Об-
кладинка – Ва-
силь Роган.

У посібнику розглянуто сучасні 
фізико-хімічні методи аналізу. Ви-
кладено теоретичні основи методів, 
зазначено умови та галузі їхнього 
практичного застосування, метро-
логічні характеристики, переваги і 
недоліки.

Контрольні запитання та задачі, 
які подано в кінці кожного розділу, 
допоможуть закріпити вивчений ма-
теріал.

Для студентів вищих навчальних 
закладів. 

 
Теорія алгоритмів

Автори – Леся Клакович, 
Софія Левицька, Оксана Костів

Теорія алгоритмів: Навчаль-
ний посібник / Л. М. Клакович, С. 
М. Левицька, О. В. Костів. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. – 140 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. Об-
кладинка – Ва-
силь Роган.

Розглянуто основні поняття та 
проблеми теорії алгоритмів; описа-
но класичні алгоритмічні системи: 
нормальні алгоритми Маркова, ре-
курсивні функції, машини Тьюрінга, 
Поста, РАМ-машини; досліджено 
клас важкорозв’язних задач. Наве-
дено деякі методи розробки ефек-

тивних алгоритмів. До кожної теми 
складено низку завдань для само-
стійної роботи.

Для студентів та аспірантів фа-
культету прикладної математики та 
інформатики, а також усіх, хто ціка-
виться розробкою обчислювальних 
систем і алгоритмів.

 
Посібник з французької 

мови для самостійної роботи 
і дистанційного навчання

Автори – Ганна Кость, 
Ольга Сулим

 
Кость Г. М., Сулим О. І. Фран-

цузька мова. Посібник для само-
стійної роботи і дистанційного 
навчання. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2007. – 164 с.

Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач. Об-
кладинка – Ва-
силь Роган.

П о с і б н и к 
п р и з н а ч е н и й 
для студентів 
денної та зао-

чної форм навчання, які вивчають 
французьку мову самостійно або 
ж дистанційно. Його специфіка 
і зміст передбачають самостійне 
опрацювання країнознавчого ма-
теріалу та соціокультурних тради-
цій Франції.

Головна мета посібника поля-
гає в формуванні та розвитку зді-
бностей і вміння використовувати 
лінгвокраїнознавчий матеріал у 
процесі міжкультурної комуніка-
ції та різноманітних сферах жит-
тєдіяльності. Структура посібника 
та інформативний матеріал дають 
можливість опрацювати відпо-
відну тематику самостійно, здій-
снюючи контроль за виконанням 
вправ на основі запропонованих 
ключів.
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Видавнича рада Університету 
у 2008 році рекомендувала до 
друку і надання грифа Міністер-
ства освіти і науки України такі 
видання:

 а) підручники:
– “Алгебра і теорія чисел”. 

Автори: професори механіко-
математичного факультету Василь 
Іванович Андрійчук та Богдан Во-
лодимирович Забавський;

– “Практикум з математич-
ного аналізу”. Автори: професор 
механіко-математичного факульте-
ту Микола Васильович Заболоць-
кий та доценти цього ж факультету 
Степан Іванович Фединяк, Петро 
Васильович Філевич і Костянтин 
Андрійович Червінка;

– “Планування діяльності ту-
ристичних підприємств”. Автори: 
доценти географічного факульте-
ту Марта Пилипівна Мальська та 
Ореста Юріївна Бордун.

 б) навчальні посібники:
– “Прикладна соціолінгвістика: 

питання мовної політики”. Автор: 
професор філологічного факультету 
Галина Петрівна Мацюк;

– “Українська історична драма-
тургія”. Автор: професор філологіч-
ного факультету Володимир Степа-
нович Працьовитий;

– “Риторика в тестах”. Укладач: 
доцент філологічного факультету 
Богдан Миколайович Сокіл;

– “Автоматизовані інформацій-
ні системи і технології”. Автори: 
професор економічного факультету 
Володимир Євстахович Юринець 
та доцент Міжрегіональної акаде-
мії управління при Президентові 
України Ростислав Володимирович 
Юринець;

– “Методологія наукових дослі-
джень”. Автор: професор економіч-
ного факультету Володимир Євста-
хович Юринець;

– “Практикум з вищої матема-
тики”. Автор: доцент механіко-
математичного факультету Богдан 
Михайлович Тріщ;

– “Лекційні демонстрації з кур-
су загальної фізики. Оптика”. За 
редакцією професора фізичного 
факультету Петра Миколайовича 
Якібчука;

– “Землі України: категорії, пра-
во власності, стан використання, 
охорона”. Автор: доцент географіч-
ного факультету Федір Ясонович 
Кіптач;

– “Металоорганічні сполуки”. 
Автори: доцент хімічного факуль-
тету Василь Степанович Матійчук, 
професор цього ж факультету Мико-
ла Дмитрович Обушак та асистент 
цього ж факультету Роман Львович 
Мартяк;

– “Загальна хімія”. Автори: до-
цент хімічного факультету Ольга 
Володимирівна Жак та професор 
цього ж факультету Ярослав Ми-
хайлович Каличак;

– “Географо-екологічні марш-
рути Чорногори”. Автори: доценти 
географічного факультету Ігор Ми-
хайлович Рожко, Віталій Пилипо-
вич Брусак та Володимир Павло-
вич Матвіїв;

– “Основи психології та педа-
гогіки”. Автори: доценти кафедри 
загальної та соціальної педагогіки 
Орися Богданівна Ковальчук та 
Світлана Ярославівна Когут;

– “Фізична підготовка у ви-
вченні Шотокан карате-до у вищих 
навчальних закладах”. Автори: 
старший викладач кафедри фізич-
ного виховання Юрій Ярославович 
Яремчук та асистент кафедри схо-
дознавства філологічного факульте-
ту Ірина Володимирівна Яремчук;

– “Інвестування та його оптимі-
заційні моделі”. Автори: професор 
економічного факультету Володи-
мир Михайлович Вовк та доцент 
цього ж факультету Ірина Миросла-
вівна Паславська;

– “Біопродуктивність ґрунтів”. 

Автор: доцент географічного фа-
культету Галина Станіславівна Іва-
нюк; 

– “Лірика Івана Франка”. Автор: 
професор філологічного факультету 
Валерій Семенович Корнійчук;

– “Функціональна стилістика ні-
мецької мови” (“Funktionalstilistik 
der deutschen Sprache”. Автор: асис-
тент факультету іноземних мов Тетя-
на Степанівна Ляшенко;

– “Pensa Latina”. Автори: 
асистенти факультету іноземних 
мов Оксана Анатоліївна Вацеба, 
Мар’яна Теодорівна Мокрівська, 
Ірина Арсенівна Романюк та Хрис-
тина Василівна Шпелик.

 Видавнича рада Університе-
ту у 2008 році рекомендувала до 
друку такі видання:

 а) навчально-методичні по-
сібники: 

– “Хімічні та фізико-хімічні ме-
тоди аналізу в екологічних дослі-
дженнях”. Автори: доценти хіміч-
ного факультету Ярослава Федорів-
на Ломницька та Надія Федорівна 
Чабан;

– “Задачі з теорії міри та функ-
ціонального аналізу”. Автор: про-
фесор механіко-математичного 
факультету Олег Георгійович Сто-
рож;

– “Вступ до математичного ана-
лізу і основ математики”. Автори: 
професор механіко-математичного 
факультету Владислав Елійович 
Лянце та доценти цього ж факуль-
тету Тарас Степанович Кудрик і 
Галина Іванівна Чуйко;

– “Диференціальні форми в ев-
клідових просторах”. Автор: про-
фесор механіко-математичного 
факультету Микола Васильович За-
болоцький та доцент цього ж фа-
культету Андрій Ярославович Вус;

– “Геноцид, етноцид, лінгвоцид 
української нації: хроніка”. Автор: 
професор факультету журналісти-

(Продовження. Початок у випуску 
5-6).

Видавничий вісник                                      Нові видання

(Продовження на 9 стор.).
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ки Василь Васильович Лизанчук;
– “Збірник тестів з курсу “Педа-

гогіка”. У 3-х частинах. Частина 2. 
Загальні основи педагогіки”. За за-
гальною редакцією доцента кафе-
дри педагогіки Дмитра Дмитровича 
Герцюка та доцента цієї кафедри 
Лариси Онисимівни Ковальчук;

– “Тестові завдання з фізичної 
хімії. Кінетика хімічних реакцій. Ка-
таліз. Електрохімія”. Автори: асис-
тент хімічного факультету Оксана 
Миронівна Герцик та доценти цьо-
го ж факультету Богдан Богданович 
Остапович, Анатолій Маркович 
Українець та Ярослав Степанович 
Ковалишин;

– “ К у л ь т у р о л о г і ч н о -
релігієзнавчий практикум”. Автори: 
доценти філософського факультету 
Людмила Мар’янівна Пітусь та Ва-
лерій Іванович Стеценко;

– “Німецька мова для студентів-
географів”. Автори: доценти фа-
культету іноземних мов Марія Те-
одорівна Ратич, Зоряна Львівна 
Жовнірук та старший викладач 
цього ж факультету Леся Станісла-
вівна Тимчишин;

– “Хімія гетероциклічних спо-
лук”. Автори: доцент хімічного фа-
культету Володимир Володимиро-
вич Карп’як та професор хімічно-
го факультету Микола Дмитрович 
Обушак;

– “Магістерський семінар для 
геоморфологів”. Автор: доцент гео-
графічного факультету Надія Іллів-
на Карпенко.

 б) монографії:
– “Мовна ситуація в Україні: 

суспільно-географічний погляд”. 
Автор: докторант географічного 
факультету Роман Мар’янович Ло-
зинський;

– “ П а р е м і о л о г і ч н о -
пареміографічна концепція Івана 
Франка”. Автор: доцент філологіч-
ного факультету Святослав Михай-

лович Пилипчук; 
– “Таємниця роздвоєного облич-

чя: авторська свідомість в інтертек-
стуальній прозі Віктора Петрова-
Домонтовича”. Автор: асистент 
філологічного факультету Мар’яна 
Олегівна Гірняк;

– “До витоків соціолінгвістики: 
соціологічний напрям у мовознав-
стві”. Автор: професор філологіч-
ного факультету Галина Петрівна 
Мацюк;

– “Болотні геокомплекси Во-
лині”. Автори: старший викладач 
Волинського національного універ-
ситету імені Лесі Українки Ольга 
Вікторівна Ільїна та професор гео-
графічного факультету Львівського 
національного університету іме-
ні Івана  Франка Семен Ілліч Куку-
рудза;

– “Об’єкти біофізики”. Автор: 
професор біологічного факультету 
Дмитро Іванович Санагурський;

– “ I d e n t i t ä t e n  i n  d e r 
österreichischen Literatur des XX. 
Jahrhunderts” (“Індентичності в ав-
стрійській літературі ХХ ст.”). Ав-
тор: доцент факультету іноземних 
мов Тимофій Іванович Гаврилів;

– “Філософія. Пізнання. Наука”. 
За загальною редакцією професо-
рів філософського факультету Во-
лодимира Петровича Мельника та 
Василя Прокоповича Лисого.

– “Барокова парадигма у твор-
чості Ґюнтера Ґраса”. Автор: асис-
тент факультету іноземних мов Со-
фія Олександрівна Варецька;

– “Лінгвістична генологія на-
укової комунікації”. Автор: доцент 
факультету іноземних мов Тетяна 
Вадимівна Яхонтова;

– “Ольстерська проблема в по-
літиці Великої Британії”. Автор: 
асистент факультету міжнародних 
відносин Ольга Мирославівна Те-
ленко;

– “Детермінація економічної 

злочинності в Україні у період пе-
реходу до ринкової економіки”. Ав-
тор: доцент юридичного факульте-
ту Андрій Михайлович Бойко;

– “Магдебурзьке право в Укра-
їні (ХІV cт. – перша половина ХІХ 
ст). Автор: доцент юридичного фа-
культету Микола Мар’янович Ко-
билецький;

– “Особливості геохімічного за-
бруднення приавтомагістральних 
територій Волині”. Автори: профе-
сор географічного факультету Іван 
Миколайович Волошин, завідувач 
кафедри екології Луцького біотех-
нічного інституту Людмила Юріїв-
на Матвійчук та доцент Луцького 
національного університету Ми-
хайло Іванович Лепкий;

– “Суспільно-політичний роз-
виток Римської імперії в І – поч. ІІІ 
ст. н.е.: від “відновленої” Республі-
ки до сенатської монархії”. Автор: 
докторант історичного факультету 
Олег Михайлович Петречко;

– “Соціокультурна модель жур-
налістики: традиції і новаторство”. 
Автор: доцент факультету журна-
лістики Мар’ян Георгійович Жи-
тарюк;

– “Психологія духовного ста-
новлення майбутнього фахівця-
економіста”. Автор: доцент еконо-
мічного факультету Наталія Ігорів-
на Жигайло;

– “ Тр а н с ц е н д е н т а л ь н о -
прагматичний вимір настанови”. 
Автор: асистент філософського фа-
культету Ростислав Романович Яку-
ца;

– “Глобалізаційний вимір зо-
внішньоекономічних зв’язків”. Ав-
тор: доцент факультету міжнарод-
них відносин Юрій Іванович При-
сяжнюк;

– “Історія українського перекла-
дознавства ХХ сторіччя”. Автор: 
асистент факультету іноземних мов 
Тарас Володимирович Шмігер;

– “Економіка України: націо-
нальна стратегія розвитку”. Автори: 

Нові видання                                              Видавничий вісник  

(Продовження на 14 стор.).

(Продовження. 
Початок на 8 стор.).
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(Продовження. 
Початок на 2-7 стор.).

(Продовження на 11 стор.).

Геоморфологія 
Полонинсько-

Чорногірських Карпат
Автор – Ярослав Кравчук

Кравчук Я. С. Геоморфоло-
гія Полонинсько-Чорногірських 
Карпат: Монографія. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 188 с.

Р е д а к т о р 
– М и р о с л а -
ва Мартиняк. 
К о м п ’ ю т е р н е 
складання і вер-
стка – Галина 
Шушняк. Фото 
– Михайло Гамка-
ло, Ярослав Крав-
чук, Дмитро Кад-

нічанський, Катерина Москалюк, 
Володимир Шушняк. Обкладинка – 
Ігор Дикий. 

Наведено комплексну геомор-
фологічну характеристику регіону. 
Виконано детальний морфострук-
турний аналіз. В аналізі морфос-
кульптури особливу увагу звернуто 
на реліктові поверхні вирівнювання 
і форми рельєфу плейстоценових 
зледенінь. Запропоновано детальну 
схему геоморфологічної регіоналі-
зації Полонинсько-Чорногірських 
Карпат.

Акустичні методи аналізу 
речовини

Автор – Степан Мудрий
 
Мудрий С. І. Акустичні мето-

ди аналізу речовини: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 234 с.

Редактор – Анна Габрук. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 
Лобач.

У посібнику викладено основи 
акустичних методів аналізу речови-
ни, у тому числі газів, рідин і твер-

дих тіл. Описано 
особливості по-
ширення акус-
тичних хвиль у 
різних середови-
щах. Розглянуто 
явище кавітації 
та основні ста-
дії кавітаційного 

процесу. Застосовано методи акус-
тичної дефектоскопії, акустичної 
емісії, ультразвукової спектроскопії 
та ін. Крім діагностичних методів 
аналізу речовини розглянуто осо-
бливості застосування ультразвуку 
в фундаментальних фізичних дослі-
дженнях, деяких технологічних про-
цесах та медицині.

Для студентів, аспірантів і науко-
вих працівників.

 
Виконання курсової роботи 

з культурологічно-
релігієзнавчої 
проблематики

Автори – Людмила Пітусь, 
Валерій Стеценко.

 
Пітусь Л., Стеценко В. Ви-

конання курсової роботи з 
культурологічно-релігієзнавчої 
проблематики: Навчально-
методичний посібник для сту-
дентів університету. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 148 с.

Р е д а к т о р 
– Анна Габрук. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Любов 
Семенович. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Обкладинка 
– Василь Роган.

У навчально-
методичному посібнику вказані ви-
моги до курсових робіт з культуро-
логії, української та зарубіжної куль-
тури і релігієзнавства, надаються 
необхідні методичні поради студен-
там по їх виконанню, вміщено реко-
мендовану тематику таких курсових 
робіт та списки основної рекомендо-

ваної літератури з культурологічно-
релігієзнавчої проблематики.

Для студентів університету.

Основи економетрії часових 
рядів

Автор – Маріанна Оліскевич
 
Оліскевич М. О. Основи еко-

нометрії часових рядів: Навчаль-
ний посібник. – Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 321 с.

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

Р о з гл я н у т о 
аналіз властивос-
тей стаціонарних 
ARMA процесів. 

Досліджено проблеми моделюван-
ня нестаціонарних рядів даних. На-
ведено основні методи тестування 
одиничного кореня, описано влас-
тивості процесів з детермінованим 
часовим трендом. 

Для студентів, аспірантів і науко-
вих працівників.

Оптика. Елементи атомної 
та ядерної фізики

Автор – Василь Стадник

Стадник В. Й. Оптика. Елемен-
ти атомної та ядерної фізики: На-
вчальний посібник. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 336 с.

Р е д а к т о р 
– М и р о с л а в а 
Мартиняк. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор 
– Мар’яна Мних. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Буряк. Об-

кладинка – Василь Роган.
Викладено основні закони по-

ширення і взаємодії світла з середо-
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вищем. Розглянуто закономірності 
та практичне застосування головних 
оптичних ефектів: інтерференції, 
дифракції, дисперсії та поляризації 
світлових променів. Значну увагу 
приділено розгляду квантових влас-
тивостей світла та їхньому застосу-
ванню у біології, медицині та моні-
торингу довкілля.

Для студентів нефізичних при-
родничих факультетів вищих на-
вчальних закладів.

Ферментативні методи 
аналізу

Автори – Людмила Старикович, 
Наталія Климишин, 

Микола Великий

Старикович Л. С., Климишин 
Н. І., Великий М. М. Фермента-
тивні методи аналізу: Навчаль-
ний посібник / Л. С. Старикович, 
Н. І. Климишин, М. М. Великий 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 100 с.

Редактор – 
Людмила Макі-
тринська. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. Ко-
ректор – Віталія 

Станкевич-Іванова.
У навчальному посібнику роз-

глянуто сучасні методи дослідження 
активності ферментів та методи ви-
значення вмісту окремих метаболі-
тів і коферментів з використанням 
різних типів ензимів. У розглянутих 
методиках описано застосування 
досліджень у кінетичному режимі, 
спряжених систем, а також методів 
візуалізації.

Посібник розрахований на ви-
кладачів, студентів біологічних спе-
ціальностей вищих закладів освіти 
та медичних університетів, фахівців 
з біохімії.

Основи вищої математики
Теореми, приклади і задачі

Автор – Богдан Тріщ
 
Тріщ Б. М. Основи вищої ма-

тематики: Теореми, приклади 
і задачі. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 404 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Ко-
ректор Галина 
Матіїв. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

Наведено головні означення і 
теореми векторної алгебри й основ 
математичного аналізу, описано 
розв’язування типових задач і на-
ведено задачі для самостійного 
розв’язування. Велика кількість за-
дач для самостійного розв’язування 
дає змогу використовувати посібник 
як збірник задач. Особливу увагу 
приділено задачам економічного 
змісту. Запропоновано деякі моделі, 
для опису яких використовують ме-
тоди вищої математики. Матеріал, 
викладений у посібнику, відповідає 
програмі курсу вищої математики 
для економічних спеціальностей ви-
щих закладів освіти.

Для студентів економічних спе-
ціальностей.

Фтор у чорноземах 
південного заходу України

Автори – Валентина Тригуб, 
Степан Позняк

 
Тригуб В. І., Позняк С. П. Фтор 

у чорноземах південного заходу 
України: Монографія. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2008. – 148 с.

Редактор – Руслана Спринь. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

З’ясовано географо-генетичні 
особливості вмісту і розподілу фто-

ру в чорноземах 
південних. До-
сліджено вплив 
хімічних меліо-
рантів, а також 
викидів підпри-
ємств на вміст 
фтору в системі 
ґрунт-рослини на 

прикладі Одеського суперфосфатно-
го заводу.

Визначено географічні законо-
мірності природного поширення й 
антропогенного накопичення фтору 
в чорноземах південних зрошува-
них і незрошуваних, ґрунтових і по-
верхневих водах південного заходу 
України. З’ясовано, що зрошення і 
внесення фосфогіпсу призводить до 
накопичення фтору в ґрунтах, рос-
линах, ґрунтових водах. Виявлено 
локальний характер фторного за-
бруднення ґрунтів промисловими 
викидами, пов’язаний з генетични-
ми особливостями ґрунтів і типами 
сільськогосподарського використан-
ня земель.

Для фахівців у галузі ґрунтознав-
ства, сільського господарства, еко-
логії та охорони природи, наукових 
працівників, аспірантів та студентів 
різних спеціальностей. 

Філософія. 
Пізнання. Наука

За редакцією 
Володимира Мельника, 

Василя Лисого

Філософія. Пізнання. Наука. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 252 с.

Літератур -
ний редактор 
– Діана Кар-
пин. Коректор 
– Наталія Курій. 
Комп’ютерний 
макет – Ігор Ри-
жак.

У колективній 
монографії, підготовленій викла-
дачами філософського факультету 

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

З книжкою – у  жит тя



Видавничий вісник                                         Нові видання 12

(Закінчення на 13 стор.).

З книжкою – у  жит тя

Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка і філософ-
ського факультету Дрогобицького 
державного педагогічного універси-
тету імені Івана Франка, проаналі-
зовано теоретичні та методологічні 
проблеми сучасного філософського 
і наукового пізнання. Розкрито зако-
номірності функціонування логіки 
понять буття, логіки наукового до-
слідження, раціональних форм осяг-
нення дійсності.

Літературознавчі зошити
Студії. Публікації. Рецензії. 

Бібліографія
Випуск 2-3

 
Літературознавчі зошити. Сту-

дії. Публікації. Рецензії. Бібліогра-
фія. – Львів, 2007. – Випуск 2-3. – 
314 с.

В і д п о в і -
дальний за ви-
пуск – Любомир 
Сеник. Набір і 
к о м п ’ ю т е р н а 
верстка – Богдан 
Пастух.

"Літературоз-
навчі зошити" 

покликані повернути науці про лі-
тературу добре ім’я об’єктивного, 
історично правдивого і теоретично 
глибокого осмислення творчих осо-
бистостей, літературних явищ, фак-
тів, естетичних напрямів і течій у 
творчому процесі і т. д. від найдав-
ніших часів до сьогодні.

Для науковців, викладачів, аспі-
рантів, студентів філологічних спе-
ціальностей, учителів шкіл, усіх, хто 
цікавиться літературознавством.

Лінійна алгебра
Автори – Василь Андрійчук, 

Богдан Забавський

Андрійчук В. І., Забавський Б. 
В. Лінійна алгебра: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 238 с.

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Ірина Василяй-
ко. Комп’ютерне 
верстання – О. 
Романів. Обкла-

динка – Василь Роган.
Викладено основи лінійної алге-

бри та їхні геометричні застосування. 
Розглянуто лінійні простори, лінійні 
відображення, білінійні і квадратичні 
форми, евклідові і унітарні простори 
та інші теми, важливі для застосувань 
лінійної алгебри у математиці і при-
родознавстві. Подано основні факти 
про афінні та проективні простори, 
класифікацію кривих і поверхонь 
другого порядку. Окремий розділ 
присвячено вступу до теорії модулів. 
Основні поняття теорії модулів да-
ють змогу отримати з єдиного погля-
ду теорему Жордана про канонічний 
вигляд матриці лінійного оператора 
та основну теорему про скінченно 
породжені абелеві групи. 

Для студентів механіко-
математичних факультетів універси-
тетів.

Навчально-методичний 
посібник з аналітичної 

геометрії
Автори – Богдан Бокало, 

Вікторія Бридун, Ігор Гуран
 
Бокало Б. М., Бридун В. Л., Гу-

ран І. Й. Навчально-методичний 
посібник з аналітичної геометрії. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 262 с.

Редактор – Наталія Плиса. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Коректор – Віталія Станкевич-
Іванова.

Розглянуто методи розв’язків 
основних типів задач, які пов’язані 
з векторною алгеброю, прямою на 
площині, прямою та площиною в 
просторі, теорією ліній і поверхонь 

другого порядку, а 
також лінійних та 
афінних перетво-
рень. У кожному 
розділі подано ко-
ротке викладення 
теоретичного ма-
теріалу.

Для студентів 
вищих навчальних закладів, вчите-
лів і тих, хто хоче самостійно опану-
вати методи аналітичної геометрії.

Збірник пам’яті 
українського бібліографа 

Федора Максименка
Упорядники – 

Галина Домбровська, 
Людмила Панів

Збірник пам’яті українського 
бібліографа Федора Максименка 
/ Упорядники: Г. Домбровська, Л. 
Панів; Редкол.: В. Кметь (голова), 
С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін. – 
Львів, 2008. – 364 с.: іл., портр.

Комп’ютерний 
набір – Людмила 
Панів. Опрацю-
вання ілюстра-
тивного матері-
алу – Олена Янів. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Збірник присвячений пам’яті ви-
датного українського бібліографа, 
бібліотекознавця та книгознавця 
Федора Пилиповича Максименка 
(1897-1983).

У книжці вміщено статті, розвід-
ки, спогади вчених та колег про ма-
ловідомі сторінки життя і діяльності 
Ф. П. Максименка, який до останніх 
днів життя служив українській куль-
турі та науці. Серед авторів спогадів 
та розвідок – відомі вчені С. Біло-
кінь, Я. Дашкевич, А. Поповський, 
Я. Ісаєвич, П. Ротач, Б. Якимович 
та колеги, які працювали разом із Ф. 
Максименком – М. Гордій, Г. Домб-
ровська, Г. Пантелєєва, В. Потайчук, 
Г. Талантова.

(Продовження. 
Початок на 2-7, 10-11 стор.).
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Окремий розділ становить біо-
бібліографічний покажчик “Федір 
Максименко”, в якому зібрано на-
уковий доробок Ф. Максименка та 
література про нього.

Основи вищої математики
(для економічних 
спеціальностей)

Автори – Галина Доманська, 
Сергій Лавренюк

Доманська Г. П., Лавренюк С. 
П. Основи вищої математики (для 
економічних спеціальностей): 
Посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 634 с.

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Обкладин-
ка – Василь Роган. 
Комп’ютерне вер-
стання – Галина 
Доманська.

У посібнику вибрано розділи з 
вищої математики, зокрема лінійну 
алгебру, аналітичну геометрію, ма-
тематичний аналіз і диференціальні 
рівняння, а також приклади еконо-
мічного змісту для описуваних мате-
матичних понять.

Для студентів економічних спе-
ціальностей і спеціалізацій.

La France au Moyen Age
Франція в епоху 
Середньовіччя

Автор – Ярина Конопацька

Конопацька Я. О. La France au 
Moyen Age / Франція в епоху Серед-
ньовіччя: Навчальний посібник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 124 с.

Редактор – Оксана Кузик. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 

Буряк. Обкладин-
ка – Василь Ро-
ган.

П о с і б н и к 
складається з 
23 автентичних 
текстів сучасних 
французьких до-

слідників, короткого словника до тек-
сту та вправ, спрямованих на засво-
єння нової лексики. Тематика текстів 
охоплює коло різноманітних країноз-
навчих тем, відображаючи соціальні, 
політичні та культурні реалії Франції 
в епоху Середньовіччя.

Для студентів старших курсів 
факультету іноземних мов і тих, хто 
продовжує вивчати мову самостійно.

Болотні геокомплекси 
Волині

Автори – Ольга Ільїна, 
Семен Кукурудза

Ільїна О. В., Кукурудза С. І. 
Болотні геокомплекси Волині: 
Монографія. – Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
242 с. + вкл.

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

талія Лобач. Художнє оформлення 
– Василь Роган.

Наведено результати еколого-
географічного аналізу болотних гео-
комплексів Волинської області, ви-
явлено й описано особливості дина-
міки і закономірності трансформації 
в умовах антропогенного впливу, 
внутрішньотипову і просторову ди-
ференціацію боліт, кількісне і якісне 
оцінювання для забезпечення інфор-
маційної основи в разі обґрунтуван-
ня напрямів раціонального вико-
ристання, планування, моніторингу, 
збереження й організації ефективної 

охорони ландшафтного та біотично-
го різноманіття.

Для географів, екологів, краєз-
навців, викладачів, працівників аг-
ропромислового комплексу та сфери 
державного управління.

Розподіл доходів та бідність 
у перехідних економіках

Автор – Назар Холод

Холод Н. М. Розподіл доходів 
та бідність у перехідних економі-
ках: Монографія / Назар Холод. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 442 с.

Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Оригінал-макет 
– Василь Буняк. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган. 

Розкрито осо-
бливості та зако-
номірності роз-

поділу та перерозподілу доходів на-
селення в умовах трансформації еко-
номічних систем посткомуністичних 
країн. Простежено зміну механізму 
формування доходів населення у краї-
нах з перехідною економікою в умовах 
занепаду командно-адміністративної 
економіки, трансформаційного спаду 
та економічного зростання. Проана-
лізовано динаміку доходів населення, 
особливості їх функціонального та ро-
динного розподілу, а також з’ясовано 
ефективність використання соціаль-
них трансферів та оподаткування у 
перерозподілі доходів у перехідних 
економічних системах. Вивчено осо-
бливості та закономірності розподілу 
та перерозподілу доходів населення в 
умовах ринкової трансформації еко-
номіки України.

Для науковців, аспірантів, сту-
дентів економічних факультетів та 
усіх тих, хто цікавиться соціально-
економічними проблемами у країнах 
з перехідною економікою.

 Підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.

(Закінчення. 
Початок на 2-7, 10-12 стор.).
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професори економічного факуль-
тету Лідія Святославівна Гринів, 
Ольга Василівна Стефанишин, до-
цент цього ж факультету Юрій Ми-
хайлович Гончар та інші. 

в) інші видання:
– словник-довідник “Методика 

викладання української мови в іме-
нах”. Автори: професор філологіч-
ного факультету Ірина Миколаївна 
Кочан та доцент цього ж факульте-
ту Ніна Михайлівна Захлюпана;

– збірник наукових статей “Під 
знаком хреста: франкознавчі сту-
дії”. Автор: доцент філологічного 
факультету Лариса Петрівна Бон-
дар;

– науковий збірник “Формуван-
ня ринкової економіки в Україні”, 
спецвипуск 16 (наукові статті ХІІ 
Всеукраїнської науково-методичної 
конференції “Проблеми економіч-
ної кібернетики” 3–5 жовтня 2007 
р.) за редакцією професора Степа-
на Михайловича Панчишина; 

– “Каталог колекції прісновод-
них молюсків проф. В. І. Здуна у 
фондах Зоологічного музею Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка”. Укладачі: за-
відувач Зоологічного музею Ігор 
Віталійович Шидловський, науко-
вий співробітник Державного при-
родознавчого музею НАН України 
Роман Іванович Гураль та інженер 
Зоологічного музею Христина Йо-
сипівна Романова;

– тематичний збірник статей 
“Галичина: етнічна історія”; 

– курс лекцій “Творчість Андрія 
Бєлого у контексті культури Сріб-
ної доби”. Автор: асистент філоло-
гічного факультету Інна Дмитрівна 
Гажева;

– перевидання книги Митро-
полита Іларіона “Граматично-
стилістичний словник Шевченко-
вої мови”. Упорядники: доценти 
філологічного факультету Ніна 

Михайлівна Захлюпана та Василь 
Володимирович Будний; 

– видання “Антологія сучас-
ної хорватської літератури” у двох 
частинах. Упорядники: доцент фі-
лологічного факультету Алла Ле-
онідівна Татаренко, лектор цього 
ж факультету Наташа Веінович, 
Сильвестр Врлич;

– видання “Михайло Возняк. 
Студії над українськими літописа-
ми”. Упорядник: доцент філологіч-
ного факультету Назар Любомиро-
вич Федорак;

– “Збірник пам’яті українського 
бібліографа Федора Максименка”. 
Упорядники: головний бібліограф 
Науково-бібліографічного відді-
лу Наукової бібліотеки Львівсько-
го національного університету 
ім. І. Франка Галина Михайлівна 
Домбровська, завідувач сектору 
Науково-бібліографічного відді-
лу Наукової бібліотеки Львівсько-
го національного університету 
ім. І. Франка Людмила Миколаївна 
Панів;

– біобібліографічний покажчик 
“Іларіон   Свєнціцький: бібліографіч-
ний покажчик”. Укладач: завідувач 
сектору Науково-бібліографічного 
відділу Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету 
ім. І. Франка Людмила Миколаївна 
Панів;

– збірник матеріалів конферен-
ції “Наукові студії Львівського со-
ціологічного Форуму”;

– цикл лекцій “Українська гео-
графія в Галичині у міжвоєнний пе-
ріод (1919–1939 рр.). Автор: доцент 
географічного факультету Олексан-
дра Іванівна Вісьтак;

– видання “Українсько-чеський 
словник лінгвістичної терміноло-
гії”. Укладачі: молодший науковий 
співробітник Академії наук Оксана 
Володимирівна Антоненко, доцент 
філологічного факультету Львів-
ського національного університету 
ім. І. Франка Надія Володимирівна 
Лобур, доценти Київського націо-

нального університету ім. Т. Шев-
ченка Ольга Леонідівна Паламар-
чук, Галина Петрівна Стрельчук 
та Мирослава Вікторівна Шевчен-
ко;

– бібліографічний покажчик 
“Андрій Богуцький”. Укладачі: 
доцент географічного факультету 
Андрій Михайлович Яцишин та 
асистент цього ж факультету Надія 
Ігорівна Прицюк;

– науковий збірник “Проблеми 
слов’янознавства”. Випуск 57;

– тексти лекцій “Фольклорис-
тичні концепції Миколи Костомаро-
ва”. Автор: асистент філологічного 
факультету Лілія Миколаївна Під-
горна;

– довідкове видання “Каталог ко-
лекцій ссавців Зоологічного музею 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка”. Автори: 
інженер Зоологічного музею Андрій 
Тимофійович Затушевський, завіду-
вач цього ж музею Ігор Віталійович 
Шидловський, старший лаборант 
цього ж музею Оксана Степанівна 
Закала, доцент біологічного факуль-
тету Ігор Васильович Дикий, асис-
тент цього факультету Олександр 
Валерійович Головачов та інженери 
Зоологічного музею Мар’яна Андрі-
ївна Сеник та Христина Йосипівна 
Романова; 

– науковий збірник № 17 “Фор-
мування ринкової економіки в 
Україні”;

– навчальне видання “Основи 
радіоелектроніки. Лабораторний 
практикум”. Автор: професор фі-
зичного факультету Ярослав Івано-
вич Шопа;

– переклад твору “Слово о за-
коні і благодаті”. Автор перекладу: 
завідувач лабораторії франкознав-
чих досліджень Павло Ярославович 
Салевич;

– збірник наукових праць “Пси-
хологічні студії”;

– збірник матеріалів Міжна-
родного наукового конґресу “Іван 
Франко: дух, наука, думка, воля”;

Видавничий вісник                                         Нові видання 

Н а  ш л я х у  д о  ч и т а ч а
(Продовження. 

Початок на 8-9 стор.).
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– Х книга “Quo tendis” біогра-
фічної серії “Іван Франко”. Автори: 
директор літературного меморіаль-
ного музею Івана Франка Роман 
Дмитрович Горак та член Націо-
нальної спілки письменників Укра-
їни Ярослав Миколайович Гнатів; 

– збірник “Іван Франко у кри-
тиці: західноукраїнська рецепція 
20–30-х рр. ХХ ст.”;

– збірник наукових праць “Теорія 
і практика викладання української 
мови як іноземної”. Випуск 3;

– Мінералогічний збірник № 58. 
Випуск 1, 2;

– тексти лекцій “Оптимізаційні 
моделі в інвестиційному менедж-
менті”. Автор: доцент економічного 
факультету Олександра Григорівна 
Белз;

– тексти лекцій “Антична архе-
ологія”. Автор: доцент історично-
го факультету Василь Ананійович 
Рудий;

– науковий збірник “Формуван-
ня ринкової економіки в Україні”. 
Спецвипуск 18;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія філологічна. Випуск 39;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія механіко-математична. 
Випуск 67;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія економічна. Випуск 38 
(наукові статті ХІІ Всеукраїнської 
науково-методичної конференції 
“Проблеми економічної кібернети-
ки” 3–5 жовтня 2007 р.);

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія біологічна. Випуск 46;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія журналістика. Випуск 31;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія географічна. Випуск 35;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія педагогічна. Випуск 24;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія юридична. Випуск 46;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія хімічна. Випуск 49;

– Вісник Львівського університе-

ту. Серія біологічна. Випуск 47;
– Вісник Львівського універси-

тету. Серія біологічна. Випуск 48;
– Вісник Львівського універси-

тету. Серія прикладна математика 
та інформатика. Випуск 14;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія мистецтвознавство. Ви-
пуск 8;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія книгознавство, бібліоте-
кознавство та інформаційні техно-
логії. Випуск 3;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія юридична. Випуск 47;

– Вісник інституту археології. 
Випуск 3;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія соціологічна. Випуск 2;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія філологічна. Випуск 45;

– Вісник Львівського університе-
ту. Серія іноземні мови. Випуск 15;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія міжнародні відносини. 
Випуск 25;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія педагогічна. Випуск 25. 
Частина 1;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія геологічна. Випуск 22;

– Вісник Львівського універси-
тету. Серія фізична. Випуск 41;

– журнал “Біологічні студії. 
Studia biologica”. Т. 2 / № 1, 2008;

– журнал “Хімія металів і спла-
вів – Chemistry of Metals and Alloys” 
(березень 2008, том 1, випуск 1);

– журнал “Хімія металів і спла-
вів – Сhemistry of Metals and Alloys” 
(червень 2008, том 1, випуск 2);

– журнал “Хімія металів і спла-
вів – Сhemistry of Мetals and Alloys” 
(грудень 2008, том 1, випуск 3–4).

Видавнича рада Університету 
у 2009 році рекомендувала до 
друку і надання грифа Міністер-
ства освіти і науки України такі 
видання:

а) навчальні посібники:
– “Готельний бізнес: теорія та 

практика”. Автори: доценти геогра-

фічного факультету Марта Пили-
півна Мальська та Ігор Григорович 
Пандяк;

– “Зовнішня політика Украї-
ни”. Автори: доцент факультету 
міжнародних відносин Олександр 
Сергійович Кучик та асистент 
цього ж факультету Орест Андрі-
йович Заяць;

– “Українська мова для іно-
земців. Модульний курс”. Автори: 
асистент філологічного факультету 
Олександра Володимирівна Анто-
нів та Любов Мар’янівна Паучок; 

– “Екологічна інформація: дже-
рела, методи та шляхи отриман-
ня”. Автор: доцент біологічного 
факультету Марта Володимирівна 
Целевич;

– “Гідроекологічний моніто-
ринг”. Автори: професор Націо-
нального університету біоресурсів 
і природокористування України 
Іван Платонович Ковальчук та 
доцент географічного факультету 
Людмила Петрівна Курганевич.

Видавнича рада Університету 
у 2009 році рекомендувала до дру-
ку такі видання:

а) монографії:
– “Ранні романи Володимира 

Винниченка”. Автор: асистент фі-
лологічного факультету Богдан Ва-
сильович Пастух.

б) інші видання:
– науково-бібліографічне видан-

ня “Культурно-мистецькі процеси та 
явища у висвітленні української пе-
ріодики Галичини першої половини 
ХХ ст.: матеріали до бібліографії”. 
Укладачі: асистенти факультету 
культури і мистецтв Галина Григо-
рівна Біловус, Наталія Анатоліївна 
Рибчинська та Євангеліна Гордіївна 
Чирук;

– журнал “Біологічні студії / 
Studia biologica” (Т. 3, № 1, 2009).

(Далі буде).

Н а  ш л я х у  д о  ч и т а ч а



Газета Видавничого центру Львівського національного університету імені Івана Франка

Шеф-редактор Мар’ян ЛОЗИНСЬКИЙ
Відповідальний за випуск Ігор ХОМ’яК Дизайн і комп’ютерна верстка Василь РОГАН

Адреса редакції газети: 29000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41  Тел.: 239-45-86, 239-43-35, 239-40-02

Видавничий вісник                                                Життя16

ціальних питань і розвитку Мар’ян 
Володимирович Лозинський, втілив 
у життя давню мрію – заснування 
університетської книгарні для збуту 
книжково-журнальної продукції Ви-
давничого центру. У підготовці цього 
весняного подарунку великий енту-
зіазм тоді проявив і директор Видав-
ничого центру Ігор Володимирович 
Хом’як, і значна частина колективу 
поліграфістів. Тепер дорога книжок 
до читача стала набагато коротшою. 
І це не може не тішити.

Цікавилася роботою книгарні 
Марія ЛЕОНОВА. 

Там, де книга оживає на очах…
(Закінчення. Початок на 1 стор.).

Річниці   

Нагороди

“Освіта - 2009”
7-9 травня цього року Видавничий 

центр був активним учасником  
спеціалізованого ярмарку “Освіта 
– 2009”, на якому виставив на суд 
відвідувачів книжки близько 200 
найменувань. За активну участь у 
спеціалізованій виставці “Освіта – 
2009” та презентацію інноваційних 
напрямів сучасної освіти Львівський 
національний університет імені Івана 
Франка нагороджений Грамотою 
Міністерства освіти і науки України.

Головний редактор Богдан КОПАНСЬКИЙ

На порозі одинадцятого...

Колектив Видавничого центру Франкового Університету торік, у 
листопаді, переступив десятирічний рубіж своєї історії. За цей порівняно 
невеликий проміжок часу поліграфісти перегорнули цікаві сторінки трудової 
біографії, в якій були і напружені виробничі будні, і радісні миттєвості 
урочистостей. На цій світлині Ви бачите  університетських видавців на 
порозі одинадцятого святкування Нового року. А скільки цих неповторних 
свят ще попереду…


