
Велика Книга – пошана 
Митрополитові 

Презентація книги 
Блаженнішого Карди-
нала Любомира Гузара 
«Андрей Шептицький 
Митрополит Галицький 
(1901–1944) провісник 
екуменізму» зібрала в 
Актовій залі Франково-

го Університету велелюдну зацікавлену 
аудиторію, яка з уст самого автора уні-
кального видання прагнула довідатися, 
що і коли спонукало його до цього дослі-
дження, і заодно віддати пошану велич-
ній постаті Митрополита Андрея Шеп-
тицького, 150-літній ювілей якого цього 
року святкує весь прогресивний люд. 

Ректорові нашого Університету Бла-
женніший Любомир Гузар написав: «Осо-
бисто я не маю ніяких застережень, щоб 
український переклад моєї праці з’явився 
у видавництві ЛНУ імені Івана Фран-
ка, для мене це радше честь». А вже під 
час презентації Блаженніший Любомир 
Гузар поділився своїми судженнями про 
шлях щодо написання та випуску книги і 
зауважив, що найбільшою несподіванкою 
для нього була згода Ректорату Універси-
тету видати докторат українською мовою.

Оцінюючи написану працю, Ректор 
Франкового Університету Володимир 
Мельник у своєму виступі наголосив: 
«Постать Митрополита Андрея є тією ду-
ховною криницею, з якої ми повинні чер-
пати ідеї і звіряти з нею  наш поступ».

Про важливість видання Блаженнішо-
го Любомира Гузара для сучасників усі 
промовці, а серед них представники вла-
ди, духовенства, громадськості та універ-
ситетської спільноти, говорили піднесено 
і з великою вдячністю висловлювалися 
на адресу тих, хто долучився до виходу у 
світ книжки, яка є гідним подарунком для 
усіх нас. А підготували її Видавничий 
центр і видавничий комітет із написан-
ня біографічних праць для Митрополита 
Андрея Шептицького та колектив кафед-
ри перекладознавства та контрастивної 
лінгвістики імені Григорія Кочура. 

Богдан КОПАНСЬКИЙ.
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Цього року Форум видавців двад-
цять другий раз прийшов на галиць-
ку землю, щоб здивувати широке 
коло читачів насамперед книжковим 
розмаїттям українського книгодру-
кування. Адже саме вітчизняні ви-
давництва зі своїм чималим творчим 
доробком були на ньому головними 
популяризаторами книжково-жур-

нальної продукції. Всього ж у книж-
ковому ярмарку взяло участь 258 
видавничих та книготорговельних 
структур.

Протягом усієї своєї вже сімнад-
цятирічної історії Видавничий центр 
Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка є незмінним 
активним учасником Форумів ви-
давців у Львові. Цього року на ново-
му досить просторому стенді № 111, 
що на першому поверсі Палацу мис-
тецтв, університетські поліграфісти 
виставили на оглядини для своїх при-
хильників близько 400 найменувань 
навчальної та наукової літератури. 
Це – підручники, навчальні посібни-
ки, монографії, практикуми, словни-
ки, довідники, біографічні нариси та 
інші видання університетських на-
уковців. Чотириденний книжковий 
ярмарок засвідчив, що книжки Ви-
давничого центру користуються не-
абияким попитом насамперед серед 
студентів. 

Як і на кожному книжковому свя-
ті видання Франкового Університе-
ту знову були учасниками конкурсу 
«Найкраща книжка Форуму видав-
ців». 22 нові книжки Видавничого 
центру, авторами яких були науков-
ці з десяти факультетів, розглянуло 
конкурсне журі. Відзначимо, що два 
університетські видання здобули на-

За доброю традицією Львів у 
середині вересня збирає на щоріч-
не книжкове свято, епіцентром 
якого є Палац мистецтв, десят-
ки тисяч людей різного віку, по-
справжньому закоханих у друко-
ване слово, у її величність – кни-
гу, створену для них видавцями з 
України та з-за її меж. 

(Закінчення на 8 стор.).

Творчі здобутки видавців 
щедро показував Львів
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Книжки – основа збагачення знань

Андрей Шептицький 
Митрополит Галицький 

(1901–1944) 
провісник екуменізму

Автор – Любомир Гузар

Гузар Любомир. Андрей Шеп-
тицький Митрополит Галицький 
(1901–1944) провісник екуменізму 
/ Гузар Любомир. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 496 с.

ISBN 978-617-10-0229-6.
Літературні 

редактори – На-
зар Федорчак, 
Мирослава Мар-
тиняк-Жовт а -
нецька. Худож-
ній редактор 
– Федір Лукавий. 

Комп’ютерне складання – Ольга 

Кузьмич.
Докторська праця Блаженнішого 

Любомира Гузара присвячена до-
слідженню екуменічної діяльності 
Митрополита Андрея Шептицького, 
Глави Української Греко-Католиць-
кої Церкви, проникливого богосло-
ва, ревного душпастиря, суспільно-
го діяча, мецената. На широкому та 

складному тлі родинних, історич-
них, церковно-релігійних, політич-
них обставин кінця ХІХ–першої по-
ловини ХХ ст. проаналізовано ґене-
зу поглядів Митрополита на єднання 
Церков, практичні кроки, які він ро-
бив для досягнення цієї шляхетної 
мети, та їхнє відображення у рішен-
нях Другого Ватиканського собору 
(1962–1965). Сподіваємося, що ідеї, 
відображені в цій книзі, стимулюва-
тимуть подальші дискусії, слугува-
тимуть зближенню християнських 
Церков та їхньому єднанню.

Наука і цінності
людського буття

Автори – Марія Альчук,
Михайло Бойченко,

Святослав Вишинський 
та інші

За редакцією 
Володимира Мельника

Наука і цінності людського 
буття : колективна монографія 
/ [Альчук М. П., Бойченко М. І., 
Вишинський С. Д. та інші]; за 
редакцією доктора філософських 
наук, професора В. П. Мельника. 

– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 452 с.

ISBN 978-617-10-0075-9.
Редактори – 

Руслана Спринь, 
Віталія Стан-
кевич. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-

стання – Наталія Якимів, Наталія 
Лобач. Коректори – Юліанна Бур-
ка, Тетяна Мерещак, Софія Голько, 
Іванна Гвоздяк.

Презентовану колективну мо-
нографію виконано в межах кафе-
дральної теми «Становлення нової 
соціокультурної реальності в Укра-
їні». Вона охоплює актуальну для 
українського контексту тематику: 
визначальні тенденції в осмисленні 
феномену науки, взаємин людини і 
науки, виявлення сутнісних рис но-
вого типу пізнання тощо.

Для філософів, культурологів, 
антропологів, психологів, а також 
для усіх, хто цікавиться актуальни-
ми проблемами відносин людини і 
науки, людини і суспільства та осно-
вними тенденціями гуманітарних 
студій.

Національна пам’ять 
української діаспори США
(про сопографічний аспект)
Автор – Людмила Белінська

Белінська Л. С. Національ-
на пам’ять української діаспори 
США (про сопографічний аспект): 
монографія / Л. С. Белінська. – 

(Продовження на 3 стор.).

Університетською літературою завжди цікавиться широке коло 
шанувальників друкованого слова. Але чи не найголовнішими читачами 
книжок Видавничого центру є студенти Франкового Університету. Для 
них поліграфісти останнім часом випустили кілька десятків актуаль-
них для збагачення знань видань, з якими ми нині знайомимо читачів на 
сторінках газети. 

Додаткову інформацію про поточні здобутки університетських 
книговидавців завжди отримуйте на сайті Видавничого центру 
vydavcentr.lnu.edu.ua, а також під час заочного спілкування через елек-
тронну пошту vydavcentr@lnu.edu.ua. Детальніше ознайомитися з но-
вими виданнями та придбати їх можна у книгарні, розташованій у 
118-ій кімнаті першого поверху головного корпусу Університету. 
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Книжки – основа збагачення знань
(Продовження. Початок на 2 стор.).

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 272 с.

ISBN 978-617-10-0179-4.
Р е д а к т о р и 

– Михайло Ко-
персако, Руслана 
Спринь. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 

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

Монографію присвячено джере-
лам, формуванню і транс формації 
національної пам’яті галицьких 
українців у полікуль турному погра-
ниччі. На прикладі кіль кох поколінь 
Кульчицьких та Лужницьких (ІІ пол. 
ХІХ–початок ХХІ ст.) зображено ро-
динну та комунікативну культуру як 
вагомий чинник збереження україн-
ської ідентичності та національної 
пам’яті. 

Державне регулювання 
іноземного банківництва 

в Україні
Автор – Уляна Владичин

Владичин У. В. Державне ре-
гулювання іноземного банків-
ництва в Україні : монографія 
/ У. В. Владичин. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 594 c.

ISBN 978-617-10-0214-2.
Редактор – Наталія Плиса. Тех-

нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 
Лобач, Наталія Якимів. Обкладинка – 
Василь Роган.

До сліджено 
особливості ста-
новлення та роз-
витку державно-
го регулювання 
іноземного бан-
ківництва в Укра-

їні. Визначено вплив глобалізації на 
розвиток іноземного банківництва, 
охарактеризовано інституційні мо-
делі регулювання іноземного банків-
ництва, виявлено роль міжнародних 
і національних органів у функціону-
ванні банків з іноземним капіталом, 
філій іноземних банків. Досліджено 
механізм державного регулювання 
іноземного банківництва в Україні, 
проблеми правового, податкового, 
конкурентного регулювання. Визна-
чено перспективи державного регу-
лювання іноземного банківництва 
в Україні, розроблено рекомендації 
щодо вдосконалення головних на-
прямів державного регулювання 
іноземного банківського бізнесу.

Для викладачів, студентів, пра-
цівників банківських установ, усіх, 
хто цікавиться особливостями меха-
нізму державного регулювання іно-
земного банківництва в Україні та 
світі.

Клініко-психологічне 
дослідження

Автор – Інна Галецька

Галецька Інна. Клініко-психо-
логічне дослідження : навчальний 
посібник / Інна Галецька. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 
242 с.

ISBN 978-966-613-990-3.

Р е д а к т о р – 
Михайло Копер-
сако. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

талія Лобач, Наталія Буряк.  Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику викла-
дено основи клініко-психоло гічного 
дослідження, описано структуру та 
етапи діагностичного процесу, роз-
глянуто найважливіші аспекти клі-
ніко-психологічного дослідження, 
методів та методик.

Навчальний посібник орієнто-
ваний на студентів, які навчаються 
на психологічних відділеннях, фа-
культетах медичної психології, лі-
кувальної справи та педіатрії. 

Нариси історії західної 
філософії ХІХ–ХХ ст.
Автор – Андрій Дахній

Дахній Андрій. Нариси істо-
рії західної філософії ХІХ–ХХ ст. : 
навчальний посібник / Андрій 
Дахній. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 488 с.

ISBN 978-617-10-0176-3.
Р е д а к т о р – 

Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 

Якимів, Наталія Лобач. Обкладин-
ка – Василь Роган.

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

Видавничий вісник                                       Нові видання

(Продовження на 5 стор.).

У навчальному посібнику зібра-
но та систематизовано ідеї, вчення, 
концепції, характерні для провідних 
напрямів посткласичного періоду 
західної (передусім європейської) 
філософії.

Праця складається з трьох роз-
ділів: “Позитивістська філософія”, 
“Екзистенційна філософія” та “Фі-
лософія неотомізму”. У них помі-
щено відомості про життя і твори 
видатних представників новітньої 
філософії на Заході. Для укладення 
посібника використано найбільш 
репрезентативні тексти першодже-
рельної літератури.

Видання вирізняється новизною 
подання історичної інформації у 
контексті сучасного світосприйнят-
тя. Чітка структурованість роботи, 
періодизація розвитку філософії 
означеного періоду полегшують за-
своєння навчального матеріалу.

Для студентів філософських фа-
культетів університетів та усіх, хто 
цікавиться історією сучасної філо-
софії.

Практикум 
з лінгвокраїнознавства 
німецькомовних країн
Автор – Христина Дяків

Дяків Х. Практикум з лінг-
вокраїнознавства німецькомов-
них країн : навчальний посіб-
ник / Христина Дяків. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –  
160 с.

ISBN 978-617-10-0193-0.

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

талія Лобач, Наталія Якимів.  Ко-
ректор – Іванна Гвоздяк. Обкладин-
ка – Василь Роган.

Посібник є практичним додат-
ком до курсу «Лінгвокраїнознавство 
німецькомовних країн» та містить 
завдання і вправи з найважливі-
ших його розділів. Мета посібника 
– навчити студентів практично ви-
користовувати теоретичні знання, 
правильно комунікувати, розуміти й 
аналізувати іншу культуру, допомог-
ти у підготовці до семінарських за-
нять і заліку з лінгвокраїнознавства 
німецькомовних країн.

Для студентів вищих навчаль-
них закладів, які вивчають німецьку 
мову.

Основи економетричних 
досліджень

Автор – Валентин Здрок

Здрок В. В. Основи економе-
тричних досліджень : навчальний 
посібник / В. В. Здрок. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 
358 с.

ISBN 978-617-10-0043-8.
Редактор – 

Людмила Макі-
тринська. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
Коректор – На-
талія Галечко. 

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

Навчальний посібник охоплює 
основні розділи нормативної про-
грами дисципліни “Економетрія”.

У книзі подано короткі теоретич-
ні відомості до кожного розділу дис-
ципліни, наведено методичні реко-
мендації щодо застосування еконо-
метричних досліджень для вивчення 
конкретних соціально-економічних 
систем.

Навчальний посібник призначе-
ний для студентів та магістрів ви-
щих навчальних закладів, аспіран-
тів, викладачів, наукових працівни-
ків у галузі економіки.

Удосконалення нормативно-
правових актів України :

техніко-технологічні 
аспекти

Автор – Віталій Косович

Косович В. М. Удосконалення 
нормативно-правових актів Укра-
їни : техніко-технологічні аспек-
ти : монографія / В. М. Косович. – 
Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2015. – 568 с.

ISBN 978-617-10-0184-8.
Обкладинка – 

Василь Роган.
У монографії 

проведено тео-
ретико-практич-
не дослідження 
м ож л и в о с т е й 

удосконалення нормативно-право-
вих актів України. Запропоновано 

Книжки – основа збагачення знань



інтегральний показник досконалості  
нормативно-правових актів, здійсне-
но класифікацію техніко-техноло-
гічних недоліків у них. Розглянуто 
основні засоби, способи та форми їх 
удосконалення. Окреслено систему 
нормативно-організаційних гаран-
тій створення якісних нормативно-
правових актів; сформульовано низ-
ку рекомендацій, спрямованих на 
вдосконалення чинного законодав-
ства з питань підготовки таких актів.

Для науковців, викладачів, аспі-
рантів, студентів вищих навчальних 
закладів, юристів-практиків, чия 
професійна діяльність пов’язана із 
проектуванням, експертуванням, 
тлумаченням і застосуванням нор-
мативно-правових актів.

Українська мова 
за професійним 
спрямуванням:

збірник тестових завдань
Укладачі – Зоряна Мацюк, 

Данута Мазурик, 
Ніна Станкевич та інші
За редакцією Ірини Кочан

Українська мова за професій-
ним спрямуванням : збірник тес-
тових завдань / укладачі: З. Ма-
цюк, Д. Мазурик, Н. Станкевич 
та інші; за загальною редакцією 
професора І. Кочан. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 174 с.

Верстка та макетування – Ан-
дрій Чулаєвський. Художнє оформ-
лення обкладинки – Василь Роган.

Збірник містить типові тесто-

ві завдання, які 
охоплюють тео-
ретичний і прак-
тичний матеріал 
з курсу «Україн-
ська мова за про-
фесійним спря-
муванням». Вони 

допоможуть належно підготуватися 
до практичних занять, а також до 
проміжного та підсумкового конт-
ролю знань норм усного і писемного 
фахового мовлення та вмінь застосу-
вати їх на практиці.

Збірник призначений для студен-
тів ВНЗ різних спеціальностей, ви-
кладачів, аспірантів, усіх, хто бажає 
підвищити рівень культури україн-
ського фахового мовлення.

Рельєф Солотвинської 
улоговини Українських 

Карпат
Автори – Ярослав Кравчук, 

Василь Чалик

Кравчук Я. Рельєф Солотвин-
ської улоговини Українських Кар-
пат : монографія / Ярослав Крав-
чук, Василь Чалик. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 84 с. + 
вкл.

ISBN 978-966-613-907-1 (серія), 
978-617-10-0206-7.

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

талія Якимів, Наталія Лобач. Об-

кладинка – Ігор Дикий.
Наведено комплексну геоморфо-

логічну характеристику регіону. Зна-
чну увагу приділено морфострук-
турному і морфоскульптурному ана-
лізу. Запропоновано морфометричні 
та загальногеоморфологічну карти, 
а також картосхему детальної гео-
морфологічної регіоналізації.

Для географів, геологів та еко-
логів.

Метризація природного 
довкілля

Автор – Семен Кукурудза

Кукурудза Семен. Метризація 
природного довкілля : навчаль-
ний посібник / Семен Кукурудза. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 238 с.

ISBN 978-617-10-0236-4.
Редактор – 

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

талія Якимів. Обкладинка – Василь 
Роган.

Навчальнй посібник присвя-
чено аналізу актуальної проблеми 
природничої географії – метризації 
параметрів абіотичних, біоген них 
(біокосних) та біотичних компонен-
тів природного довкілля, а та кож 
визначенню показників, властивих 
структурі та функціонуванню ланд-
шафтних систем, що утворюють гео-
просторову мозаїку ланд шафтного 
різноманіття. 

Для студентів географів та еко-
логів, усіх, хто зацікавлений в до-
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слідженні та раціональному вико-
ристанні й охороні природного до-
вкілля. 

Психологія мас-медіа
Автор – Василь Лизанчук

Лизанчук В. Психологія мас-
медіа : підручник / Василь Ли-
занчук. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 420 с.

ISBN 978-617-10-0198-5.
Редактор – 

Оксана Кузик. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Якимів, 

Наталія Лобач. Коректор – Ната-
лія Галечко. Комп’ютерний набір 
– Марія Васьків, Любов Демко, Ігор 
Довгий, Галина Сафроньєва. Обкла-
динка – Василь Роган. Світлина – 
Василь Пилип’юк.

Досліджено психологію мас-
медіа, особливості журналістської 
комунікації та впливу ЗМІ на пове-
дінку людей у суспільстві. Це – пер-
ший в Україні підручник, у якому 
системно викладено психологію ме-
діавиробництва і медіасприймання, 
розкрито психологію особистості 
журналіста і морально-психологічні 
засади його творчості. Також осмис-
лено сутність свободи слова і відпо-
відальності журналіста, схарактери-
зовано психологію толерантності/
інтолерантності журналістської 
діяльності. Розкрито специфіку 
формування індивідуальної і гро-

мадської думки під впливом ЗМІ. 
Проаналізовано психологічні аспек-
ти інформаційної безпеки України. 
Опубліковано студентські матеріали 
про функціонування засобів масової 
інформації, суспільно-політичну си-
туацію в Україні, пов’язану з росій-
ською інформаційною і військовою 
агресією.

Для студентів-журналістів ви-
щих навчальних закладів і журна-
лістів-практиків. 

Латинська мова та основи 
юридичної термінології

Автори – Леся Мисловська, 
Ольга Пилипів, Люба Олійник

Мисловська Л. В. Латинська 
мова та основи юридичної термі-
нології : підручник / Л. В. Мислов-
ська, О. Г. Пилипів, Л. Р. Олійник. 
– Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2015. – 280 с.

ISBN 978-617-10-0217-3.
Н а у к о в и й 

редактор – 
Ліна Глущенко. 
Редактор – Ми-
рослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Се-
ник. Коректор– 

Христина Макович. Комп’ютерне 
верстання – Любов Семенович. Об-
кладинка – Любов Семенович.

Підручник укладений авторами 
з урахуванням потреб сучасної ви-
щої юридичної освіти і має чітку 
термінологічну спрямованість. 
Його мета – підготувати майбутніх 
юристів до читання та інтерпрета-
ції латинських юридичних джерел, 
розуміння наукової, ділової та юри-

дичної термінології латинського по-
ходження. 

У підручнику, крім граматичного 
матеріалу, вправ та текстів для пере-
кладу, висвітлено такі питання, як 
«Латинізми в юридичній терміно-
логії», «Латинська юридична фразе-
ологія», «Історія римського права».

Для студентів юридичних фа-
культетів вищих навчальних закла-
дів III–IV рівня акредитації, а також 
усіх, хто цікавиться юридичною тер-
мінологією.

Фізика бозе-систем
Автор – Андрій Ровенчак

Ровенчак А. А. Фізика бозе-
систем : навчальний посібник 
/ А. А. Ровенчак. – Львів: Львів-
ський національний університет 
імені Івана Франка, 2015. – 128 с.

ISBN 978-617-10-0085-8. 
Редактор – 
Анна Габрук. 
Коректор – 
Х р и с т и -
н а  Макович. 
Комп’ютерна 
верстка – Ан-
дрій Ровенчак.  

Технічний редактор – Світлана Се-
ник. 

Мета пропонованого посібни-
ка – ознайомити читачів із фізич-
ними явищами, що відбуваються у 
квантових рідинах і газах, та з мето-
дами їх дослідження на математич-
ному рівні. Матеріал умовно поділе-
но на дві частини. Першу присвячено 
аналізові властивостей ідеального бо-
зе-газу, а друга стосується взаємоді-
ючих систем бозонів. Увагу зокрема 
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звернено на процеси в рідкому ге-
лії-4 та методику вивчення сильно-
розріджених систем лазерно-охоло-
джених атомів лужних металів. По-
сібник також включає оригінальні 
авторські дослідження. Відповідні 
питання є особливо актуальними з 
огляду на останні експериментальні 
успіхи в галузі фізики бозонних сис-
тем, яка зараз активно розвивається 
у провідних наукових центрах світу.

Для студентів та аспірантів фізи-
ко-математичних спеціальностей і 
для самоосвіти.

Міжнародна міґрація: 
теорія та практика

Автори – Ольга Ровенчак, 
Вікторія Володько

Ровенчак О. А. Міжнародна мі-
ґрація : теорія та практика : мо-
нографія / О. А. Ровенчак, В. В. 
Володько. – Львів : Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, 2015. – 412 с.

ISBN 978-617-10-0069-8. 
Редактор – 

Ірина Лоїк. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Андрій 
Ровенчак.  

Монографія «Міжнародна міґра-
ція : теорія та практика» – комплек-
сне дослідження міжнародної міґра-
ції. У ній представлено поняттєвий 
апарат, пов’язаний із соціологічним 
вивченням сучасних міґраційних 
процесів та висвітлено його скла-
дові. На підставі результатів автор-

ського соціологічного дослідження 
української міґрації жінок до Поль-
щі та Греції проаналізовано вплив 
міґраційних процесів на ідентичнос-
ті, сім’ї та сімейні ролі міґранток, а 
також з’ясовано специфіку характе-
ристик міґрації та особливості адап-
таційних моделей жінок-міґранток у 
приймаючих суспільствах.

Для фахівців, науковців, студен-
тів, а також широкого кола читачів, 
які цікавляться проблемами міґрації.

Статистика портфелів
Автори – Микола Заболоцький, 

Тарас Заболоцький

Заболоцький М. В. Статистика 
портфелів : навчальний посібник 
/ М. В. Заболоцький, Т. М. Забо-
лоцький. – Львів : ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2015. – 110 с.

Редактор – 
Руслана Спринь. 
Комп’ютерне вер-
стання – Тарас 
Заболоцький.

У навчальному 
посібнику розгля-

нуто теоретичні та практичні основи 
управління портфелем фінансових 
активів. Для бакалаврів, магістрів 
та аспірантів вищих навчальних за-
кладів вищих рівнів акредитації, 
математичних та економічних спеці-
альностей.

Латинська мова
Автори – Олексій Сафроняк, 

Василь Волощук, Марія Волощук

Сафроняк О. Латинська мова : 
підручник / О. Сафроняк, В. Воло-

щук, М. Волощук. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 458 с.

ISBN 978-617-10-0181-7.
Р е д а к т о р – 

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

талія Якимів, Наталія Лобач.  Ко-
ректор – Юлія Глиняна. Обкладин-
ка – Василь Роган.

Пропонований підручник міс-
тить систематичний виклад грамати-
ки латинської мови. Увесь навчаль-
ний матеріал розділений на 45 за-
нять, у яких послідовно розглянуто 
питання морфології та синтаксису.

Практичні завдання, що сприяти-
муть кращому засвоєнню матеріалу 
і полегшать самостійне (позаауди-
торне) вивчення окремих тем, ви-
різняються різноманітністю. Це гра-
матичні вправи, вправи на переклад 
(з латинської і на латинську мову), 
а також широкий вибір латинських 
текстів для перекладу.

Для студентів гуманітарних фа-
культетів вищих навчальних закла-
дів.

Соціальні практики масової 
культури: 

ідентифікаційний дискурс
Автор – Ольга Сінькевич

Сінькевич Ольга. Соціальні 
практики масової культури: іден-
тифікаційний дискурс : моногра-
фія / Сінькевич Ольга. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 
360 с.

Книжки – основа збагачення знань
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Творчі здобутки видавців 
щедро показував Львів

городи Форуму: двотомна «Encyclopedia. Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка» – Персональ-
ну відзнаку співголів журі Ірини Ключковської та Тамари 

Смовженко, а навчальний посібник Василя Лисого «Діа-
лектика» – Спеціальну відзнаку малого журі журналістів.

Удев’яте поспіль Видавничий центр провів під час 
Форуму видавців традиційно представницьку презента-
цію книжок університетських науковців. Її ведучий За-
служений професор Франкового Університету Олег Ша-
блій, який, до речі, в листопаді цього року відзначив своє 
80-ліття, розпочав це дійство з нагородження авторів кни-
жок-переможниць конкурсу «Найкраща книжка Форуму 
видавців», яких оплесками щиро вітали шанувальники 
університетської книги, які дружно прийшли цього верес-
невого дня до Дзеркальної зали. 

На стенді перед учасниками презентації милували око 
одинадцять нових видань, яким у читацький світ дав до-
рогу Видавничий центр. Серед них за порядком розміщені 
– навчальні посібники «Основи перекладу для студентів 
факультетів міжнародних відносин» (автор – Ігор Бик), 
«Історія народної культури українців» (автор – Михайло 
Глушко), «Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Прак-
тикум» (автори – Володимир Зеліско, Галина Зеліско), 

«Політико-географічна глобалістика» (автори – Миросла-
ва Книш, Любов Котик),  «Діалектика» (автор – Василь 
Лисий), підручник «Латинська мова та основи біологічної 
термінології» (автори – Надія Ревак, Володимир Сулим, 
Ольга Назаренко), навчальний посібник «Політичні ін-
ститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний 
аналіз» (автори – Анатолій Романюк, Віталій Литвин, На-
дія Панчак-Бялоблоцка), монографія «Електронна поля-
ризовність фероїків» (автори – Василь Стадник, Микола 
Романюк, Руслан Брезвін), підручники «Психологія мас-
медіа» (автор – Василь Лизанчук), «Зоологія хордових» 
(автори – Йосиф  Царик, Ігор Хамар,  Ігор  Дикий, Ігор 
Горбань, Володимир Лєснік, Євгенія Сребродольська) та 
навчальний посібник «Практикум з лінгвостилістично-
го перекладознавчого аналізу (на матеріалі п’єси Оскара 
Вайлда «The Importance of Being Earnest» та її українсько-
го перекладу») (автор – Ольга Грабовецька). Один за од-
ним автори цих найсвіжіших видань жваво розповідали 
зацікавленій аудиторії про актуальність своїх книжок, про 
різні захоплюючі деталі щодо їх написання, про творчі 
плани на найближчу перспективу. Їх фаховими думками 
доповнювали ведучий та учасники презентації, які все-
бічно підкреслювали вагомість кожного видання у на-

вчальному процесі нашого студентства. А ще практично з 
уст кожного промовця звучали слова подяки університет-
ським книговидавцям за їхній значний внесок у підготов-
ці до випуску у світ книжок. 

Презентований друкований доробок яскраво засвідчив 
про творчу активність та високий видавничий потенціал 
науковців і поліграфістів нашого вищого навчального за-
кладу.

Відзначимо, що під час Форуму видавців, окрім Видав-
ничого центру,  презентації нових видань у приміщеннях 
Франкового Університету проводили й інші відомі україн-
ські видавництва та окремі автори.

ХХІІ Міжнародний Форум видавців у Львові вже став 
історією. Нині Видавничий центр розпочав активну під-
готовку до нового книжкового свята у місті Лева, яке від-
будеться 15–18 вересня 2016 року.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

(Закінчення. Початок на 1 стор.).
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Після вимушеного торішнього 
переїзду Донецького національного 
університету до Вінниці спільнота 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка одразу по-
дала руку допомоги вищому навчаль-
ному закладу зі Сходу України. Ще 
наприкінці минулого року Видавни-
чий центр підібрав значну кількість 
навчально-наукової літератури для 
«вінницьких донеччан». Потім до ак-
тивного збору книжок долучилися 
факультети, коледжі, окремі науковці 
Франкового Університету. Про це по-
ліграфісти Видавничого центру опе-
ративно проінформували директора 
Наукової бібліотеки переселеного ви-
щого навчального закладу з Донбасу 
Наталію Олександрівну Корякіну, яка 
була розчулена цією приємною неспо-
діванкою. Найбільше її бентежило, що 
на той час ще не було визначене при-
міщення для бібліотеки, а духовний 
подарунок ось-ось мав надійти від 

Франкового Університету. До речі, він 
першим з українських університетів 
став ініціатором та організатором та-
кої благодійної місії.

26 лютого 2015 року маршрут з ду-
ховним вантажем вагою 1020 кілогра-
мів стартував з Видавничого центру до 
головного відділення «Нової пошти» 
у Львові, а звідтам проліг до Вінниці, 
де на 2230 книжкових видань на суму 

55 тисяч гривень уже з нетерпінням 
очікували студенти і викладачі Доне-
цького національного університету. 
Доброї їм, у мирі та спокої, науки!

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

На знімку: учасники завер-
шальної стадії благодійної місії – 
книжки «збираються в дорогу».

Фото Олега ВІВЧАРИКА.

Духовний вантаж, 
або Подарунок «вінницьким 

донеччанам» від львів’ян

Видавничий центр разом з Інститутом українознавства іме-
ні Івана Крип’якевича НАН України, Науковим товариством 
імені Шевченка та Всеукраїнським спеціалізованим видавни-
цтвом «Світ» провів у Дзеркальній залі Франкового Універ-
ситету презентацію наукового видання «Тарас Шевченко і Га-
личина. Статті і матеріали» (упорядник і редактор – Феодосій 
Стеблій), збірки «Шевченкознавчі студії» (автор – Феодосій 
Стеблій) та факсимільного видання «Щоденник» Тараса Шев-
ченка (упорядник – Сергій Гальченко).

Вітаючи учасників презентації, яка відбувалася у період 
святкування 201-річчя від дня народження Тараса Шевченка, 
Ректор Університету Володимир Мельник переконливо наго-
лосив, що «лише спільними зусиллями ми зможемо гідно ви-
конати Шевченкові заповіти», а також подякував упоряднику 
та автору презентованих видань Феодосію Стеблію за багато-
річну копітку працю, яка дала такі чудові плоди. Сам автор 
книжки «Тарас Шевченко і Галичина. Статті і матеріали» за-

уважив, що упорядковане ним видання яскраво засвідчило 
про зацікавлення галичан постаттю Великого Генія. Директор 
Всеукраїнського спеціалізованого видавництва «Світ» Ігор 
Мельник підкреслив, що факсимільне видання «Щоденника» 
Тараса Шевченка є продовженням давньої традиції видавни-
цтва, яке  упродовж десяти років активно працює над популя-
ризацією Шевченкового слова. 

І модератор презентації професор Богдан Якимович, і про-
мовці та виступаючі насамперед акцентували увагу присутніх 
на величі Кобзаря та важливості популяризації його неоцінен-
ної спадщини у наш непростий час.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Вшановуючи Кобзаря

Тарас Шевченко і Галичина. 
Статті і матеріали / Упорядник 
і редактор Ф. Стеблій. – Львів, 
2014. – 424 с., іл.

ISBN 978-617-10-0174-9.
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ISBN 978-617-10-0192-3.
Р е д а к т о р – 

Анна Габрук. Тех-
нічний редактор– 
Світлана Сеник. 
К о р е к т о р – 
Юлія Глиняна. 
Комп’ютерне вер-

стання – Любов Семенович. Обкла-
динка – Василь Роган. 

Висвітлено важливі загальнотео-
ретичні питання, пов’язані з тими со-
ціокультурними трансформаціями, 
котрі спричинилися до формування 
масової культури; проаналізовано її 
вплив на характер домінуючих в су-
часну добу ідентифікаційних стра-
тегій та механізмів ідентифікації. 
Проведений аналіз дає підстави зро-
бити висновок про те, що нинішня 
культурна ситуація стимулює пошук 
нових форм та механізмів самовиз-
начення, саморепрезентації та само-
реалізації людини і створює умови 
для її творчої самоідентифікації. 

Для філософів, культурологів, 
соціологів, істориків.

Зоологія  хордових
Автори – Йосиф  Царик, 
Ігор Хамар,  Ігор  Дикий, 

Ігор Горбань, 
Володимир Лєснік, 

Євгенія Сребродольська

Зоологія  хордових  :  підручник 
/ [для студентів вищих навчаль-
них закладів] [Й. В.  Царик, І. С. 
Хамар,  І.  В.  Дикий  та  інші] ;  
за  редакцією професора Й. В. Ца-
рика. – Львів : ЛНУ імені Іва-

на Франка, 2015. – 356 с. – Серія 
“Біологічні Студії”. 

ISBN 978‐966‐613‐752‐7 (серія), 
978‐617‐10‐0081‐0.

Редактор – 
Лариса Сідло-
вич. Технічний 
редактор – Ігор 
С т а р у н ь к о . 
Комп’ютерна гра-
фіка та верстан-

ня – Ігор Старунько. Дизайн обкла-
динки – Ігор Старунько. 

В основу підручника покладе-
ні курси лекцій, прочитані автора-
ми для студентів біологічного  фа-
культету  Львівського  національно-
го  університету  імені  Івана  Фран-
ка.  Послідовно  описані  підтипи  і  
класи  типу  Хордові. Характеристи-
ка  класу  містить  системи  (поділ  на 
ряди  і  родини),  їхні  морфологічні  
та  екологічні  особливості,  роль  у  
біоценозах, значення  для  людини,  
походження  та  еволюцію  представ-
ників  хордових  тварин. Лаконічно  
висвітлені  загальні  характеристи-
ки, поширення та короткий пере-
лік видів головних  рядів  кожного  
класу  хордових.  Окремо виділено  
представників,  що  належать  до  
фауни  України.  До  кожного  класу  
вказано  для  порівняння  в  табли-
ці  загальноприйняту  систематику  
за  М. П. Наумовим, М. М. Карта-
шовим (1979) і сучасну системати-
ку за різними авторами (з поправка-
ми на  нові молекулярні класифі-
кації) та з новими українськими на-
звами таксонів. 

Для  студентів,  аспірантів  і  ви-
кладачів  біологічних  факультетів  
університетів, педагогічних універ-
ситетів та ліцеїв, студентів вищих 

навчальних закладів, де читаєть-
ся курс зоології хордових.

У пошуках краси: 
тривоги і розради

Автор – Олег Шаблій

Шаблій О. У пошуках краси: 
тривоги і розради – In search of 
beauty: disquiets and enjoyments : 
монографія / О. Шаблій. – Львів : 
ЛНУ імені І. Франка, 2015. – 302 с. 
+ вкл. кол.

ISBN 978-617-10-0216-6.
Текст подано 

в авторській ре-
дакції.

Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерний 

набір – Ганна Наконечна, Орислава 
Тимчук, Олег Горовий. Комп’ютерне 
верстання – Наталія Лобач. Ху-
дожнє оформлення – Василь Роган. 
Світлини – Петро Процик, Олег 
Шаблій та Internet-ресурси.

У монографії розкрито процес 
формування автора-мистця, станов-
лення і розвиток його як аматора-ху-
дожника, музикального виконавця, 
фото- і відеооператора. Представле-
но особистості учених, письменни-
ків, художників та акторів, портре-
ти яких змальовані автором, його 
власні картини, виконані олійними й 
акварельними фарбами, колективи і 
місця, в яких автор учився і працю-
вав та ін. 

Для молодих і поважних людей, 
які мають мистецькі задатки і шука-
ють своє місце в житті.

Книжки – основа збагачення знань
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(Продовження. 
Початок на 2-7, 10 стор.).

The formation of author-artist and 
his development as an amateur artist, 
musical artist, photographer and video-
operator is disclosed in monograph 
book. Author presentes portraits of 
some personality of scientists, writers, 
artists and actors drawn by author, his 
picture made with oil and water paints; 
groups of people and places where the 
author studied and worked etc.

For young and senior people with 
artistic abilities who are looking for 
their place in life.

Теорія і практика 
викладання української 

мови як іноземної.
Випуск 11

Теорія і практика викладан-
ня української мови як інозем-
ної: Збірник наукових праць. Ви-
пуск 11. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 216 с.

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

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

ті, присвячені теоретичним питан-
ням і практичним проблемам викла-
дання української мови як іноземної. 
Розглянуто особливості організації 
процесу навчання української мови 
в чужомовній аудиторії, висвітлено 
деякі лінгвокраїнознавчі аспекти, 
з’ясовано проблеми міжкультурної 

комунікації та особливості викла-
дання фонетики, лексики, грама-
тики, стилістики української мови, 
розкрито роль тексту, проаналізова-
но засоби формування комунікатив-
ної компетенції в процесі викладан-
ня української мови як іноземної.

Основи перекладу
для студентів факультетів 

міжнародних відносин
Автор – Ігор Бик

Бик І. С. Основи перекладу 
для студентів факультетів міжна-
родних відносин : навчальний по-
сібник. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 288 с.

ISBN 978-617-10-0105-3.
Редактор – 

Оксана Кузик. 
Коректор – Іри-
на Пірожик. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач, На-

талія Якимів.  Обкладинка – Василь 
Роган.

На обкладинці використано 
фрагмент фрески Доменіко Гірлян-
дайо «Святий Ієронім» (1480).

Розглянуто основні питання тео-
рії та практики перекладу. Подано 
короткий огляд історії перекладу, 
з’ясовано місце і роль перекладу 
в житті сучасного суспільства, ви-
значено предмет та завдання пере-
кладознавства, описано види пере-
кладу. Наголошено на понятті адек-
ватності перекладу та способах її 
досягнення, а також на лексичних та 
граматичних проблемах перекладу і 
шляхах їхнього розв’язання. 

Для студентів факультетів між-
народних відносин та інших нефі-
лологічних спеціальностей, викла-
дачів та аспірантів. Посібник також 
буде корисним журналістам, дипло-
матам, усім, хто цікавиться пробле-
мами перекладу.

Регіональне телебачення 
для дітей:

принципи, функції, 
тематика

Автор – Оксана Білоус

Білоус О. М. Регіональне те-
лебачення для дітей: принципи, 
функції, тематика : навчальний 
посібник / Оксана Білоус. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 
254 с.

ISBN 978-617-10-0141-1.
Редактор – 

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

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

У навчальному посібнику впер-
ше в Україні системно викладено 
концептуально-теоретичні засади 
функціонування регіонального те-
лебачення. Осмислено роль і місце 
регіонального телебачення в кон-
тексті формування в дітей, підлітків, 
юнацтва морально-духовної, наці-
онально-патріотичної свідомості. 
Розглянуто форми і методи органіч-
ного поєднання у телепередачах ре-
гіональних (локальних), всеукраїн-
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ських і загальнолюдських цінностей 
– головної передумови ефективного 
впливу регіонального телебачення 
на формування у дітей національно-
патріотичних переконань. Подано 
тексти учнівських і студентських 
письмових робіт.

Для студентів-журналістів вищих 
навчальних закладів і журналістів- 
практиків.

Біофізика сенсорних систем
Автори – Марта Бура, 

Дмитро Санагурський

Біофізика сенсорних систем : 
навчальний посібник : [для сту-
дентів вищих навчальних закла-
дів] / [М. В. Бура, Д. І. Санагур-
ський]. – Львів : ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2014. – 192 с. – (Серія 
«Біологічні Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
978-617-10-0144-2.

Р е д а к т о р – 
Людмила Макі-
тринська. Техніч-
ний редактор – 
Ігор Старунько. 
К о м п ’ ю т е р н а 
графіка та вер-

стання – Ігор Старунько. Дизайн 
обкладинки – Ігор Старунько.

У навчальному посібнику викла-
дено основний лекційний матеріал 
варіативного курсу для біологів-біо-
фізиків «Біофізика сенсорних сис-
тем». Розглянуто предмет, методи 
та завдання курсу. Охарактеризова-
но сучасні уявлення про біофізичні 
механізми функціонування сенсор-

них систем (органів чуття) людини 
і тварин. Висвітлено відомості про 
трансдукцію в зоровій, слуховій, 
вестибулярній, нюховій, смаковій, 
інтерорецептивній та ноцитивній  
сенсорних системах.

Лінійна алгебра 
і аналітична геометрія. 

Практикум
Автори – Володимир Зеліско, 

Галина Зеліско

Лінійна алгебра і аналітична 
геометрія. Практикум : навчаль-
ний посібник / В. Р. Зеліско, 
Г. В. Зеліско. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – 374 с.

ISBN 978-617-10-0097-1.
Редактор – 

Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

Подано основні відомості з те-
орії матриць, систем лінійних рів-
нянь, лінійних просторів і ліній-
них операторів та застосування її в 
аналітичній геометрії. Розв’язано 
багато типових прикладів, запропо-
новано достатню кількість задач для 
самостійного опрацювання, наведе-
но відповіді до них.

Для студентів природничих спе-
ціальностей.

Історія народної культури 
українців

Автор – Михайло Глушко

Глушко М. Історія на-
родної культури україн-

ців : навчальний посібник /  
Михайло Глушко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 416 с., іл.

ISBN 978-617-10-0117-6.
Редактор – 

Леся Дячишин. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Худож-
ник – Сергій Іва-
нов. Комп’ютерне 

верстання – Мирослава Шульга. Ко-
ректор – Анастасія Глушко.

Висвітлено джерела, походжен-
ня та історичні етапи розвитку різ-
них ділянок традиційно-побутової 
культури українців – господарських 
занять, домашніх ремесел і промис-
лів, матеріальної культури (житла, 
одягу, їжі, транспорту тощо). Зна-
чну увагу приділено архаїзмам у на-
родній культурі автохтонів України 
ХІХ–початку ХХ ст., спадковості й 
незнищенності давніх культурних 
надбань, їхньому місцю в загально-
європейському та загальноосвітньо-
му цивілізаційних вимірах.

Для студентів вищих закладів 
освіти гуманітарного профілю і всіх, 
хто цікавиться культурою свого на-
роду.

Українська філософія
Автор – Ігор Захара

Захара І. С. Українська філо-
софія : навчальний посібник / 
І. С. Захара. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – 354 с.

ISBN 978-617-10-0164-0.
Редактор – Оксана Кузик. Тех-

нічний редактор – Світлана Сеник. 
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Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Якимів, Наталія 
Лобач. Коректор – 
Наталія Галечко. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Д о с л і д ж е н о 
методологію української філосо-
фії та її специфіку. Висвітлено три 
основні періоди становлення віт-
чизняної філософської думки, зо-
крема, зародження її в добу Київ-
ської Русі, філософську куль туру 
Давньої України із вчених другої 
половини ХІХ ст., філософську 
думку в Україні ХХ ст.

Для студентів, які вивчають істо-
рію філософської думки в Україні як 
нормативний курс, а також для всіх 
тих, хто хоче ознайомитись з історі-
єю української культури.

Практикум 
з лінгвостилістичного 
та перекладознавчого 

аналізу
(на матеріалі п’єси Оскара 

Вайлда “The Importance 
of Being Earnest” та її 

українського перекладу)
Автор – Ольга Грабовецька

Грабовецька О. С. Практикум 
з лінгвостилістичного та пере-
кладознавчого аналізу (на мате-
ріалі п’єси Оскара Вайлда “The 
Importance of Being Earnest” та 
її українського перекладу) : на-
вчальний посібник для студентів 
перекладацьких відділів факуль-
тетів іноземних мов / О. Грабо-

вецька. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 144 с.

ISBN 978-617-10-0122-0. 
Моїй Мамі – 

з поклоном за її 
відчуття Слова.

Редактор – 
Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – Світ-

лана Сеник. Комп’ютерне верстан-
ня – Любов Семенович.  Обкладин-
ка – Василь Роган.

Навчальний посібник призначе-
но для студентів ІІ–ІІІ курсів факуль-
тетів іноземних мов, зокрема пере-
кладацьких відділів, вищих навчаль-
них закладів 3–4 рівнів акредитації. 
Посібник складається із 5 розділів. 
Кожен із розділів містить оригіналь-
ний текст, список лексичних оди-
ниць для вивчення, комплекс вправ 
і завдань, орієнтованих і на розвиток 
мовлення, і на випрацювання на-
вичок стилістичного та перекладо-
знавчого аналізу. Посібник містить 
короткий довідник стилістичних і 
перекладознавчих термінів. Запро-
поновано схему перекладознавчого 
аналізу тексту. Автор зосереджує 
увагу студентів на особливостях 
перекладу драматичних творів, від-
творенні гри слів та контекстуальної 
семантики фрaзеологічних зворотів 
цільовою мовою, подає коротку іс-
торію входження творчості Оскара 
Вайлда до української полісистеми.

Політико-географічна 
глобалістика

Автори – Мирослава Книш, 
Любов Котик

Книш М. М. Політико-геогра-
фічна глобалістика : навчальний 
посібник / М. М. Книш, Л. І. Ко-

тик. – Львів : ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2014. – 484 с. + 0,32 вкл.

ISBN 978-617-10-0041-4.
Ред а к т о р – 

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

Котик. Коректори – Юліанна Бур-
ка, Ірина Пірожик. Комп’ютерне 
верстання – Любов Семенович. Ху-
дожнє оформлення та обкладин-
ка – Василь Роган.

На обкладинці офіційний лого-
тип програми ООН «Цілі розвитку 
тисячоліття».

Навчальний посібник призначе-
ний для надання студентам методич-
ної допомоги при вивченні курсу, 
виконанні практичних та самостій-
них завдань, підготовки до змісто-
вих модулів, іспиту та мотивації на-
укової діяльності.

Для студентів географічних фа-
культетів вищих навчальних закладів.

Інвестування
Автори – Михайло Крупка, 

Дмитро Ванькович, 
Назар Демчишак, 

Ярослав Дропа, 
Віктор Коваленко, 

Мирослав Кульчицький
Інвестування : підручник / 

[М. І. Крупка, Д. В. Ванькович, 
Н. Б. Демчишак та інші] ; за ре-
дакцією доктора економічних наук, 
професора М. І. Крупки. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 
–  454 с.

ISBN 978–617–10–0154–1.
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Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

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

Розкрито теоретико-методоло-
гічні й практичні аспекти інвес-
тиційного процесу в Україні. Висвіт-
лено економічну сутність основних 
положень інвестування, наведено 
методику оцінки інвестиційних 
проектів та зосереджено увагу на 
обґрунтуванні й техніці розрахун-
ку їхньої ефективності. Розглянуто 
особливості фінансового та інститу-
ційного забезпечення інвестиційно-
го про цесу в Україні. Зібрано тема-
тичний матеріал, контрольні питан-
ня та список літератури. Як додаток 
запропоновано термі нологічний 
словник, тестові завдання і задачі.

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

Діалектика
Автор – Василь Лисий

Лисий Василь. Діалектика : 
навчальний  посібник / Василь 
Лисий. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 480 с. 

ISBN 978-617-10-0168-8.
Редактори – Анна Габрук, Діана 

Карпин. Технічний редактор – Світ-
лана Сеник. Коректор – Діана Кар-
пин. Комп’ютерне верстання – Лю-

бов Семенович.  
Обкладинка – Лю-
бов Семенович.

Мета по-
сібника – на 
основі спад-
щини німець-
ких мислителів  

Й. Фіхте, Ф. Шеллінга, а особли-
во Г. Геґеля долучити студентів до 
свідомого опанування філософської 
діалектики як вищої форми теоре-
тичного мислення. На рівні фунда-
ментальних принципів (переходу, 
рефлексії, розвитку) розкрито ло-
гічну структуру та зміст діалектики 
як філософської науки. З огляду на 
теоретичний характер філософської 
діалектики, акцентовано на інтелек-
туальних можливостях її осягнення 
й «механізмах», застосованих у фі-
лософському і науковому пізнанні. 
Визначено місце та з’ясована роль 
діалектики в системі наукового сві-
тогляду, проаналізовано її специфіку 
стосовно інших сучасних методів 
філософування. Звернено особливу 
увагу на людиновимірний потенціал 
діалектики, її «людське обличчя», у 
тім числі актуальні для сьогодення 
проблеми вияву всебічно розвиненої 
духовної особистості. 

Для студентів філософських 
факультетів, а також усіх, хто ціка-
виться питаннями теорії пізнання, 
логіки (діалектичної) та діалектики 
загалом.

Споживча поведінка 
українських 

домогосподарств
Автори – Юрій Пачковський, 

Анна Максименко

Пачковський Ю. Ф. Споживча 
поведінка українських домогос-

подарств  : м о н о г р а ф і я  / 
Ю. Ф. Пачковський, А. О. Макси-
менко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 292 с.

ISBN 978-617-10-0112-1.
Редактор – 

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

талія Якимів, Наталія Лобач. Ко-
ректор – Юліанна Бурка. Обкладин-
ка – Василь Роган.

Розглянуто актуальні соціоеко-
номічні проблеми українських до-
могосподарств крізь призму суспіль-
них трансформацій і наслідків гло-
бальної фінансової кризи. Проаналі-
зовано особливості їхньої споживчої 
поведінки. Вивчено прийняття купі-
вельних рішень домогосподарства-
ми, культуру консюмеризму та еко-
номічну соціалізацію. На підставі 
емпіричних досліджень виконано 
порівняльну характеристику вио-
кремлених типів домогосподарств у 
системі їхньої споживчої активнос-
ті, окреслено місце е-споживання в 
українському суспільстві на шляху 
розвитку нової економіки. Наго-
лошено на узагальненні чинників 
різної природи, задіяних у процес 
регулювання споживчих практик 
сучасного домогосподарства як важ-
ливого суб’єкта ринкових відносин.

Для наукових працівників, ви-
кладачів, аспірантів та студентів, які 
вивчають сучасні тенденції в роз-
витку явищ, що перебувають у полі 
міждисциплінарного зацікавлення.
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Страховий менеджмент
Автор – Володимир Плиса

Плиса В. Й. Страховий ме-
неджмент : навчальний посібник /  
В. Й. Плиса. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – 378 с.

ISBN 978-617-10-0155-8.
Редактор – 

Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

У  навчальному  посібнику  роз-
глянуто  фундаментальні  питання  
теорії  та  прак тики  страхового  ме-
неджменту,  його  сутність  і  значен-
ня,  етапи  прийняття  управлін-
ських  рішень у страховому підпри-
ємництві. 

Подано  загальну  характеристи-
ку,  структуру, порядок  формування  
та  шляхи  оптимізації  ресурсного  
потенціалу  страхової  організації. 
Зосеред жено  увагу  на  значенні  
та  особливостях  здійснення  пла-
нування  в  страхових  організаціях,  
технологіях  управління  маркетин-
говою  діяльністю  в  страховому  
підприємництві,  технології  відбору  
ризиків  на  страхування  і  врегулю-
вання  страхових  претензій,  осо-
бливостях  управління  грошовими  
потоками  та  фінансовою  надійніс-
тю страховика. Розглянуто  сутність  
комунікацій  в  управлінні  страхови-
ком  та  інформаційного  забезпечен-
ня  страхового  менеджменту. 

Для  студентів  вищих  навчаль-
них  закладів, слухачів  системи  піс-
лядипломної  освіти, аспірантів,  ви-
кладачів,  усіх  хто  цікавиться  про-
блемами страхового менеджменту.

Латинська мова та основи 
біологічної термінології

Автори – Надія Ревак, 
Володимир Сулим, 
Ольга Назаренко

Ревак Н. Латинська мо-
ва та основи біологічної тер-
мінології : підручник /  
Н. Ревак, В. Сулим, О. На-
заренко. – Львів : ЛНУ іме-
ні Івана Франка, 2015. –  
403 с.

ISBN 978-617-10-0158-9.
Р е д а к т о р – 

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

талія Якимів.  Обкладинка – Василь 
Роган.

Стисло викладено основи фоне-
тики, морфології, синтаксису і сло-
вотвору латинської мови. Подано 
таблиці відмінкових закінчень імен-
ників та особових закінчень дієслів. 
Для закріплення граматики вміщено 
навчальні адаптовані тексти і впра-
ви, які розвивають та поглиблюють 
теоретичні знання.

Наведено латинські прислів’я і 
крилаті вислови, які мають відповід-
ники у сучасних європейських мо-
вах, а також латинсько-український 

та українсько-латинський словники.
Для студентів біологічних фа-

культетів університетів та коледжів.

Політичні інститути 
країн Центрально-Східної 

Європи:
порівняльний аналіз

Автори – Анатолій Романюк, 
Віталій Литвин, 

Надія Панчак-Бялоблоцка

Романюк А. С. Політичні ін-
ститути країн Центрально-Схід-
ної Європи : порівняльний аналіз 
/ А. С. Романюк, В. С. Литвин, 
Н. В. Панчак-Бялоблоцка ; за за-
гальною редакцією А. С. Рома-
нюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 462 с.

ISBN 978–617–10–0131–2.
Р е д а к т о р – 

Михайло Копер-
сако. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-

бов Семенович.  Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Проаналізовано особливості та 
тенденції розвитку політичних ін-
ститутів у країнах Центрально-Схід-
ної Європи після падіння Берлін-
ського муру. Напрацьовано механіз-
ми адекватної оцінки національних 
політичних інститутів (глави держа-
ви, парламенту, уряду, виборів, пар-
тій тощо) у форматі порівняльного 
аналізу. Розглянуто особливості пе-
реходу країн Центрально-Східної 
Європи від авторитаризму до демо-
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кратії. Проаналізовано еволюцію 
основних соціополітичних поділів 
у країнах Центрально-Східної Єв-
ропи. З’ясовано головні особливості 
інтеграції країн регіону до Європей-
ського Союзу.

Для студентів, аспірантів, викла-
дачів вищих навчальних закладів, 
політиків та державних службовців, 
усіх, хто цікавиться проблемами по-
літичних інститутів країн Централь-
но-Східної Європи.

Історія видавничої справи 
та редагування

Автори – Ігор Скленар, 
Мар’ян Лозинський

Скленар І. М. Історія видав-
ничої справи та редагування : 
навчальний посібник / І. М. Скле-
нар, М. В. Лозинський. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 
192 с.

ISBN 978-617-10-0110-7.

Редактор – 
Оксана Кузик. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Коректор – На-
талія Галечко. 

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

Досліджено історію видавничої 
справи і редагування в українському 
та світовому контексті. Розглянуто 
етапи становлення видавничої сфе-
ри, починаючи з найдавніших часів і  
до сьогодення, коли людство корис-
тується найновішими комунікацій-
ними досягненнями. Виокремлено 
важливі події української та світової 
історії, які мали вплив на розвиток 
книговидавничої галузі. 

Для студентів факультетів жур-
налістики, усіх, хто цікавиться іс-
торією видавничої справи та реда-
гування.

Добірку підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Редколегія газети
«Видавничий вісник»
щиросердечно вітає

весь колектив нашого
Видавничого центру, 

членів Видавничої ради 
Університету Франка 

та авторів книжок 
і їхніх видавців

з Новим 2016 роком
і Різдвом Христовим

та щедро зичить усім
якнайліпшого здоров’я,

мирного сьогодення, 
сімейного благополуччя, 

творчого натхнення,
здійснення усіх 

мрій і сподівань 
та лише радісних 

миттєвостей 
у повсякденному житті!!!

Книжки – основа збагачення знань

який є головною поліграфічною структурою вищого 
навчального закладу, випускає навчальну, навчально-
методичну, наукову, довідкову літературу науковців 
Франкового Університету. Найбільш пріоритетними се-
ред книжок є підручники і навчальні посібники. 

З університетською книжково-журнальною продук-
цією можна ознайомитися у книгарні, яка пропонує чи-
тачеві-покупцеві близько 500 найменувань видань. Ви-
давничий центр має свою веб-сторінку (vydavcentr.lnu.
edu.ua) і електронну поштову скриньку (vydavcentr@
lnu.edu.ua), які є хорошою підмогою у популяризації 

та реалізації університетської літератури. Свіжий доро-
бок університетських науковців та поліграфістів буде 
масштабно продемонстрований у другому виданні Ка-
талогу Видавничого центру Львівського національно-
го університету імені Івана Франка (2008–2015) «Світ 
книг – світ знань». 

Придбати наші видання Ви можете в університет-
ській книгарні, яка знаходиться у 118-ій кімнаті го-
ловного корпусу (м. Львів, вул. Університетська, 1) 
(тел.: (032) 239-43-10), та у Видавничому центрі 
(м. Львів, вул. Дорошенка, 41) (тел.: (032) 239-45-86).

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,


