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підручникиВід упорядника
        

Для колективу Видавничого центру Франкового Універ-
ситету день 18 листопада 2008 року є знаменним. Адже він 
став своєрідним фіксатором десятилітнього існування на 
університетській карті такого необхідного для нашого ви-
щого навчального закладу осередку видавців-поліграфістів.

За цей порівняно невеликий проміжок часу колектив 
Видавничого центру дав дорогу у світ сотням найменувань 
книжково-журнальної продукції. Щоб наочно показати до-
робок університетських видавців, виникла ідея упорядкува-
ти і випустити цей каталог, у якому подано надруковану 
літературу за неповні три останні роки. 

Каталог охоплює 192 видання, об’єднані в десять 
розділів. Це – підручники; навчальні посібники; навчально-
методичні посібники; практикуми, збірники вправ, задач; 
монографії; словники, довідники, покажчики, каталоги; 
біографічні нариси; збірники наукових праць, матеріали 
наукових конференцій; художні видання; інші видання. 

Сподіваємося, що каталог видань Видавничого центру 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
(2006-2008) “Світ книг – світ знань” стане хорошою підмо-
гою для студентів і викладачів у навчальному процесі. 

ВІД  УПОРЯДНИКА
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ЕКоЛогІя
Автори – Іван Ковальчук, Володимир Робак

Ковальчук І. П., Робак В. Є.
Екологія: Підручник. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 328 с.

оСноВи РАдІожуРнАЛІСТиКи
Автор – Василь Лизанчук

Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: 
Підручник. – К.: Знання, 2006. – 628 с. 

+ компакт-диск.

БІогЕогРАФІя
Автор – Семен Кукурудза

Кукурудза С. І. Біогеографія: 
Підручник. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 504 с.

доСЛІджЕння оПЕРАЦІЙ
Частина 1. Лінійні моделі

Автори – Михайло Бартіш, Ігор дудзяний
Бартіш М., Дудзяний І. Дослідження операцій. 
Частина 1. Лінійні моделі: Підручник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 168 с.

Розглянуто суть екології як науки, її зна-
чення для вирішення проблем взаємодії сус-
пільства і природи; схарактеризовано головні 
методи екологічних досліджень; висвітлено 
умови існування живих організмів і вплив на 
них екологічних чинників. Значну увагу при-
ділено екологічним системам різних типів і 
рангів, трофічним ланцюгам, їхнім змінам під 
впливом природних та антропогенних чин-
ників. Детально висвітлено суть учення про 

агроекосистеми, обґрунтовано наукові засади 
зменшення шкідливого впливу людини на біо-
сферу, відтворення біологічного та ландшаф-
тного різноманіття; запропоновано шляхи 
вирішення регіональних та глобальних еколо-
гічних проблем.

Для студентів, які вивчатимуть екологію, а 
також усіх, хто цікавиться екологічними про-
блемами, охороною та відтворенням природ-
них ресурсів.

У підручнику вперше в Україні системно 
викладено концептуально-теоретичні засади 
функціонування сучасної радіожурналістики. 
Осмислено роль і місце радіомовлення в систе-
мі засобів масової інформації, показано струк-
туру українського радіомовлення, проаналізо-
вано принципи діяльності радіоорганізацій та 
її функції. Розглянуто характерні особливості 

радіо та тематичні різновиди передач. Чільне 
місце відведено характеристиці радіожанрів та 
методиці підготовки матеріалів до радіоефіру. 
Подано тексти матеріалів кожного радіожанру 
та їх звуковий варіант на компакт-диску.

Для студентів-журналістів вищих навчаль-
них закладів і журналістів-практиків.

Розглянуто атрибути й парадигми на-
уки, поняття, методи й напрями дослідження 
біоти та біоценозів. Значну увагу приділено 
структурно-функціональній сутності популя-
цій, біомів та біосфери, колообігу речовини й 
енергії, взаємовпливу між органами, аналізу 
поглядів щодо походження життя на Землі. 
Проаналізовано екологічні чинники, ареали 
живих організмів, особливості поширення біо-
ти й біомів рівнинних, гірських та острівних 
територій. Окремі розділи присвячено біоті 

й біоценозам прісноводних та океанічних ак-
ваторій. У кожному з розділів ідеться про 
трансформацію ландшафтного й біотичного 
різноманіття, захист рідкісних видів і тих, що 
зникають.

Для студентів університетів, що навча-
ються на біологічному, географічному та еко-
логічному факультетах, а також для вчителів 
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та коледжів, які 
викладають біологію, географію й екологію.

Висвітлено теоретичні основи лінійно-
го програмування, симплексний та двоїстий 
симплексний методи розв’язування задач лі-
нійного програмування, метод штучного ба-
зису знаходження опорного розв’язку задач 
лінійного програмування. Детально описано 
теорію двоїстості у лінійному програмуванні 
та її економічний зміст. Розглянуто транспорт-

ну задачу лінійного програмування, а також за-
дачу цілочислового лінійного програмування.

Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів, 
аспірантів і викладачів вищих навчальних за-
кладів.

ПІДРУЧНИКИ ПІДРУЧНИКИ
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доСЛІджЕння оПЕРАЦІЙ
Частина 2. Алгоритми оптимізації              

на графах
Автори – Михайло Бартіш, Ігор дудзяний

Бартіш М. Я., Дудзяний І. М.
Дослідження операцій. Ч. 2. Алгоритми 

оптимізації на графах: Підручник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 120 с.
Висвітлено фундаментальні алгоритми 

оптимізації на графах: побудову мінімаль-
них каркасів; відшукання найкоротших/най-
довших шляхів в орграфах у різноманітних 
постановках (алгоритм Декстри, алгоритм 
Беллмана-Форда, алгоритм Флойда-Уоршолла, 
оптимальні шляхи в ациклічному орграфі); 
відшукання максимального потоку та потоку 

мінімальної вартості. Детально розглянуто 
задачі, які зводяться до задач оптимізації на 
графах (динамічне програмування в орграфі, 
узагальнена транспортна задача, календарне 
планування у мережах тощо). 

Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів ви-
щих навчальних закладів.

Підручник написано відповідно до програ-
ми курсу математичного аналізу для студентів 
спеціальності прикладна математика та ін-
форматика класичних університетів України. 
Він складається з 22 розділів, які охоплюють 
усі головні питання програми. Наведено бага-
то прикладів, які допоможуть ліпше засвоїти 

новий матеріал та запропоновано вправи для 
самостійної роботи.

Для студентів математичних і природничих 
спеціальностей університетів та інститутів.

Розглянуто динамічні аспекти функціону-
вання економічних систем.

Розкрито сутність трендових моделей еко-
номічної динаміки, статичних та динамічних 
виробничих функцій, факторних і лагових 
моделей економічного розвитку, моделювання 
динаміки валового внутрішнього продукту та 
національного доходу, теоретичних структур-
них моделей економічної динаміки. Описано 
також принципи побудови та дослідження лі-
нійних моделей попиту та пропозиції. Теоре-

тичний матеріал проілюстровано прикладами, 
водночас значну увагу приділено економічній 
інтерпретації результатів.

Для студентів економічних спеціальностей, 
аспірантів, фахівців.

КВАнТоВА МЕХАнІКА
Автор – Іван Вакарчук

Вакарчук І. Квантова механіка: Підручник: 
3-тє вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2007. – 848с.: 78 іл.

МодЕЛюВАння ЕКоноМІЧної 
динАМІКи

Автори – Валентин Здрок, 
Ірина Паславська

Здрок В., Паславська І. Моделювання 
економічної динаміки: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. – 
Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2007. – 244 с.Послідовно викладено фізичні основи і 
математичний апарат квантової механіки та її 
застосування до різних задач. Матеріал відпо-
відає стандартній університетській програмі 
курсу квантової механіки й охоплює всі її роз-
діли. Особливу увагу приділено численним 
ілюстраціям зв’язку фізичних явищ з фунда-
ментальною величиною – хвильовою функцією 
та її фазою, принципові суперпозиції, філософ-
ському трактуванню ймовірнісної концепції 
квантової механіки, квантовій інформації. На-
ведено також багато прикладів-задач, серед 
яких поряд із традиційними є оригінальні та 
такі, що їх звичайно не вводять до підручни-
ків. Розв’язки цих невеличких проблем дадуть 

змогу глибше зрозуміти основний матеріал і 
контролювати його засвоєння. Нарис творення 
квантової механіки та історичні екскурси, що 
супроводжують основний матеріал, містять 
знання, які є необхідним елементом культури 
фізика. Невід’ємною частиною є відступи та 
виноски, де подано цікаві задачі, часом, може, 
несподівані, наведено аналогії з класичної ме-
ханіки, теорії музики, мистецтва... Мета цього 
– звернути увагу на зв’язки між різними яви-
щами, що охоплюють і людську діяльність, та 
продемонструвати силу й універсальність ма-
тематики в їхньому аналізі.

Для студентів, аспірантів, науковців, викла-
дачів і всіх, хто цікавиться квантовою фізикою.

МАТЕМАТиЧниЙ АнАЛІЗ
Автори – Микола Заболоцький, олег Сторож, 

Святослав Тарасюк
Заболоцький М. В., Сторож О. Г., Тарасюк С. І. 

Математичний аналіз: Підручник – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 416 с.

ПІДРУЧНИКИ ПІДРУЧНИКИ
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ПІДРУЧНИКИ ПІДРУЧНИКИ

ФІЗиЧнА ХІМІя
Автори – Євген Ковальчук, 

олександр Решетняк
Ковальчук Є. П., Решетняк О. В. Фізична хімія: 

Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2007. – 800 с.

нАРиСи З ІСТоРІї ФІЛоСоФІї 
СЕРЕднІХ ВІКІВ

Автор – Андрій Пашук
Пашук А. Нариси з історії філософії середніх 
віків: Підручник. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 648 с.

ФІЗиКА
Підручник для 7 класу

Автори – наталя Пастернак, Марія Білик
Пастернак Н. В., Білик М. М.

Фізика, 7 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. 
шк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2007. – 164 с.: іл.

ПРогРАМуВАння І МАТЕМАТиЧнЕ 
МодЕЛюВАння

  Автор – Іван Хвищун
 Хвищун І. О. Програмування і математичне 

моделювання: Підручник. – К.: Видавничий дім 
“Ін Юре”, 2007. – 544 с.: іл.

Розглянуто рівноважні стани, структуру, 
фізичні та хімічні перетворення в гомогенних 
і гетерогенних системах. На підставі класич-
них уявлень описано властивості гомогенних 
систем і сумішей, фазову та хімічну рівновагу, 
швидкість і механізми некаталітичних, каталі-
тичних та електрохімічних перетворень. Окре-
мо розглянуто фотохімічні реакції, процеси на 
межі фаз та у біологічних системах. Розкрито 
новітні досягнення наукової думки та експери-

ментальних методів дослідження: нанонауки і 
нанотехнологій, молекулярної електроніки та 
біохімії.

Для студентів хімічних і хіміко-
технологічних спеціальностей вищих навчаль-
них закладів, аспірантів і викладачів.

Зібрано та систематизовано основні вчен-
ня, концепції, напрями, течії, проблеми, ідеї 
тощо у філософському процесі, що тривав від 
I до XVI століть в історії християнства в епоху 
Середньовіччя (феодалізму). Для укладення 
використано велику кількість літератури і в 
міру суб’єктивних та об’єктивних можливос-
тей усе переосмислено й відображено, щоб до-

нести до свідомості студентів, читача загалом.
Для студентів філософського факультету 

та всіх, хто цікавиться середньовічною філо-
софією.

Викладено основи програмування мо-
вою Borland Paskal. Наведено чисельні ме-
тоди, алгоритми і приклади програм для 
розв’язування фізичних та науково-технічних 
задач, зокрема – методи розв’язування нелі-
нійних рівнянь, методи розв’язування систем 
лінійних, нелінійних диференціальних рів-
нянь, методи чисельного диференціювання 
та інтегрування, методи експериментальних 
результатів та їхньої графічної візуалізації, а 

також математичного моделювання динаміч-
них режимів фізичних систем.

Для студентів вищих навчальних закла-
дів, які навчаються за напрямами “фізика”, 
“комп’ютеризовані системи, автоматика та 
управління”, а також студентів природничих 
і технічних коледжів.



12 Каталог видань

ПІДРУЧНИКИ

навчальні поСібники
КонСТиТуЦІЙнЕ ПРАВо уКРАїни

Автори – Віталій Чушенко, Ігор Заяць
Чушенко В., Заяць І. Конституційне право 
України: Підручник. – К.: Видавничий Дім 

“Ін Юре”, 2007. – 488 с.

ПоРІВняЛьнЕ ЛІТЕРАТуРоЗнАВСТВо
Автори – Василь Будний, Микола Ільницький

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

Акцентовано на доктринальному тлума-
ченні конституційно-правових засад, норм 
та положень, які властиві сучасній право-
вій системі України. Проаналізовано тен-
денції імплементації міжнародно-правових 
стандартів у національному конституцій-
ному законодавстві та результати правових 
процесів, зумовлених входженням України 
у Європейське співтовариство.

Розглянуто політико-правові наслідки 
конституційно-правової реформи та поло-

ження пропонованої концепції реформування 
територіального устрою. У контексті аналізу 
конституційно-правової реформи досліджено 
тенденції розвитку системи органів публічної 
влади, їх компетенції та юрисдикції.

Для студентів, аспірантів, викладачів юри-
дичних закладів, усіх, хто цікавиться пробле-
матикою сучасного конституційного законо-
давства України.

Висвітлено теоретичні та методологічні 
питання порівняльного літературознавства 
– курсу, який слухають студенти-бакалаври і 
маґістри гуманітарних факультетів. Охоплено 
широкий діапазон понять, концепцій і методик 
класичної та сучасної компаративістики, які 
дають філологові надійні інструменти для по-
глибленого пізнання національного письмен-
ства в міжлітературних і міжкультурних кон-

текстах крізь призму генетичних, контактних, 
типологічних, інтертекстуальних підходів, по-
стколоніальних та імагологічних студій.

Для студентів гуманітарних факультетів, 
аспірантів та викладачів, учителів-словесників 
і всіх шанувальників художнього слова.
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КуЛьТуРА ЧЕСьКого нАРоду – 
ТРАдиЦІї ТА СуЧАСнІСТь

Автори – оксана Антоненко, гелена гасілова, 
їржі гасіл, надія Лобур, 

ольга Паламарчук
Культура чеського народу – традиції та 

сучасність.
Навчальний посібник з історії чеської культури 

для студентів-славістів.

ПРогРАМуВАння МоВою Visual 
Basic. NET

Автор – Ігор дудзяний
Дудзяний І. М.

Програмування мовою Visual Basic. NET. 
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 272 с.

МЕТоди оПТиМІЗАЦІї. ТЕоРІя
І АЛгоРиТМи

Автор – Михайло Бартіш
Бартіш М. Я.

Методи оптимізації. Теорія і алгоритми: 
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 223 с.

ЕКоЛогІя МІнЕРАЛьниХ РЕСуРСІВ
Автори – Василь Карабин, Андрій Пізнюр

Карабин В. В., Пізнюр А. В.
Екологія мінеральних ресурсів: Навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2006. – 161 с.

Посібник рекомендовано студентам-
славістам для практичних занять і самостійної 
роботи з нормативного курсу “Історія чеської 
культури”.

Систематизовано основні прийоми про-
грамування мовою Visual Basic. NET: опис 
типів даних, оголошення змінних і констант, 
організацію галужень і циклів, опис і вико-
ристання структурованих типів даних, підпро-
грам і модулів. Розглянуто реалізацію у Visual 
Basic. NET об’єктно-орієнтованої парадигми 
програмування (класи, об’єкти, конструктори 
і деструктори, інтерфейси та делегати, методи, 

властивості та події). Достатньо детально опи-
сано методи та властивості основних елемен-
тів керування, технологію розроблення проек-
тів у середовищі Visual Basic. NET. Наведено 
вибіркову інформацію про архітектуру NET та 
базову бібліотеку класів.

Для студентів вищих навчальних закладів, 
які вивчають сучасні інформаційні технології.

Розглянуто найважливіші питання чисель-
них методів розв’язування екстремальних за-
дач. Наведено теоретичне обґрунтування та 
коротку характеристику цих методів. Зосеред-
жено увагу на методах мінімізації функцій 
скінченної кількості змінних і методі динаміч-
ного програмування. Для засвоєння матеріалу 
достатньо знань зі стандартних курсів матема-
тичного аналізу та лінійної алгебри.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Розкрито питання геології родовищ голо-
вних типів корисних копалин і екологічних 
змін природного середовища, пов’язаних з 
їхньою розробкою. Наведено численні при-
клади негативних змін довкілля, спричинених 
видобутком і переробкою корисних копалин. 
Описано природоохоронні заходи та новітні 
безпечніші для довкілля способи видобутку 
мінеральних ресурсів.

Для екологів, геологів, усіх тих, хто ціка-
виться питанням раціонального використання 
мінеральних ресурсів.

Навчальні посібники Навчальні посібники
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ЕКоноМІЧнА І СоЦІАЛьнА 
гЕогРАФІя КРАїн, 

що РоЗВиВАюТьСя
Автор – Мирослава Книш

Книш М. М.
Економічна і соціальна географія країн, 

що розвиваються: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2006. – 264 с.

ПРАВоВІ ноРМи жуРнАЛІСТиКи 
уКРАїни

Автор – олена Кузнецова
Кузнецова О. Д.

Правові норми журналістики України: 
Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2006. – 352 с.

ІСТоРІя СЛоВАЧЧини
Автор – Михайло Кріль

Кріль М. М.
Історія Словаччини: Навчальний посібник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2006. – 264 с.

ТуРиСТиЧнЕ КРАїноЗнАВСТВо. 
ЄВРоПА

Автори – Марта Мальська, Михайло гамкало, 
ореста Бордун

Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю.
Туристичне країнознавство. Європа. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2006. – 172 с.

Розкрито зміни геопросторової організації 
країн, що розвиваються упродовж ХХ ст. Ве-
лику увагу приділено актуальним глобальним 
проблемам і тенденціям розвитку в цих краї-
нах на початку ХХІ ст. Використано низку ме-
тодичних підходів (системний, типологічний, 
проблемний), які полегшують вивчення такої 
велької кількості країн. У словнику наведено 

тлумачення 300 термінів, а в статистичних до-
датках – головні економічні та соціальні ма-
кропоказники.

Для студентів географічних факультетів 
вищих навчальних закладів.

Викладено основні правові норми чинних 
українських та ратифікованих в Україні між-
народних документів щодо ЗМІ станом на 
25 березня 2006 р., вміщено питання лекцій 
щодо кожної теми, а також список літератури, 
питання практичних занять, теми рефератів, 
домашні завдання, основні статті Конституції 
України, законів, кодексів України та міжна-

родних документів щодо діяльності ЗМІ, тлу-
мачення основних понять і термінів. 

Для студентів факультетів журналістики 
університетів та інститутів післядипломної 
освіти.

Подано стислий нарис історії словацького 
народу від найдавніших часів до сучасності. 
Висвітлено загальні закономірності та спе-
цифічні особливості державно-політичного, 
соціально-економічного і культурного роз-
витку словаків у складі Угорщини і Чехосло-
ваччини. Значну увагу приділено словацьким 
національним державотворчим програмам 
ХІХ–ХХ ст. Розглянуто актуальні проблеми, 
пов’язані зі становленням і розвитком неза-
лежної Словацької республіки.

Для студентів історичних і гуманітарних 
факультетів університетів, працівників турис-
тичних фірм, усіх зацікавлених історією. Розглянуто туристично-рекреаційний по-

тенціал країн Європи: переважні види туриз-
му, головні архітектурні та природні пам’ятки, 
популярні туристичні маршрути; описано 
географічне положення, адміністративний 
устрій та поділ країн, історичні факти. 

Для студентів вищих навчальних закладів.

Навчальні посібники Навчальні посібники
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1001 ЗАдАЧА З МАТЕМАТиЧної 
ФІЗиКи

Автори – Світлана Піх, Андрій Ровенчак, 
юрій Криницький

Піх С. С., Ровенчак А. А., Криницький Ю. С. 
1001 задача з математичної фізики. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 328 с.

КуЛьТуРА В ТЕРМІнАХ ВІд “А” до “я”
КуЛьТуРоЛогІЧнА АБЕТКА

Автор – Валерій Стеценко
Стеценко В. І.

Культура в термінах від “а” до “я”. 
Культурологічна абетка: Навчальний 

посібник для студентів університету. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2006. – 208 с.

КуЛьТуРоЛогІя
Автори – Валерій Стеценко, Людмила Пітусь

Стеценко В., Пітусь Л. Культурологія (навчальна 
програма і головний зміст нормативного 

курсу): Навчальний посібник для студентів 
університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2005. – 284 с.

оСноВи Вищої МАТЕМАТиКи
Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Основи вищої математики: 
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 388 с.

Наведено задачі з чотирьох розділів: “те-
орія функцій комплексної змінної”, “інте-
ґральні перетворення, узагальнені функції”, 
“рівняння математичної фізики”, “додаткові 
розділи” (сюди ввійшли окремі задачі ва-
ріаційного числення, задачі на спеціальні 
функції та на інтеґрали й похідні дробового 
порядку). 

Для студентів та аспірантів фізико-
математичних спеціальностей університетів 
і для самоосвіти.

У доступній формі пояснено деякі головні 
поняття і терміни культурологічного змісту, 
що стосуються мистецтва, феноменів релі-
гійного життя, специфічних явищ сучасної 
культури й трапляються в підручниках з куль-
турології, історії української та зарубіжної 
культури, спеціальній та популярній культу-

рологічній літературі, у творах художньої лі-
тератури, засобах масової інформації.

Для студентів університету.

Наведено головні означення і доведено 
теореми векторної алгебри, аналітичної гео-
метрії, лінійної алгебри й основ математич-
ного аналізу, описано розв’язування типових 
задач. Особливу увагу приділено задачам 
економічного змісту. Запропоновано деякі 
моделі, для опису яких використовують мето-
ди вищої математики. Матеріал, викладений 
у посібнику, відповідає програмі курсу вищої 

математики для економічних спеціальностей 
вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеціальностей.

Навчальні посібники Навчальні посібники
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ПоРІВняЛьнЕ ЛІТЕРАТуРоЗнАВСТВо
Частина 1. Лекційний курс

Автори – Микола Ільницький, Василь Будний
Ільницький М., Будний В. Порівняльне 
літературознавство: В 2 ч. Частина 1. 

Лекційний курс: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 280 с.

КРиМ. нАРиСи ІСТоРиЧної, 
ПРиРодниЧої І СуСПІЛьної 

гЕогРАФІї
Автор – Андрій Байцар

Байцар А. Л. Крим. Нариси історичної, 
природничої і суспільної географії: Навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2007. – 224 с.

ПоРІВняЛьнЕ ЛІТЕРАТуРоЗнАВСТВо
Частина 2. Практичні заняття

Автори – Микола Ільницький, Василь Будний
Ільницький М., Будний В. Порівняльне 
літературознавство: В 2 ч. Частина 2. 

Практичні заняття: Навчальний посібник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2007. – 144 с.

МоЛЕКуЛяРнІ МЕХАнІЗМи 
ІнТЕгРАЦІї МЕТАБоЛІЗМу

Автори – Микола Великий, 
Людмила Старикович, наталія Климишин, 

ярослав Чайка
Молекулярні механізми інтеграції метаболізму: 

Навчальний посібник / Великий М. М., 
Старикович Л. С., Климишин Н. І., Чайка Я. П. 

– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка. 2007. – 229 с.

Висвітлено теоретичні та методологічні 
питання літературної компаративістики – кур-
су, який слухають студенти-бакалаври і магі-
стри філологічних факультетів. 

Для викладачів, студентів-філологів, аспі-
рантів.

Розглянуто історію Криму з античних часів 
до сьогодення; наведено характеристику при-
родних умов; схарактеризовано етнічний склад 
населення півострова; подано краєзнавчо-
туристичну характеристику регіону.

Для студентів географічного факультету.

Висвітлено теоретичні та методологічні 
питання літературної компаративістики – кур-
су, який слухають студенти-бакалаври і магі-
стри філологічних факультетів.

Наведено матеріал для практичних занять.
Для викладачів, студентів-філологів, аспі-

рантів.

Розглянуто питання щодо інтегруван-
ня метаболічних процесів у клітині на рівні 
ферментів. Висвітлено уявлення про регулю-
вання активності ферментів на різних рівнях 
клітинної організації. З’ясовано роль ало-
стеричних ферментів, їхніх окремих доме-
нів, протомерів, а також значення ковалент-
ної модифікації в реалізації функціональної 
специфіки. Звернуто увагу на значення 
функціонування мультиензимних комплек-

сів в інтеграторних процесах. Показано роль 
мембранних структур у здійсненні не тільки 
компартменталізації метаболічних процесів, 
а й їхнього інтегрування.

Для викладачів, студентів біологічних 
спеціальностей вищих закладів освіти та ме-
дичних університетів, фахівців з біохімії. 

Навчальні посібники Навчальні посібники



22 Каталог видань 23Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

МЕТоди РоЗдІЛЕння 
ТА КонЦЕнТРуВАння В АнАЛІЗІ 

СКЛАдниХ РЕЧоВин
Автори – Теодозія Врублевська, 

олександр Тимощук
Врублевська Т., Тимощук О. Навчальний посібник 
з курсу “Методи розділення та концентрування 
в аналізі складних речовин”. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 216 с.

оБ’ЄКТно-оРІЄнТоВАнЕ 
МодЕЛюВАння ПРогРАМниХ 

СиСТЕМ
Автор – Ігор дудзяний

Дудзяний І. М. Об’єктно-орієнтоване 
моделювання програмних систем: Навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2007. – 108 с.

СоЦІоЛогІя ПРАВА І дЕВІАнТної 
ПоВЕдІнКи

Автор – олег демків
Демків О. Б. Соціологія права і девіантної 
поведінки: Навчальний посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2007. – 168 с. 

ТЕСТи З ІМуноЛогІї
Автори – галина Звір, Степан гудзь, 

Світлана гнатуш
Звір Г. І., Гудзь С. П., Гнатуш С. О.

Тести з імунології: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 176 с.

Стисло викладено теоретичні основи най-
поширеніших в аналізі методів розділення та 
концентрування речовин. Для засвоєння кож-
ного методу запропоновано відповідні лабора-
торні роботи, наведено головні розрахункові 
формули.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Розглянуто основи сучасної технології уні-
фікованого процесу аналізу та проектування 
програмних систем на базі мови UML (Unified 
Modeling Language). Детально висвітлено ба-
зові поняття UML, необхідні для побудови 
канонічних діаграм UML, розглянуто особли-
вості розробки моделей за допомогою CASE-
засобу Rational Rose 2003.

Для студентів вищих навчальних закладів, 
які вивчають сучасні інформаційні технології.

Схарактеризовано соціологічні теорії 
права і девіантної поведінки, соціально-
демографічні виміри та особливості практич-
ного соціологічного дослідження девіантної 
поведінки. Частина посібника присвячена ана-
лізові окремих випадків (case studies). Посіб-
ник містить опис інноваційних методик викла-
дання та оцінювання, інтерактивних завдань, 
прийомів організації дослідницької роботи в 
рамках курсу.

Тестові завдання з курсу “Основи іму-
нології” укладено відповідно до навчальної 
програми. Вони складаються із запитань до 
основних розділів загальної імунології та 
імунопатології, а також враховують специфі-
ку комп’ютерної перевірки відповідей.

Для студентів-біологів.
. 

Навчальні посібники Навчальні посібники
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оСноВи ПЕдАгогІЧної 
МАЙСТЕРноСТІ

Автор – Лариса Ковальчук
Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: 
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.

ВодниЙ КАдАСТР
Автор – Людмила Курганевич

Курганевич Л. П. Водний кадастр: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2007. – 116 с. 

ноВІТня ІСТоРІя уКРАїни 
(1914-1945 рр.)

Автор – Костянтин Кондратюк
Кондратюк К. Новітня історія України. 

1914-1945 рр.: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 262 с.

ІСТоРІя СоЦІоЛогІї
Частина 1

Автор – Тетяна Лапан
Лапан Т. Д. Історія соціології. Ч. 1: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2007. – 236 с.

Визначено змістовний компонент кож-
ної теми; зазначено види самостійної роботи 
студентів; розроблено методичні рекоменда-
ції до організації та проведення практично-
семінарських занять; розроблено дидактичні 
матеріали до вивчення окремих тем; запро-
поновано діагностичний блок для здійснен-
ня контролю і самоконтролю знань, умінь та 
навичок студентів, професійно-педагогічних 
якостей тощо. 

Для викладачів, студентів і магістрантів пе-
дагогічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів різних рівнів акредитації.

Розглянуто сучасну нормативно-правову 
базу, основні підходи до обліку поверхне-
вих, підземних вод і водокористування. 
Висвітлено суть, завдання, методичні осо-
бливості ведення державного водного када-
стру. 

Для студентів географічних факультетів, 
що вивчають спецкурс “водний кадастр” 

(спеціальність “екологія та охорона навко-
лишнього середовища”).

Подано систематичний виклад подій від 
початку Першої і до закінчення Другої світо-
вих війн. Особливу увагу звернено на питан-
ня визвольних змагань українського народу і 
його державотворчу діяльність, трагічну долю 
України в умовах тоталітарного режиму, її бо-
ротьбу з фашистською окупацією у роки Дру-
гої світової війни.

Для студентів вищих навчальних закладів, 
усіх, хто цікавиться історією України.

Посібник є першою з трьох частин норма-
тивного курсу “Історія соціології” і охоплює 
період протосоціології (етап в історії соціо-
логії, який передує появі академічної соціо-
логії) та становлення соціології як науки.

У ньому наведено програму курсу, плани і 
матеріали для семінарських занять, тести для 
перевірки засвоєння знань, завдання для са-
моконтролю, питання для контрольних робіт, 
теми есе.

Для студентів, викладачів і всіх, хто ціка-
виться історико-соціологічними проблемами.

Навчальні посібники Навчальні посібники
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ПуБЛІЦиСТиКА Й ТЕндЕнЦІї 
РоЗВиТКу СВІТу
Автор – Йосип Лось

Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку 
світу: Навчальний посібник для вищих 

навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. 
У 2 ч.: Ч. 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2007. – 376 с.

ThE World of EcoNomics
Автори – олена оленюк, 

галина Крижанівська, наталія Курташ, 
ольга Павлишенко, оксана Тинкалюк

Оленюк О. В., Крижанівська Г. Т., Курташ Н. М. 
та ін. The World of Economics: Навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2007. – 340 с.

ФунКЦІонАЛьниЙ АнАЛІЗ
Автори – Владислав Лянце, Тарас Кудрик, 

галина Чуйко
Лянце В., Кудрик Т., Чуйко Г. Функціональний 

аналіз: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 384 с.

оРгАнІЗАЦІя І ПЛАнуВАння 
дІяЛьноСТІ ПІдПРиЄМСТВА

Автори – Михайло оробчук, Богдан Максимів, 
ольга Марченко

Оробчук М., Максимів Б., Марченко О. 
Організація і планування діяльності 

підприємства: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007.

Узагальнено досвід світоглядної публіцисти-
ки світу в царині висвітлення й обґрунтування 
глобальних проблем людства під сучасну пору, 
визначення сенсожиттєвих орієнтирів. Уперше 
введено в науковий обіг багатий фактологічний 
матеріал, запропоновано нове бачення ролі пу-
бліцистики у переломний період історії.

Для студентів спеціалізації “журналістика” 
всіх форм навчання, у тому числі заочної з ви-
користанням дистанційних технологій.

Посібник The World of Economics склада-
ється з двох основних частин, а також двох 
додатків, у яких подано інформацію про 
Львівський національний університет та еко-
номічний факультет ЛНУ. Перша частина 
складається з восьми уроків-блоків (Units), 
які охоплюють основні питання економічної 
теорії. Друга частина поділена на шість уро-
ків, у яких розглянуто базові поняття відповід-
них спеціальностей економічного факультету. 

Кожний урок-блок складається з фахового 
економічного тексту, лексичних і граматичних 
вправ, проектів з використанням інформації з 
Інтернету, письмових завдань на розвиток про-
фесійних навичок. Завдання та вправи в усіх 
розділах розраховано на студентів з середнім 
та вищим рівнем мовної компетенції.

Для студентів економічного факультету.

Розглянуто питання курсів теорії міри й 
інтеграла Лебега та функціонального аналізу. 
Подано ймовірнісну інтерпретацію понять і 
тверджень. Зокрема, викладено теорію роз-
поділів і необмежених лінійних операторів у 
гільбертових просторах.

Для студентів математичних факультетів, 
які спеціалізуються у теорії ймовірностей і ма-
тематичної статистики.

Викладено теоретичні положення з орга-
нізації і планування діяльності підприємства. 
Для цього використано відповідні законодав-
чі матеріали, наведено основні формули для 
розв’язування задач. У кожній темі програми 
сформовано тестові завдання і задачі, призна-
чені для використання як на практичних за-
няттях, так і в самостійній роботі студентів. 
Наведено розв’язки типових задач.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Навчальні посібники Навчальні посібники
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ЧинниКи ҐРунТоТВоРЕння
Автори – Степан Позняк, Єрофей Красєха

Позняк С., Красєха Є. Чинники ґрунтотворення: 
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.

ІнТЕЛЕКТуАЛІЗоВАнА 
ІнФоРМАЦІЙнА СиСТЕМА 

“нЕЧІТКиЙ ЕКСПЕРТ”
Автор – Мар’ян Сявавко

Сявавко М. С. Інтелектуалізована інформаційна 
система “Нечіткий експерт”: Навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2007. – 320 с.

ЕТноСоЦІоЛогІя
Автор – Вікторія Середа

Середа В. В. Етносоціологія: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2007. – 160 с.

ТЕоРІя І ПРАКТиКА ЗАгАЛьного 
МуЗиЧного ВиХоВАння 
ЗА МЕТодоМ ВІдноСної 

СоЛьМІЗАЦІї
Автор – ЕльвіраТайнель

Тайнель Е. Теорія і практика загального 
музичного виховання за методом відносної 
сольмізації: Навчальний посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2007. – 392 с., 8 арк.: іл.

Схарактеризовано компоненти географіч-
ного середовища як чинники ґрунтотворення. 
В окремих розділах проаналізовано зовнішні 
умови формування педосфери, процеси обмі-
ну речовинами й енергією між педосферою та 
іншими геосферами і природними тілами, гли-
бинні чинники, живі організми як біотичний 
фокус педосфери, внутрішні абіотичні умови 
формування ґрунтів і їхній зв’язок з зовнішні-
ми чинниками. Враховано контрольні чинни-

ки, зокрема, рельєф як чинник-ретранслятор 
умов ґрунтотворення і чинник часу в процесі 
формування педосфери. Важливого значення 
надано антропогенній діяльності як одному з 
чинників формування ґрунтів.

Для студентів природничих спеціальнос-
тей, працівників науково-дослідних установ.

Розглянуто головні методи роботи зі зна-
ннями, насамперед з нечіткими; вказано під-
ходи до розв’язання складних важкострук-
турованих і формалізованих задач зі сфери 
бізнесу, управління, планування діагностики 
та прийняття рішень; описано новий напрям 
інформатики – інженерію знань.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Розглянуто теорії етносу та нації, типо-
логізації етнічних і національних спільнот, 
процеси міжнаціональної взаємодії, осо-
бливості формування національних ідентич-
ностей та національних моделей минулого, 
гендерні виміри націоналізму. Описано ме-
тоди дослідження таких етнонаціональних 
процесів і явищ, як етнічні стереотипи, об-
раз “чужого”, етносоціальна дистанція, кон-
струювання нації як дискурсивної формації. 

Наведено аналіз окремих випадків (case 
studies). 

Для студентів вищих навчальних закладів. Описано відомі та визнані у всьому сві-
ті ефективні методи угорської музично-
педагогічної концепції, створеної на почат-
ку ХХ ст. під керівництвом композитора, 
фольклориста та педагога Золтана Кодая, яку 
успішно впроваджують в Україні. В західному 
регіоні України впроваджено в практику му-
зичного виховання найефективнішу для роз-

витку музичних здібностей школярів складову 
концепції – відносний метод сольмізації.

Для студентів вищих навчальних закладів.
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РІСТ РоСЛин
Автор – ольга Терек

Терек О. Ріст рослин: Навчальний посібник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2007. – 248 с.

ВСТуП до ФІЗиКи І ТЕХнІКи 
ниЗьКиХ ТЕМПЕРАТуР

Автор – Андрій Франів
Франів А. В. Вступ до фізики і техніки низьких 

температур: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 160 с.

ВЕЛиКиЙ ПРАКТиКуМ З гЕнЕТиКи, 
гЕнЕТиЧної ІнжЕнЕРІї 

ТА АнАЛІТиЧної БІоТЕХноЛогІї 
МІКРооРгАнІЗМІВ

Автори – Віктор Федоренко, Богдан осташ, 
Михайло гончар, юрій Ребець

Федоренко В., Осташ Б., Гончар М., Ребець Ю. 
Великий практикум з генетики, генетичної 

інженерії та аналітичної біотехнології 
мікроорганізмів: Навчальний посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2007. – 279 с.

оСноВи КРАЄЗнАВЧо-ТуРиСТиЧної 
дІяЛьноСТІ

Автори – Любов Чеховська, Романа Сіренко
Чеховська Л. Я., Сіренко Р. Р. 

Основи краєзнавчо-туристичної діяльності: 
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 172 с.

Наведено сучасні знання про ріст рослин на 
клітинному, органа та організмовому рівнях. 
Розглянуто головні закономірності ростового 
процесу, його хід та регулювання, ритмічність 
і специфічні ростові рухи рослин. Розкрито 
структурно-функціональну цілісність рослин-
ного організму в процесі онтогенезу. Значну 
увагу приділено новим напрямам у вивченні 
фізіології росту рослин, зокрема, регуляторам 

росту та їхньому практичному використанню, 
а також впливу різних несприятливих чинни-
ків на ріст та адаптивні можливості рослинно-
го організму.

Для студентів, аспірантів, науковців біоло-
гічних спеціальностей університетів та педа-
гогічних, сільськогосподарських і лісотехніч-
них вищих навчальних закладів.

Викладено питання, пов’язані з конструк-
тивними особливостями і роботою установок 
для одержання низьких температур. Коротко 
розглянуто деякі специфічні питання тепло-
передачі за низьких температур, найважливі-
ші експериментальні методи у фізиці низьких 
температур. Описано властивості конструк-
ційних матеріалів за низьких температур. 
Наведено характеристики головних видів те-

плової ізоляції та посудин для збереження й 
перевезення зріджених газів. Охоплено низку 
питань, що стосуються тематики наукових до-
сліджень у галузі фізики твердого тіла.

Для студентів старших курсів і аспірантів 
фізичних спеціальностей університетів.

Описано методики проведення лаборатор-
них занять великого практикуму з генетики, 
генетичної інженерії та аналітичної біотехно-
логії мікроорганізмів. Як об’єкти досліджень 
використано кишкову паличку Escherichia coli, 
а також штами актиноміцетів, отримання й ана-
лізу мутантів та генетичних рекомбінантів бак-
терій, клонування генів у плазмідних векторах, 

створення рекомбінантних штамів бактерій та 
дослідження їхніх властивостей, виокремлен-
ня, очищення та характеристики ферментів з 
клітин метилотрофних дріжджів, а також їх-
нього аналітичного використання, зокрема кон-
струювання та застосування біосенсорів.

Для студентів, аспірантів та молодих 
учених.

Розглянуто питання становлення, фор-
мування і розвитку краєзнавчо-туристичної 
діяльності в Україні та за кордоном. Роз-
крито головні етапи зародження краєзнавчо-
туристичної діяльності, нормативно-правову 
базу її функціонування, наведено коротку 
характеристику визначних краєзнавчо-
туристичних ресурсів України і світу, описа-
но головні туристські маршрути українських 

Карпат, розтлумачення основних термінів і 
понять.

Для викладачів, магістрів та студентів ви-
щих навчальних закладів, інструкторів з ту-
ризму.
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ЧиСЕЛьнІ МЕТоди ЛІнІЙної 
АЛгЕБРи

Автори – Степан Шахно
Шахно С. М. Чисельні методи лінійної алгебри: 

Навчальний посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 246 с.

МЕТодиКА ПоЛьоВого 
ЕТногРАФІЧного доСЛІджЕння

Автор – Михайло глушко
Глушко М. С. Методика польового 

етнографічного дослідження: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.

РЕгІонАЛьнА ТиПоЛогІя КуЛьТуРи
Автор – Тетяна ярошенко

Ярошенко Т. М. Регіональна типологія 
культури: Навчальний посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2007. – 236 с.

ЕТногЕогРАФІя уКРАїни
Автор – Мирослав дністрянський

Дністрянський М. С.
Етногеографія України: Навчальний посібник. –  

Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

Розглянуто головні чисельні методи та 
алгоритми розв’язування систем лінійних 
алгебричних рівнянь і задач на власні зна-
чення. Теоретичний матеріал доповнено при-
кладами, наведено вправи для самостійного 
опрацювання.

Для студентів вищих навчальних закладів, 
які вивчають методи наближених обчислень, 
аспірантів і наукових працівників.

Розглянуто об’єкти та предметну область, 
історію розвитку польового етнографічного 
дослідження в Україні, організацію та підго-
товку етнографічних експедицій, методи праці 
етнолога, способи збирання польових етногра-
фічних матеріалів, методику й практику дослі-
дження різних ділянок традиційно-побутової 
культури, вимоги і правила зберігання, опра-

цювання та передавання набутих польових 
джерел до архіву.

Для студентів вищих закладів освіти гума-
нітарного профілю і всіх, хто цікавиться етно-
графією свого народу.

Викладено авторське бачення наукової 
логіки, змісту і методики викладання ново-
го культурологічного напряму та навчальної 
дисципліни “Регіональна типологія культу-
ри” з виділенням теоретичних і прикладних 
аспектів розвитку просторових моделей куль-
тури. Застосовано міждисциплінарний під-
хід і обґрунтовано його філософську основу. 
Розкрито територіальну своєрідність різних 
культур світу з акцентом на їхній самобут-

ності та процесах культурної взаємозумовле-
ності, взаємозв’язку та взаємодії. Наведено 
теоретико-методологічні засади регіональної 
типології культури, схарактеризовано основні 
культурні регіони світу, наведено словник тер-
мінів і список використаної та рекомендованої 
для самостійного опрацювання літератури.

Для студентів гуманітарних факультетів 
вищих навчальних закладів, які вивчають 
філософсько-культурологічні дисципліни.

Розкрито предмет та завдання етногео-
графії, її місце в системі наук. Обґрунтовано 
теоретичні основи, методологію та методику 
етногеографічних досліджень. Схарактеризо-
вано джерела етногеографії України. Відобра-
жено історико-географічні передумови фор-
мування етногеографічної ситуації в Україні. 
Детально проаналізовано основні параметри 
етногеографічної структури сучасної України, 
тенденції та напрями розвитку етногеографіч-
них процесів. Висвітлено особливості геогра-

фії зарубіжних українців. Розкрито регіональні 
етнографічні відмінності в Україні та приклад-
ні проблеми регіональної етнополітики.

Для студентів та викладачів географічних 
факультетів вищих закладів освіти, майбутніх 
фахівців у галузі етнології, усіх, хто цікавить-
ся географічним українознавством.
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МоРФоЛогІя ҐРунТІВ.
оСноВи ТЕоРІї І ПРАКТиКуМ

Автор – Мирон Кіт
Кіт М. Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії 
і практикум: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 232 с.

оРгАнІЗАЦІя РоБоТи РЕдАКЦІї 
гАЗЕТи І ПРАЦІ жуРнАЛІСТА

Автори – Михайло Присяжний, 
Мар’ян Лозинський

Присяжний М. П., Лозинський М. В.
Організація роботи редакції газети і праці 

журналіста: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 172 с.

ЗЕМЕЛьнІ РЕСуРСи
Автор – Зіновій Паньків

Паньків З. П. Земельні ресурси: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2008. – 272 с.

ЕЛЕКТРоннЕ ПЕРЕнЕСЕння 
В нАПІВПРоВІдниКАХ 

ТА нАПІВПРоВІдниКоВиХ 
СТРуКТуРАХ

Автори – Володимир Савчин, Роман Шувар
Савчин В. П., Шувар Р. Я.

Електронне перенесення в напівпровідниках та 
напівпровідникових структурах: Навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 688 с.

Викладено головні теоретичні положення 
морфології ґрунтів як розділу ґрунтознавства. 
Розглянуто основні морфологічні ознаки і 
властивості ґрунтів, розкрито суть термінів, 
які вживають у ґрунтознавстві. Детально сха-
рактеризовано основний об’єкт вивчення мор-
фології ґрунтів – ґрунтовий профіль, різні типи 
його будови, розподіл речовин у його межах, 
зміни диференціації. Значну увагу приді¬лено 
номенклатурі і символам генетичних горизон-

тів, прийнятих в Україні, США, Російській 
Федерації та у світовій базі даних про ґрунтові 
ресурси (WRB). Запропоновано головні прин-
ципи морфологічного аналізу ґрунту.

Для студентів та аспірантів географічних, 
біологічних і агрономічних факультетів вищих 
навчальних закладів, а також ґрунтознавців-
практикантів. 

Системно проаналізовано питання орга-
нізації роботи редакції газети і праці журна-
ліста. Розглянуто теоретичний та практичний 
підходи, які слугуватимуть набуттю умінь і 
навиків сучасного газетного менеджменту.

Для студентів інститутів, факультетів і 
відділень журналістики, молодих фахівців, 

редакторів, відповідальних секретарів, усіх, 
кого цікавить організація роботи сучасної га-
зети і праці журналіста.

Розкрито значення земельних ресурсів у 
житті людини та функціонуванні біосфери, 
розглянуто класифікаційні одиниці земель-
них ресурсів і земельних угідь. Висвітлено 
особливості сучасного стану та переважні на-
прями використання земельних ресурсів світу 
та України. Проаналізовано сучасне викорис-
тання осушених і зрошених земель України та 
обґрунтовано напрями їхнього раціонального 
використання. З’ясовано особливості функ-

ціонування ринку купівлі-продажу та оренди 
землі, наведено головні напрями охорони зе-
мельних ресурсів України.

Для студентів вищих навчальних закладів 
і коледжів природничих спеціальностей, а та-
кож науковців і працівників сфери регулюван-
ня земельних відносин.

Послідовно викладено фізичні основи 
електронних явищ перенесення в напівпро-
відниках. Їхньому аналізу передує розгляд 
головних понять про зонну структуру напів-
провідників, викладено статистику електро-
нів і дірок, розглянуто механізми розсіяння 
носіїв заряду. На засадах єдиного підходу ви-
кладено феноменологічну теорію кінетичних 
ефектів у напівпровідниках та проаналізовано 
умови їхнього спостереження і механізми ви-
никнення. Розглянуто поверхневі та контактні 
явища в напівпровідниках, явища в сильному 
електричному та квантувальному магнітному 

полях, особливості електронних властивостей 
сильнолегованих та некристалічних напів-
провідників. Описано електронні властивості 
нанорозмірних структур та спінове перене-
сення. Викладено фізичні основи вимірюван-
ня кінетичних параметрів напівпровідників. 
Акцентовано увагу на аспектах практичного 
використання розглянутих ефектів у напівпро-
відниковій електроніці. 

Для студентів старших курсів вищих 
навчальних закладів фізичних та фізико-
технічних спеціальностей, аспірантів та фахів-
ців, які працюють у галузі електроніки.
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гРАМАТиКА АнгЛІЙСьКої МоВи.
ТЕоРЕТиЧниЙ КуРС

Автори – ольга Федоренко, 
Стефанія Сухорольська

Федоренко О. І., Сухорольська С. М. 
Граматика англійської мови. Теоретичний 

курс: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 360 с.

МЕнЕджМЕнТ
Автори – Володимир яцура, оксана жук

Яцура В. В., Жук О. П.
Менеджмент: Навчальний посібник. – 

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

Проаналізовано основні питання граматич-
ної теорії сучасної англійської мови з огляду 
на нові теоретичні здобутки сучасного мовоз-
навства. Системно викладено принципи кате-
горіальної морфології, синтаксичного аналізу, 
лінгвокомунікативної інтерпретації речення. 

Для студентів філологічних факультетів, 
аспірантів, науковців, викладачів.

Розкрито теоретичні основи менеджменту 
і методи їхнього використання у діяльності 
сучасних організацій відповідно до змісту 
програми нормативної дисципліни “Менедж-
мент”. Наведено багатий методичний мате-
ріал, за допомогою якого студенти зможуть 
ефективно організувати роботу з вивчення та 
засвоєння теорії менеджменту і набудуть вмін-
ня застосовувати її на практиці.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викла-
дачів вищих навчальних закладів усіх рівнів 
акредитації; бізнесменів, менеджерів та широ-
кого кола економістів-практиків.

навчально-методичні 
поСібники
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Навчально-методичні  посібники Навчально-методичні посібники

доСЛІджЕння оКРЕМиХ 
БІоХІМІЧниХ ПоКАЗниКІВ ЗА уМоВ 

оКСидАТиВного СТРЕСу
Автори – наталія Сибірна, оксана Маєвська, 

Марина Барська
Сибірна Н. О., Маєвська О. М., Барська М. Л.
Дослідження окремих біохімічних показників 

за умов оксидативного стресу: Навчально-
методичний посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 60 с.

нАВЧАЛьнА ПРАКТиКА З БоТАнІКи 
нА БАЗІ ШАЦьКого БІоЛого-
гЕогРАФІЧного СТАЦІонАРу 

ЛьВІВСьКого нАЦІонАЛьного 
унІВЕРСиТЕТу ІМЕнІ ІВАнА ФРАнКА

Автори – наталія Калинович, 
Віталій гончаренко, Ія Реслер

Калинович Н. О., Гончаренко В. І., Реслер І. Я.
Навчальна практика з ботаніки на базі 

Шацького біолого-географічного стаціонару 
ЛНУ імені Івана Франка: Навчально-

методичний посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 – 113 с.

.

РАдІоБІоЛогІя
Автори – Катерина дудок, 

Людмила Старикович, Леонід дацюк
Дудок К., Старикович Л., Дацюк Л. Радіобіологія: 

Навчально-методичний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – 

2007. – 118 с.

ЗБІРниК ТЕСТІВ З КуРСу 
“ПЕдАгогІКА”

Частина 1. дидактика
За загальною редакцією Лариси Ковальчук

Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: У 3 ч. Ч. 1. 
Дидактика: Навчально-методичний посібник/ 
За заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 120 с.

Систематизовано й узагальнено сучасні 
дані про механізми антиоксидантного захис-
ту організму та проаналізовано етіологічні 
передумови розвитку оксидативного стресу 
за різних патологій. Наведено низку методик 
для визначення активностей ферментів анти-
оксидантної системи, а також певних метабо-
літів, вміст яких характеризує рівень розвитку 

оксидативного стресу. Окремо розтлумачено 
причини головних помилок, які можуть трапи-
тися у розрахунках та вираженні одиниць роз-
мірностей досліджуваних показників.

Для студентів біологічних факультетів уні-
верситетів, медичних університетів та природ-
ничих коледжів.

Наведено перелік завдань навчальної прак-
тики з ботаніки, методики та рекомендації до 
їхнього виконання для формування у студентів 
загальнонаукових понять про таксономічну, 
синтаксономічну і структурну різноманітність 

рослинного покриву території Шацького наці-
онального природного парку залежно від при-
родних та антропогенних умов середовища.

Для студентів і викладачів біологічних спе-
ціальностей університетів.

Коротко викладено головні проблеми 
радіобіології, описано джерела іонізуючих 
випромінювань, норми радіаційної безпеки, 
способи дозиметричного контролю. Наведе-
но теоретичні обґрунтування пострадіацій-
них фізико-хімічних та функціональних змін 
клітин червоної крові та методи їхньої іден-
тифікації. Значну увагу приділено вивченню 
впливу іонізуючих випромінювань на актив-
ність ферментів антиоксидантного захисту 
та описано методи їхнього визначення.

Для наукових працівників, студентів біо-
логічного, екологічного, медичного напря-
мів університетів, інститутів та коледжів 
природничих спеціальностей.

Визначено змістовий компонент кожної 
теми; подано літературу для самостійної робо-
ти студентів; розроблено діагностичний блок у 
вигляді тестових завдань для контролю і само-
контролю знань, умінь та навичок студентів з 
розділу “Дидактика”. 

Для викладачів, магістрантів і студентів пе-
дагогічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів різних рівнів акредитації.
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ЛІТня нАВЧАЛьнА ПРАКТиКА 
З БоТАнІКи

Автори – Звенислава Мамчур, 
Анастасія одінцова

Мамчур З. І., Одінцова А. В. Літня навчальна 
практика з ботаніки: Навчально-методичний 

посібник для студентів біологічного 
факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2007. – 176 с.

оСноВи СТАТиСТиЧної 
ЛІнгВІСТиКи

Автор – Соломія Бук
Бук С. Н. Основи статистичної 

лінгвістики: Навчально-методичний 
посібник / Відп. ред. проф. Ф. С. Бацевич. –  
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2008. – 124 с.

Розглянуто питання, пов’язані з організа-
цією та проведенням навчальної практики з 
ботаніки студентів біологічних факультетів 
класичних університетів. Описано природні 
умови та рослинний покрив Карпат і Львів-
ської обл., наведено методичні рекомендації до 
проходження практики, теми індивідуальних 
занять. До спеціального розділу увійшли такі 
довідкові матеріали, як ключі для визначення 

основних систематичних груп вищих рослин 
і лишайників, опис основних представників 
мохоподібних, російсько-український словник 
та словник термінів, а також списки видів рос-
лин.

Для студентів природничих спеціальнос-
тей, природодослідників, які цікавляться бота-
нічними об’єктами та їхньою охороною.

 

Викладено основні поняття та категорій-
ний апарат статистичної лінгвістики, наведе-
но основні кількісні характеристики одиниць 
різних рівнів мови та мовлення, статистичну 
структуру тексту, розглянуто найважливіші 
проблеми стилеметрії, глотохронології, автор-
ської та часової атрибуції тексту.

Для студентів, аспірантів та викладачів мо-
вознавчих спеціальностей.

Навчально-методичні  посібники

практикуми, 
збірники вправ, задач
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ІСТоРІя КРАїн ЗАХІдної ЄВРоПи 
ТА ПІВнІЧної АМЕРиКи ноВого 

ЧАСу
Практикум для студентів історичного 
факультету: (2-ге видання, доповнене). 

Частина 1
укладач – Зоя Баран

Практикум з курсу “Історія країн Західної 
Європи та Північної Америки нового часу”. 

Для студентів історичних факультетів. 
Ч. 1. Укладач Зоя Баран. – Львів: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 
2006. – 176 с.

МоЛЕКуЛяРнА ФІЗиКА:
ЛАБоРАТоРниЙ ПРАКТиКуМ

Автори – Анатолій Бородчук, 
ярослав Пастирський, Зиновій Стасюк

Бородчук А. В., Пастирський Я. А., Стасюк З. В.
Молекулярна фізика: Лабораторний практикум. 

– Львів: Видавничий центр ЛНУ
 імені Івана Франка, 2006. – 146 с.

МЕХАнІКА:
ЛАБоРАТоРниЙ ПРАКТиКуМ

Автори – Анатолій Бородчук, 
ярослав Пастирський, Зиновій Стасюк

Бородчук А. В., Пастирський Я. А., Стасюк З. В.
Механіка: Лабораторний практикум. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2006. – 257 с.

ПЕдАгогІКА оСоБиСТого доСВІду:
ПРАКТиКуМ дЛя САМоСТІЙної 

РоБоТи
Автор – Світлана Цюра

Цюра Світлана. Педагогіка особистого досвіду: 
Практикум для самостіної роботи. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2006. – 185 с.

Запропонована в практикумі тематика се-
мінарських занять відображає проблеми та 
закономірності історичного поступу країн 
Західної Європи та Північної Америки від 
XVI ст. до 1815 р. включно. До кожної теми 

додано методичні рекомендації, найважливіші 
документальні матеріали, тематику рефератів, 
список рекомендованих джерел і літератури.

Для студентів історичних факультетів.

Навчальний посібник створено відповід-
но до програм нормативного курсу “Загальна 
фізика”. Він складається з двох частин. У пер-
шій частині в конспективній формі введено 
основні поняття молекулярної фізики і термо-
динаміки та висвітлено фізичні закони з цього 
розділу фізики. У другій – наведено детальний 
опис 18 лабораторних робіт, виведення робо-

чих формул, порядок проведення експеримен-
ту, перелік контрольних запитань.

Для студентів університетів.

Розглянуто основні закони і поняття меха-
ніки, класифікацію похибок вимірювання й 
опрацювання результатів експерименту, описа-
но 20 лабораторних робіт з механіки. Основну 
увагу приділено методам вивчення фізичних 
явищ і техніці виконання лабораторних робіт.

Для студентів університетів.

Запроновано спектр завдань і висвітлено 
методи організації самостійної роботи студен-
тів з курсу “Педагогіка”. Як головний спосіб 
формування цілісного позитивного ставлення 
студента до педагогіки і педагогічної діяльнос-
ті розглянуто пошук ним особистої діяльності 
та сенсу наукових педагогічних знань.

Для викладачів, аспірантів, магістрантів і 
студентів педагогічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів різних рівнів акредитації, 

вчителів загальноосвітніх шкіл, а також тих, 
хто цікавиться проблемами виховання та са-
мовиховання.
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ХоРВАТСьКА МоВА
Автори – Людмила Васильєва, дамір Пешорда

Васильєва Л., Пешорда Д.
Хорватська мова: Збірник вправ. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2007. – 128 с.

ЗБІРниК ЗАдАЧ ТА ВПРАВ 
З ФІнАнСоВої МАТЕМАТиКи

Автор – Михайло Баранкевич
Баранкевич М. М.

Збірник задач та вправ з фінансової 
математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2008. – 170 с.

Наведено вправи для засвоєння основ фо-
нетики, морфології, правил побудови речень 
хорватської мови до посібника “Хорватська 
мова”. 

Для студентів-славістів, студентів факуль-
тету міжнародних відносин, а також тих, хто 
бажає самостійно вивчити хорватську мову.

Наведено розрахунки за простими та 
складними відсотковими ставками, способи 
амортизації заборгованостей. Запропоновано 
методи порівняння комерційних контрактів. 
Визначено ефективність фінансових операцій 
та інвестицій.

Для студентів усіх економічних спеціаль-
ностей, бізнесменів, а також тих, хто бажає 
самостійно оволодіти основами фінансових 
розрахунків.

Практикуми, збірники вправ, задач

монограФії
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ПиТАння КоМунІКАТиВно-
ПРАгМАТиЧного оПиСу 

СКЛАдного РЕЧЕння у РоСІЙСьКІЙ 
МоВІ: АСПЕКТ АКТуАЛьного 

ЧЛЕнуВАння
Автор – Вікторія Абашина

Абашина Вікторія. Питання комунікативно-
прагматичного опису складного речення 

у російській мові: аспект актуального 
членування: Монографія. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 344 с.

ЕТноПоЛІТиЧнА гЕогРАФІя 
уКРАїни

Автор – Мирослав дністрянський
Дністрянський М. С. Етнополітична географія 

України: проблеми теорії, методології, 
практики. Монографія. – Львів: Літопис; 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 490 с.

нЕЙРоТРАнСМІТЕРи 
ТА ЕФЕКТиВнІСТь диХАння 

СЕКРЕТоРниХ ТКАнин
Співавтори – Степан гордій, оксана Іккерт,                   

наталія Кургалюк
Нейротрансмітери та ефективність дихання 

секреторних тканин / С. К. Гордій, О. В. Іккерт, 
Н. М. Кургалюк та ін.: Монографія. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2006. – 233 с.

дЕРжАВниЙ БоРг уКРАїни: 
ПРоБЛЕМи ПРАВоВого 

РЕгуЛюВАння
Автор – Ірина Заверуха

Заверуха І. Б. Державний борг України: 
проблеми правового регулювання: Монографія. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2006. – 310 с.

Розглянуто складне речення як один із синк-
таксичних засобів оформлення мовленнєвого ви-
словлювання в акті мовної комунікації: дослідже-
но можливості різних структурно-семантичних 
розрядів складного речення у структуруванні 
певного змісту; встановлено основні комуніка-
тивні типи висловлювань, що утворюються на 
його ґрунті; проаналізовано способи оформлен-

ня лінійно-динамічної структури, особливості 
функціонування складного речення в тексті. З 
урахуванням нових тенденцій розвитку лінг-
вістичних знань висвітлено основні положення 
вчення про актуальне членування речення, що 
розкривають його природу та призначення.

Для лінгвістів, студентів-філологів, учителів-
словесників.

Обґрунтовано теоретичні основи, методо-
логію та методику геоетнополітичних дослі-
джень, розкрито взаємозумовленість розвитку 
етногеографічних та територіально-політичних 
процесів в Україні впродовж ХХ ст. Характери-
зовано параметри етногеографічної структури 
сучасної України та їхнє геополітичне значення. 
Проаналізовано функції етногеографічного чин-
ника в організації державно-територіального 

устрою та географічні особливості політичної 
активності етнонаціональних спільнот і груп. 
Обґрунтовано концепцію державної геоетно-
політики та практичні рекомендації щодо зрів-
новаження регіональних етнополітичних про-
цесів в Україні.

Для наукових працівників, учителів, усіх, 
хто цікавиться науковим українознавством.

Узагальнено дані щодо поліфункціональ-
ності й взаємозумовленості процесів функціо-
нування мітохондрій та рецепторних структур 
за умов підтримання гомеостазу в разі дії чин-
ників різної етіології та проаналізовано роль 
оксиду азоту у цих процесах.

Для студентів вищих навчальних закладів, 
науковців.

Досліджено проблеми правового регулю-
вання державного боргу. Визначено зміст дер-
жавного боргу як фінансово-правової категорії, 
зокрема, загальні та видові характеристики 
правових норм, що регулюють відносини у 
сфері державного боргу; зміст та особливос-
ті цих правовідносин; правовий статус їхніх 
учасників; особливості виникнення, зміни та 
припинення правовідносин у сфері державно-
го боргу; практику їхньої реалізації; правове 
регулювання управління державним боргом та 
фінансовий контроль за його станом. Обґрунто-
вано цілісність фінансово-правового інституту 

державного боргу та його місце в системі фі-
нансового права та національного права Укра-
їни. Запропоновано авторське бачення проблем 
класифікації державного боргу, визначення 
його структури, а також низки інших базових 
категорій із цієї проблематики.

Для юристів, економістів, фінансистів, 
практичних працівників фінансової, грошово-
кредитної сфери, органів державного управ-
ління у сфері фінансів; викладачів, студентів 
вищих навчальних закладів та інших зацікавле-
них у проблемах фінансового права осіб.
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ІВАн ФРАнКо 
І ЕКоноМІЧнА дуМКА СВІТу

Автор – Степан Злупко
Степан Злупко. Іван Франко і економічна думка 
світу: Монографія. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 413 с.

ЗАХІдноуКРАїнСьКА ПРЕСА ПЕРШої 
ПоЛоВини ХХ СТ. 

у ВСЕуКРАїнСьКоМу КонТЕКСТІ
Автор – Степан Кость

Кость С. Західноукраїнська преса першої 
половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті 
(засади діяльності, періодизація, структура, 
особливості функціонування): Монографія. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2006. – 514 с.

ФІЗиКА КРиСТАЛІЧниХ ФЕРоїКІВ 
З оРгАнІЧниМ КАТІоноМ
Автор – Володимир Капустяник

Капустяник В. Б. Фізика кристалічних фероїків 
з органічним катіоном: Монографія. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2006. – 439 с.

нЕТРАдиЦІЙниЙ ПІдХІд 
до ТРАдиЦІЙної ФІЗиЧної 

КуЛьТуРи
Автори – Катерина Крапівіна, олена Мусієнко

Крапівіна К. О., Мусієнко О. В.
Нетрадиційний підхід до традиційної фізичної 

культури: Монографія. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 300 с.

На підставі аналізу творчої спадщини Іва-
на Франка вперше висвітлено його погляди 
на розвиток економічної думки світу від най-
давніших часів до початку ХХ ст. Ця книга є 
одним із підтверджень геніальності Великого 
Каменяра.

Для економістів та широкого інтелектуаль-
ного загалу.

Підсумовано результати попередніх дослі-
джень цієї теми – “Преса боротьби й ідеї: пер-
шої половини ХХ ст.” (1994), “Нариси з історії 
української військової преси” (1998), “Нариси 
з історії західноукраїнської преси першої по-
ловини ХХ ст.: Структура” (у 2, 2002), а також 
уведено в науковий обіг новий і значний за 
обсягом фактологічний матеріал, досліджено 
методологічні й ідейно-концептуальні засади 

діяльності західноукраїнської преси означено-
го періоду, її структуру, особливості функціо-
нування, тенденції розвитку, роль у суспільно-
політичному процесі.

Для студентів факультетів і відділень жур-
налістики, дослідників історії української пре-
си і політичної думки, широкого кола читачів, 
які цікавляться історією України.

Висвітлено питання фізики фазових пере-
ходів у фероїках. На прикладі найяскравіших 
представників класу фероїків з органічни-
ми катіонами узагальнено експериментальні 
результати, що стосуються природи різних 
типів фазових переходів, просторової моду-
ляції, діелектричних релаксаційних процесів, 
протонної провідності, екситон-фононної вза-
ємодії, а також спектроскопії комплексів іонів 
перехідних металів та радіаційних дефектів, 
що виникають за порівняно малих доз опро-

мінення. Перелічені питання висвітлені на-
стільки детально, щоб спеціалісти, які вперше 
стикаються з подібними проблемами під час 
вивчення інших матеріалів, могли застосувати 
розроблені підходи. 

Для студентів вищих навчальних закладів, 
спеціалістів.

Науково обґрунтовано вплив оздоровчої 
системи тренувань, запропонованої автором 
для жінок репродуктивного віку. У результаті 
наукових досліджень доведено, що поєднан-
ня в одному занятті динамічних вправ в ае-
робному та аеробно-анаеробному режимах, 
статичних вправ Хатха-йоги та релаксації 
у певній послідовності сприяє поліпшенню 
функцій усіх органів і систем організму та 
значно прискорює відновлювальні процеси 
після заняття. Наведено методичні поради 

щодо виконання вправ залежно від їхнього 
терапевтичного впливу та щодо визначення 
навантаження відновного фізичного стану.

Для спеціалістів спортивної медицини, 
лікувальної фізкультури, а також широкого 
кола читачів.
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нАЦІонАЛьнА САМоБуТнІСТь 
дРАМАТуРгІї ІВАнА ФРАнКА

Автор – Володимир Працьовитий
Працьовитий В. С. Національна самобутність 
драматургії Івана Франка. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 192 с.

ШЕВЧЕнКоЗнАВЧІ СТудІї: дЕКАЛог
Автор – Андрій Скоць

Скоць А. І. Шевченкознавчі студії: Декалог: 
Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2006. – 204 с.

МоВниЙ СВІТ ІВАнА ФРАнКА
Автор – олександра Сербенська

Сербенська О. А. Мовний світ Івана Франка 
(Статті, роздуми, матеріали): Монографія. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2006. – 372 с.

ЛюдСьКиЙ ПоТЕнЦІАЛ ЕКоноМІКи 
уКРАїни

Автор – ольга Стефанишин
Стефанишин О. В. Людський потенціал 
економіки України: Монографія. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 315 с. – 72 іл.

Проаналізовано драматичні твори Івана 
Франка, розкрито їхню національну самобут-
ність, досліджено способи та засоби характе-
ротворення, визначено жанрову природу, ви-
світлено стильові особливості.

Для студентів, викладачів, народознавців, 
політологів, істориків, культорологів.

Розглянуто актуальні проблеми шевченкоз-
навства. Складовими частинами дослідження 
є монографічні теми, в яких подано мікро-
аналіз Шевченкових поем “Катерина”, “Най-
мичка”, “Сон” (“У всякого своя доля...”), і 
теми оглядові, де розглянуто Тараса Шевченка 
в ранній “добі романтичного націоналізму”, 
досліджено Шевченків тайнопис, його поети-
ку умовчань, незримі субстанції художності 
(“рядки незримі”) – емоційно-психологічні 
паузи, так звані апосіопези в “Кобзарі” і зна-

мениті Шевченкові образи-символи – співця 
Кобзаря, Слова, Волі, Дніпра, його астральні 
дивосвіти – поетичні образи Сонця, Місяця, 
Зір. Книжка новаторська, вирізняється високи-
ми науковими якостями, написана оригіналь-
но, талановито, майстерно, свіжо, любовно. 
Для учнів середніх шкіл, студентів-філологів, 
учителів-словесників і викладачів української 
літератури у вищих навчальних закладах, усіх 
шанувальників Тараса Шевченка.

У книзі зібрано лекції, статті, есеї про ма-
лодосліджені лінгвістичні погляди Івана Фран-
ка. Простежено процес становлення Франка 
як мовознавця, з’ясовано соціолінгвістичні 
засади науковця, його погляди на суть Слова, 
зв’язок мови і духовності, розкрито Франкове 
трактування ролі живого слова в житті інди-
віда та народу. Розглянуто функцію кольоро-
назв у Франкових творах, показано Франка як 
видатного фразеографа; з’ясовано Франкові 
засади мовотворчості журналіста. Зібрано ха-

рактерні висловлювання Мислителя про Сло-
во і рідну мову. Вперше в Україні перекладено 
з польської мови на українську і введено в на-
уковий обіг реферат молодого Франка з праці 
американського природодослідника про зна-
чення кольору в живій природі.

Франко постає як унікум мовленнєвого 
слуху, а мовний світ Генія – як вияв величі 
його Духа.

Для всіх, хто прагне більше пізнати Івана 
Франка.

Досліджено людський потенціал націо-
нальної економіки, обґрунтовано теоретичні 
засади формування людського інтелектуаль-
ного потенціалу. На підставі застосування 
макроекономічного інструментарію розгля-
нуто особливості формування ринкового 
механізму і суспільних інститутів реалізації 
людського потенціалу, визначено специфіку 
трансформації форм зайнятості, розроблено 
концептуальні засади підвищення ефектив-

ності людського інтелектуального потенціалу 
в умовах постіндустріалізму, запропоновано 
нові тлумачення багатьох категорій і понять 
з проблем формування і використання люд-
ського потенціалу інноваційної економіки 
України.

Для науковців, викладачів, студентів ви-
щих навчальних закладів.
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АПоКРиФи І ЛЕгЕнди 
З уКРАїнСьКиХ РуКоПиСІВ. ТоМ 1

Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко
Апокрифи і легенди з українських рукописів / 

Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – 
Т. 1: Апокрифи старозавітні: Репринт видання 

1896 року / Передм. Я. Мельник. – Львів: 
Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 2006. – 512 с.

АПоКРиФи І ЛЕгЕнди 
З уКРАїнСьКиХ РуКоПиСІВ. ТоМ 3

Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко
Апокрифи і легенди з українських рукописів / 

Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – 
Т. 3: Апокрифи новозавітні. Б. Апокрифічні 

діяння апостолів: Репринт видання 1902 року. – 
Львів: Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 2006. – 456 с.

АПоКРиФи І ЛЕгЕнди 
З уКРАїнСьКиХ РуКоПиСІВ. ТоМ 2

Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко
Апокрифи і легенди з українських рукописів / 

Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – 
Т. 2: Апокрифи новозавітні. А. Апокрифічні 

євангелія: Репринт видання 1899 року. – Львів: 
Львівський національний університет

імені Івана Франка, 2006. – 532 с.

АПоКРиФи І ЛЕгЕнди 
З уКРАїнСьКиХ РуКоПиСІВ. ТоМ 4

Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко
Апокрифи і легенди з українських рукописів / 

Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – 
Т. 4: Апокрифи есхатологічні: Репринт видання 

1906 року. – Львів: Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2006. – 600 с.

П’ятитомний корпус “Апокрифи і ле-
генди з українських рукописів. Зібрав, упо-
рядкував і пояснив др. Іван Франко” (Львів, 
1896-1910) – вершинний здобуток україн-
ської науки у виданні й осмисленні апо-
крифічної літератури – викликав значний 
резонанс в європейських наукових колах, 
був оцінений як найвизначніша слов’янська 
збірка апокрифів.

Репринтне видання до 150-ліття від дня 
народження Івана Франка.

П’ятитомний корпус “Апокрифи і ле-
генди з українських рукописів. Зібрав, упо-
рядкував і пояснив др. Іван Франко” (Львів, 
1896-1910) – вершинний здобуток україн-
ської науки у виданні й осмисленні апо-
крифічної літератури – викликав значний 
резонанс в європейських наукових колах, 
був оцінений як найвизначніша слов’янська 
збірка апокрифів.

Репринтне видання до 150-ліття від дня 
народження Івана Франка.

П’ятитомний корпус “Апокрифи і ле-
генди з українських рукописів. Зібрав, упо-
рядкував і пояснив др. Іван Франко” (Львів, 
1896-1910) – вершинний здобуток україн-
ської науки у виданні й осмисленні апо-
крифічної літератури – викликав значний 
резонанс в європейських наукових колах, 
був оцінений як найвизначніша слов’янська 
збірка апокрифів.

Репринтне видання до 150-ліття від дня 
народження Івана Франка.

П’ятитомний корпус “Апокрифи і ле-
генди з українських рукописів. Зібрав, упо-
рядкував і пояснив др. Іван Франко” (Львів, 
1896-1910) – вершинний здобуток укра-
їнської науки у виданні й осмисленні апо-
крифічної літератури – викликав значний 
резонанс в європейських наукових колах, 
був оцінений як найвизначніша слов’янська 
збірка апокрифів.

Репринтне видання до 150-ліття від дня 
народження Івана Франка.
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монографії монографії

Об’єктом дослідження став роман І. Фран-
ка “Перехресні стежки”. Запропоновано ко-
мунікативний, когнітивний, стилістичний і 
статистичний підходи до Франкового тексту. 
У кінці подано частотний словник твору.

Для вчителів і викладачів української 
мови та літератури, школярів, студентів, усіх, 
кому не байдуже українське слово, творчість 
І. Франка.

На підставі аналізу книгознавчих та дже-
релознавчих аспектів видавничої продукції, 
нововиявлених документальних матеріалів 
досліджено видавничу діяльність Івана Фран-
ка впродовж усього творчого життя, зокрема 
участь у виданні семи книжкових серій, пра-
цю в Науковому товаристві імені Шевченка та 
Українсько-руській видавничій спілці у Льво-
ві, його роль як редактора і видавця власних 

творів та спадщини попередників, як теорети-
ка і практика видавничої справи.

Для широкого кола читачів.

АПоКРиФи І ЛЕгЕнди 
З уКРАїнСьКиХ РуКоПиСІВ. ТоМ 5

Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко
Апокрифи і легенди з українських рукописів / 

Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – 
Т. 5: Легенди про святих. Часть перша: 

Репринт видання 1910 року. – Львів: Львівський 
національний університет імені Івана Франка, 

2006. – 312 с.

ІВАн ФРАнКо – ВидАВЕЦь:
КнигоЗнАВЧІ ТА джЕРЕЛоЗнАВЧІ 

АСПЕКТи
Автор – Богдан якимович

Якимович Б. З. Іван Франко – видавець: 
Книгознавчі та джерелознавчі аспекти: 

Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2006. – 691 с.: портр., іл.

СТЕжКАМи ФРАнКоВого ТЕКСТу
Автори – Флорій Бацевич, Соломія Бук, 

Любов Процак, Андрій Ровенчак, 
Лідія Сваричевська, Іван Ціхоцький

Стежками Франкового тексту (комунікативні, 
стилістичні та лексикографічні виміри роману 

“Перехресні стежки”) / Ф. С. Бацевич (наук. 
ред.), С. Н. Бук, Л. М. Процак, А. А. Ровенчак, 
Л. Ю. Сваричевська, І. Л. Ціхоцький. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 376 с.
П’ятитомний корпус “Апокрифи і ле-

генди з українських рукописів. Зібрав, упо-
рядкував і пояснив др. Іван Франко” (Львів, 
1896-1910) – вершинний здобуток україн-
ської науки у виданні й осмисленні апо-
крифічної літератури – викликав значний 
резонанс у європейських наукових колах, 
був оцінений як найвизначніша слов’янська 
збірка апокрифів.

Репринтне видання до 150-ліття від дня 
народження Івана Франка.

юРІїВСьКА нАРодноПоЕТиЧнА 
ТВоРЧІСТь:

ПРоБЛЕМА СЕМАнТиКи І жАнРоВої 
СПЕЦиФІКи

Автор – галина Василькевич
Василькевич Г. Юріївська народнопоетична 
творчість: проблема семантики і жанрової 
специфіки: Монографія. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 224 с.

На підставі комплексного вивчення юрі-
ївської календарно-обрядової творчості 
(прислів’їв, приказок, примовок, замовлянь, 
повір’їв, обрядових пісень), агіографічної 
літератури, іконографії досліджено генеало-
гію образу св. Юрія-змієборця. Простежено 
еволюцію його образотворення в українській 
словесності від міфологічних уявлень до на-
роднопоетичної та художньо-літературної есте-

тизації образу. З функціонально-семантичного 
погляду осмислено специфіку юріївських пі-
сень у жанровій системі календарно-обрядової 
поезії, визначено їхню естетичну вартість, 
з’ясовано властиві ознаки поетики.

Для фольклористів, філологів, етнографів, 
істориків, теологів – усіх шанувальників укра-
їнської культури.
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Проаналізовано висвітлення в україн-
ських газетах окремих аспектів функціону-
вання вітчизняного телебачення на межі ХХ 
й ХХІ ст., з’ясовано роль преси у формуванні 
громадської думки про цей засіб масової ко-
мунікації.

Для викладачів, аспірантів і студентів фа-
культетів та відділень журналістики універ-
ситетів, творчих телевізійних працівників.

Досліджено особливості процесу форму-
вання національних заощаджень в економіці 
України у період її ринкової трансформації. 
Простежено динаміку та структуру заоща-
джень домогосподарств, підприємств і держа-
ви у роки трансформаційного спаду та віднов-
лення економічного зростання. За допомогою 
регресійного аналізу вивчено роль визначни-
ків особистих і національних заощаджень. 
З’ясовано перспективні напрями використан-

ня інструментів фіскальної політики для під-
вищення рівня заощаджень. Розглянуто на-
прями удосконалення механізму перетворення 
заощаджень в інвестиції і роль соціокультур-
них та інституційних чинників для підвищен-
ня рівня національних заощаджень.

Для науковців, викладачів, аспірантів, магі-
стрів і студентів економічних спеціальностей.

СТРуКТуРА ҐРунТоВого ПоКРиВу 
гоЛогоРо-КРЕМЕнЕЦьКого 

гоРБогІР’я
Автори – оксана гаськевич, Степан Позняк

Гаськевич О., Позняк С. Структура ґрунтового 
покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я: 

Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2007. – 208 с. 

ЗАощАджЕння В ЕКоноМІЦІ 
уКРАїни: МАКРоЕКоноМІЧниЙ 

АнАЛІЗ
Автор – остап Ватаманюк

Ватаманюк О. Заощадження в економіці 
України: макроекономічний аналіз: Монографія.– 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2007. – 536 с.

ТЕЛЕБАЧЕння у дЗЕРКАЛІ ПРЕСи
Автор – Зенон дмитровський

Дмитровський З. Є. Телебачення у дзеркалі 
преси (на матеріалах українських газет кінця 
ХХ – початку ХХІ ст.): Монографія. – Львів: 

ПАІС, 2007. – 220 с.

Розглянуто різні рівні організації структури 
ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького 
горбогір’я – елементарні ґрунтові ареали 
(ЕҐА), мікрокатени, ґрунтові комбінації. Про-
аналізовано зміст та риси геометричної будови 
ЕҐА та мікрокатен, розраховано такі геоме-
тричні показники, як середня площа, коефі-
цієнти розчленування ареалів окремих типів 
ґрунтів, оцінено мінливість цих величин. Об-

числено показники складності, контрастності 
та неоднорідності ґрунтового покриву. Відзна-
чено також вагомий вплив ерозійних процесів 
на формування цих показників.

Для фахівців у галузі ґрунтознавства, сіль-
ського господарства, землевпорядкування, 
охорони природи, наукових працівників, аспі-
рантів та студентів різних спеціальностей.

монографії монографії

ЛАндШАФТи 
гІРниЧоПРоМиСЛоВиХ ТЕРиТоРІЙ

Автор – Євген Іванов
Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових 

територій: Монографія. – Львів:Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 334 с.

Висвітлено науково-методологічні засади 
ландшафтного аналізу екологічних проблем та 
методику еколого-ландшафтних досліджень 
гірничопромислових територій. Узагальнено 
багатий фактичний матеріал щодо мінерально-
сировинної бази Львівської обл. На цій осно-
ві проаналізовано та оцінено антропогенну 
трансформацію ландшафтів у типових гірни-

чопромислових районах і територіях Львівщи-
ни, розглянуто основи поліпшення екологічної 
ситуації у реґіоні та рекультивації гірничопро-
мислових об’єктів.

Для географів, екологів, краєзнавців, пра-
цівників гірничодобувної галузі та сфери дер-
жавного управління. 
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Зібрано публікації автора впродовж ба-
гатьох років. У них порушено актуальні 
суспільно-політичні проблеми, зокрема тео-
ретичні питання національної ідеї, реалізація 
якої охоплює державне становлення, розвиток 
культурно-духовної сфери, демократії як чин-
ника утвердження державності. Наголошено 
на підходах до державотворчих справ з пози-
цій національної ідеї, чим акцентовано на од-
ній з головних концепцій Івана Франка, згідно 

з якою політика й практика суспільних сил ма-
ють керуватися винятково інтересами нації.

Для суспільствознавців, студентів, учите-
лів, усіх, хто не байдужий до становлення на-
шої державності. 

Висвітлено основні проблеми антропо-
логізму, історії та суспільного розвитку, со-
ціальних прав людини і народу, проблеми 
українського націотворення і української на-
ціональної ідеї, критику ідеології денаціона-
лізації українського народу, питання релігій-
ного світогляду в творчості Івана Франка.

Для науковців, студентів та усіх шану-
вальників наукової та духовної спадщини 
Івана Франка.

дЕМогЕогРАФІЧнА СиТуАЦІя 
ЗАХІдноуКРАїнСьКого 

ПогРАниЧЧя
Автор – надія Прицюк

Прицюк Н. Демогеографічна ситуація 
західноукраїнського пограниччя: Монографія. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2007. – 152 с.

“МоВ оРгáни В ВЕЛиЧноМу ХРАМІ...”
Автор – Валерій Корнійчук

Корнійчук Валерій. “Мов органи в величному 
храмі...”: Контексти й інтертексти Івана 
Франка (Порівняльні студії) / Львівський 

національний університет імені Івана 
Франка; Львівське відділення Інституту 

літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. 
“Франкознавча серія”. Вип. 8; Міжнародна 

асоціація франкознавців; Науковий редактор 
Б. Тихолоз. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2007. – 304 с.

ФІЛоСоФСьКиЙ СВІТогЛяд 
ІВАнА ФРАнКА

Автор – Андрій Пашук
Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка: 

Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2007. – 432 с.

dE rEBus PuBlicis
Автор – Любомир Сеник

Сеник Л. DE REBUS PUBLICIS: Статті та 
есе. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2007. – 228 с.

Розглянуто контекстуальні й інтертексту-
альні моделі художньої творчості Івана Фран-
ка, його наукові дискурси в національному та 
слов’янському культурологічному просторі, 
рецепція письменника в дослідженнях чіль-
них репрезентантів львівської франкознавчої 
школи. Студії посядуть належне місце в укра-

їнській компаративістиці й будуть корисними 
для фахівців-літературознавців, учителів-
словесників, студентів-філологів, усіх шану-
вальників творчості письменника.

Для фольклористів, філологів, етнографів, 
істориків, теологів – усіх шанувальників укра-
їнської культури.

Проаналізовано процес формування та 
сучасний стан демогеографічної ситуації за-
хідноукраїнського пограниччя, обґрунтовано 
її внутрішньорегіональні відмінності, зазначе-
но найважливіші проблеми та запропоновано 
шляхи їхнього вирішення. Виконано аналіз те-
риторіальних особливостей сучасних демогео-
графічних втрат. Розглянуто вплив історичного, 
природного та соціально-економічного чинників 
у просторовому та часовому вимірах. Дослідже-
но головні тенденції демогеографічних процесів 
та виявлено особливості формування сучасної 

демогеографічної ситуації регіону. Зроблено 
комплексний аналіз демогеографічної ситуації 
та картографічно відображено її внутрішньоре-
гіональні особливості. Проведено комплексне 
районування демогеографічної ситуації погра-
ниччя згідно з регіональними особливостями ге-
ографічного положення, соціально-економічного 
та демогеографічного розвитку.

Для наукових працівників, студентів та всіх 
тих, хто цікавиться станом демогеографічної си-
туації в Україні.

монографії монографії
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Проаналізовано пареміологічні та паре-
міографічні ідеї Івана Франка, зосереджено 
увагу на їхній реалізації у фундаментальному 
тритомному описово-аналітичному корпусі 
“Галицько-руські народні приповідки”.

Для фахівців-філологів, культурологів, 
фольклористів, етнографів, викладачів, учи-
телів, студентів і всіх, хто цікавиться творчіс-
тю Івана Франка.

Проведено просторовий аналіз деградацій-
них процесів сірих лісових ґрунтів Західно-
го Лісостепу за допомогою ГІС-технологій. 
Розроблено нові шляхи вирішення важливої 
прикладної наукової та екологічної проблеми 
деградації сірих лісових ґрунтів, опрацьовано 
головні фактологічні та прогнозувальні діа-
гностичні критерії та показники.

Застосування таких методів ГІС, як овер-
лейновий аналіз, методу геостатистики та ана-

лізу просторових змін дало змогу обчислити 
та візуалізувати картосхеми потенційно мож-
ливих проявів водної ерозії за геоморфологіч-
ними умовами. Виконані порівняння обчисле-
ної потенційної небезпеки виникнення ерозії 
для дослідних ділянок з даними фактичної 
змитості ґрунтів, отриманими в результаті по-
льових досліджень та лабораторних аналізів. 

Для науковців, викладачів, студентів, ви-
щих навчальних закладів. 

СуЧАСнЕ уКРАїнСьКЕ 
СуСПІЛьСТВо: СТРАТиФІКАЦІЙниЙ 

ВиМІР ВЕЛиКого МІСТА
Автори – наталія Коваліско, 

Руслан Савчинський
Коваліско Н. В., Савчинський Р. О. Сучасне 
українське суспільство: стратифікаційний 
вимір великого міста: Монографія. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 236 с.

СТудІї ЛІРиЧної дРАМи 
ІВАнА ФРАнКА “ЗІВ’яЛЕ ЛиСТя”

Автор – Любомир Сеник
Сеник Любомир. Студії ліричної драми 
Івана Франка “Зів’яле листя”. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2007. – 168 с.

ПРоСТоРоВиЙ АнАЛІЗ 
дЕгРАдАЦІЙниХ ПРоЦЕСІВ СІРиХ 

ЛІСоВиХ ҐРунТІВ ЗАХІдного 
ЛІСоСТЕПу уКРАїни

Автори – Тарас ямелинець, Мирон Кіт
Ямелинець Т., Кіт М. Просторовий аналіз 

деградаційних процесів сірих лісових ґрунтів 
Західного Лісостепу України: Монографія.– 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2007. – 204 с.

гАЛиЦьКо-РуСьКІ нАРоднІ 
ПРиПоВІдКи

ПАРЕМІоЛогІЧно-
ПАРЕМІогРАФІЧнА КонЦЕПЦІя 

ІВАнА ФРАнКА
Автор – Святослав Пилипчук

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

Зосереджено увагу на різних аспектах лі-
ричної драми І. Франка в контексті філософ-
ських та естетичних зацікавлень автора, а 
також характерних тенденціях того часу, ске-
рованих на оновлення словесного живопису. 
Глибокий психологізм, яким пройнята вся об-
разна система ліричної драми, проникнення 
поета у внутрішній світ героя, який водночас 
творить образ коханої, яка, проте, не поділяє 

його почуття, дає змогу інтерпретувати “рух” 
поетичного слова у просторі цих драматичних 
взаємин.

Для фахівців-літературознавців, студентів і 
вчителів-філологів, усіх, хто цікавиться твор-
чістю українського генія.

Досліджено сучасне українське суспіль-
ство у стратифікаційній площині. Опрацьовано 
головні теоретико-методологічні підходи ви-
вчення суспільства щодо соціальної нерівності. 
Проаналізовано результати стратифікаційних 
досліджень в Україні, окреслено особливості 
їхньої методології та відповідність перехідним 
умовам. За результатами емпіричних дослі-
джень з використанням багатокритеріального 
стратифікаційного підходу вивчено страти-
фікаційні процеси на рівні регіону. Виділено 
основні соціальні прошарки регіону та визна-
чено їхні стратифікаційні профілі. Проаналізо-
вано суб’єктивні самоідентифікаційні практики 

львів’ян, характерні для них типи мобільної по-
ведінки, життєві стратегії та рівень соціальної 
адаптації індивідів з різних прошарків. На рівні 
регіону вперше досліджено явище консистент-
ності статусних позицій соціальних прошарків. 
Також проаналізовано особливості структуру-
вання соціуму в площині взаємозв’язків між 
різними видами капіталів, критеріями страти-
фікації, їхню здатність диференціювати на про-
шарки простір нерівності регіону.

Для наукових працівників, викладачів, аспі-
рантів та студентів.

монографії монографії
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дІЛоВЕ ПЛАнуВАння РоЗВиТКу 
КоРПоРАТиВного СЕКТоРА   

ЕКоноМІКи уКРАїни
           Автори – ярослав Піцур, Марта горинь, 

оксана Сенишин
Піцур Я. С., Горинь М. О., Сенишин О. С. Ділове 
планування розвитку корпоративного сектора 

економіки України: Монографія. – Львів: 
Львівський національний університет

імені Івана Франка, 2008. – 288 с.

ТЕХногЕннІ ҐРунТи ТРАС 
МАгІСТРАЛьниХ ТРуБоПРоВодІВ

Автори – олексій Телегуз, Мирон Кіт
Телегуз О. Г., Кіт М. Г. Техногенні ґрунти трас 
магістральних трубопроводів: Монографія. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ
імені Івана Франка, 2008. – 184 с. + вкл.

Розглянуто теоретичні та прикладні ас-
пекти ділового планування, зокрема роз-
крито понятійний апарат, схарактеризовано 
сучасні теорії планування і їхній вплив на 
практику менеджменту; наведено теоретико-
методологічні аспекти формування та функці-
онування корпоративного сектора економіки 
України; висвітлено зарубіжний досвід діло-
вого планування. На цій підставі зроблено ви-
сновки стосовно пріоритетних напрямів роз-

витку системи ділового планування діяльності 
корпоративних форм господарювання.

Для науковців, викладачів, аспірантів, сту-
дентів вищих навчальних закладів, а також ке-
рівників і фахівців, що займаються питаннями 
ділового планування в корпоративному секто-
рі економіки. 

З’ясовано географо-генетичні особливості 
трансформації ґрунтів під час будівництва та 
експлуатації магістральних трубопроводів, 
визначено кількісні та якісні показники тех-
ногенної трансформації ґрунтів, удосконалено 
методики вивчення та моніторингу техногенно 
порушених земель, які перебувають у кризо-
вому стані. Висвітлено властивості техноген-
но непорушених і техногенно  модифікованих 
ґрунтів та техноземів; оцінено ступінь техно-
генної трансформації ґрунтів досліджуваної 
території. Вдосконалено класифікацію техно-

генно порушених ґрунтів трас магістральних 
трубопроводів і новозбудованих, і тих, які 
експлуатують тривалий час. Наведено при-
клад бонітетного оцінення техногенно пору-
шених ґрунтів та методики визначення втрат 
сільськогосподарського виробництва під час 
будівництва магістральних трубопроводів.

Для фахівців у галузі ґрунтознавства, гео-
графії ґрунтів, сільського господарства, охо-
рони природи, земельного кадастру, наукових 
працівників, аспірантів і студентів відповід-
них спеціальностей.

Словники, довідники, 
покажчики, каталоги
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3 000 нАЙЧАСТоТнІШиХ СЛІВ 
нАуКоВого СТиЛю СуЧАСної 

уКРАїнСьКої МоВи
Автор – Соломія Бук

Бук С. 3 000 найчастотніших слів наукового 
стилю сучасної української мови / Наук. ред. 

Ф. С. Бацевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 192 с.

СЛоВниК–доВІдниК юВЕЛІРного 
І КоЛЕКЦІЙного КАМІння

Автори – Ростислав Вовченко, 
орест Матковський, Ігор Бакуменко, 

Лідія Бохорська, олександр Полубічко
Словник–довідник ювелірного і колекційного 

каміння / Р. Вовченко, О. Матковський, 
І. Бакуменко та ін. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 166 с.

3 000 нАЙЧАСТоТнІШиХ СЛІВ 
РоЗМоВно-ПоБуТоВого СТиЛю 

СуЧАСної уКРАїнСьКої МоВи
Автор – Соломія Бук

Бук С. 3 000 найчастотніших слів розмовно-
побутового стилю сучасної української мови/ 

Наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2006. – 180 с.

СЛоВниК ТЕАТРу
Автор – Патріс Паві

Патріс Паві: Словник театру. – Львів,
2006. – 640 с.

Пропонований словник – перша спроба в 
мовознавчій науці проаналізувати за допомо-
гою статистичного методу лексичний склад 
наукового мовлення сучасної української 
мови. Частотні характеристики одержано на 
вибірці текстів прозових драматичних творів 
загальним обсягом понад 300 тисяч слововжи-
вань. Для кожної лексеми подано абсолютну 
та відносну частоту, а також міру покриття 
тексту. У словник включено перші 3 000 слів, 
що покривають 86 % загального тексту.

Результатом виконаної роботи також стали 
такі характеристики словникового складу на-
укового стилю: обсяг словника словоформ, об-
сяг словника лексем, індекси різноманітності, 
винятковості та концентрації. Для опрацьова-
ного матеріалу обчислено також розподіл слів 
і словоформ за частотою, співвідношення між 
рангом слова та величиною покриття тексту.

Для викладачів, студентів, аспірантів, мо-
вознавців.

Уміщено близько 400 реєстрових слів, 
що відповідають назвам коштовних, напів-
коштовних і виробних каменів, англійською, 
французькою, німецькою, польською, росій-
ською і українською мовами. Наведено го-
ловні фізичні характеристики та параметри 
(оптичні, механічні тощо), класифікацію кві-
токаменів (самоцвітів), торговельні наймену-
вання коштовного каміння. Зібраний фактич-

ний матеріал увібрав усе цінне з лексичних 
багатств української мови, зібране й опрацьо-
ване відомими нашими вченими різних поко-
лінь (В. Волян, І. Верхратський, М. Уманець, 
Б. Грінченко, П. Тутковський, І. Шелудько,      
Т. Секунда, С. Головащук, Є. Лазаренко, І. Огі-
єнко, С. Караванський та ін.).

Для фахівців-геологів, спеціалістів суміж-
них професій, широкого кола читачів.

Пропонований словник – перша спроба в 
мовознавчій науці проаналізувати за допомо-
гою статистичного методу лексичний склад 
розмовно-побутового стилю сучасної україн-
ської мови. Частотні характеристики одержано 
на вибірці текстів прозових драматичних творів 
загальним обсягом близько 300 тисяч слово-
вживань. Для кожної лексеми подано абсолют-
ну та відносну частоту, а також міру покриття 
тексту. У словник включено перші 3 000 слів, 
що покривають 82 % загального тексту.

Результатом виконаної роботи також ста-
ли такі характеристики словникового складу 
розмовно-побутового стилю: обсяг словника 
словоформ, обсяг словника лексем, індекси 
різноманітності, винятковості та концентрації. 
Для опрацьованого матеріалу обчислено також 
розподіл слів і словоформ за частотою, співвід-
ношення між рангом слова та величиною по-
криття тексту.

Для викладачів, студентів, аспірантів, мо-
вознавців.

“Словник театру” Патріса Паві – перше ви-
дання в Україні. Ця праця професора театро-
знавства Сорбонни є узагальненим досвідом 
наукових і критичних знань у галузі сучасного 
європейського театрознавства. Автор, виходя-
чи з базових даних, висловлює власні мірку-
вання з приводу тих чи інших понять.

Гасла “Словника” супроводжуються відпо-
відними термінами англійською, німецькою та 

іспанськими мовами, а також бібліографічни-
ми та тематичними посиланнями.

Для театральних діячів, а також усіх, хто 
цікавиться театром.
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ІВАн ФРАнКо:
КАТАЛог КнижКоВиХ ВидАнь

укладачі – Богдана геляс, 
Катерина Костишина, Анеля Соловйова

Іван Франко: Каталог книжкових видань / 
Уклад.: Б. Геляс, К. Костишина, А. Соловйова; 
Наук. редактор М. Гордій; Авт. передмови М. 
Гнатюк; Авт. вступ. ст. Б. Якимович та ін. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2006. – 253 с.: іл., портр. – 

(Серія “Каталоги книгозбірні”. Чис. 2).

гРигоРІЙ КоЧуР:
БІБЛІогРАФІЧниЙ ПоКАжЧиК, 

ЧАСТинА 1
укладачі – галина домбровська, 

Зінаїда домбровська
Григорій Кочур: Бібліогр. покажч.: У 2 ч. – 

Ч. 1 / Уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська: 
Наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак; Редкол.: 

Б. Якимович (голова) та ін. – 2-ге вид., доопрац. 
і допов. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 

2006. – 264 с., 32 с. іл., портр. – (Українська 
бібліографія. Нова серія; Чис. 21, ч. 1).

МиХАЙЛо КРІЛь:
БІБЛІогРАФІЧниЙ ПоКАжЧиК

укладач – Людмила Шаповал
Михайло Кріль: Бібліогр. покажч. / Уклад. 

Л. Шаповал; Наук. ред. Г. Чопик; Авт. вступ. ст. 
В. Моторний; Редкол.: Б. Якимович (голова) та 
ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2006. – 109 с.: іл., портр. – (Українська 
бібліографія. Нова серія; Чис. 20. Бібліографія 

вчених університету)

гРигоРІЙ КоЧуР:
БІБЛІогРАФІЧниЙ ПоКАжЧиК, 

ЧАСТинА 2
укладачі – галина домбровська, 

Зінаїда домбровська
Григорій Кочур: Бібліогр. покажч.: У 2 ч. – Ч.2/ 
Уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська: Наук. 

ред., авт. передм. Р. Зорівчак; Редкол.: 
Б. Якимович (голова) та ін. – 2-ге вид., доопрац. 
і допов. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 
496 с.: портр. – (Українська бібліографія. Нова 

серія; Чис. 21, ч. 2).

У каталозі відображено праці видатно-
го українського письменника, перекладача, 
філософа, громадсько-політичного діяча 
Івана Франка, які зберігаються у фондах 
Наукової бібліотеки Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка.

Бібліографічний покажчик містить ін-
формацію про життєвий та творчий шлях 
видатного українського перекладача, пере-
кладознавця і поета Григорія Порфировича 
Кочура (1908–1994) у контексті українсько-
го літературного процесу. Зібрані матері-
али, що охоплюють період 1936–2004 рр., 
відображають багатогранність таланту           

Г. Кочура як перекладача, поета, критика, 
редактора.

Для науковців, перекладачів, мовознавців, 
літературознавців, учителів української та за-
рубіжної літератур у середніх навчальних за-
кладах, бібліотекарів, студентів та всіх, хто 
цікавиться історією української культури, лі-
тератури, перекладу.

Зібрано матеріали про наукову, науково-
методичну та педагогічну діяльність доктора 
історичних наук, професора кафедри історії 
слов’янських країн Михайла Михайловича 
Кріля. Покажчик підготовано до 50-річчя від 
дня народження вченого.

Бібліографічний покажчик містить ін-
формацію про життєвий та творчий шлях 
видатного українського перекладача, пере-
кладознавця і поета Григорія Порфировича 
Кочура (1908–1994) у контексті українсько-
го літературного процесу. Зібрані матері-
али, що охоплюють період 1936–2004 рр., 
відображають багатогранність таланту           

Г. Кочура як перекладача, поета, критика, 
редактора.

Для науковців, перекладачів, мовознавців, 
літературознавців, учителів української та за-
рубіжної літератур у середніх навчальних за-
кладах, бібліотекарів, студентів та всіх, хто 
цікавиться історією української культури, лі-
тератури, перекладу.
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СТЕПАн КуЗиК:
БІБЛІогРАФІЧниЙ ПоКАжЧиК

укладач – Євгенія Белена
Степан Кузик: Бібліогр. покажч. / Уклад. 

Є. Белена; Наук. ред. та автор передм. проф. 
О. Шаблій; Редкол.: Б. Якимович (голова), 

Г. Домбровська, Г. Чопик. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 92 с.: іл., 
портр. – (Українська бібліографія. Нова серія.

Ч. 23. Бібліографія вчених університету).

оЛЕг ШАБЛІЙ:
БІБЛІогРАФІЧниЙ ПоКАжЧиК

укладачі – Марія Любицька, 
олександра Вісьтак

Олег Шаблій: Бібліогр. покажч. / Уклад. 
М. Любицька, О. Вісьтак; Наук. ред. проф. 
І. Ковальчук; Авт. передм. доц. О. Вісьтак; 

Редкол.: Б. Якимович, М. Білецький, І. Ровенчак, 
Г. Чопик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2006. – 219 с.: іл., портр. – 
(Українська бібліографія. Нова серія. 

Ч. 24.Бібліографія вчених університету).

Відображено життєвий, науковий, пе-
дагогічний та громадський шлях доцента 
кафедри економічної і соціальної географії 
Льівського національного університету іме-
ні Івана Франка, члена проводу Львівського 
земляцтва Братів-Рогатинців, члена редко-
легії альманаху “Рогатинська земля: історія 

та сучасність” С. П. Кузика. Подано бібліо-
графію його друкованих праць та літературу 
про нього з 1970 до 2006 р.

Подано дати життя, наукової, педагогічної 
і громадської діяльності, а також бібліогра-
фію наукових публікацій українського вченого 
економіко-географа, українознавця і карто-
графа, заслуженого професора Львівського 
університету, доктора географічних наук, 
академіка Академії вищої школи України, ака-
деміка Української екологічної академії наук, 

завідувача кафедри економічної і соціальної 
географії Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка Олега Івановича 
Шаблія.

Словник містить приблизно 5 000 термінів 
із загальної, соціальної, інженерної, педаго-
гічної психології, психофізіології, патопси-
хології та інших галузей психології. В їхнє 
число увійшли також терміни із галузей, су-
міжних з психологією: фізіології, медицини, 
анатомії, біології, філософії та ін.

Для наукових співробітників, переклада-
чів, викладачів, аспірантів та студентів пси-
хологічних спеціальностей.

АнгЛо-уКРАїнСьКо-РоСІЙСьКиЙ 
ТЛуМАЧниЙ СЛоВниК ПСиХоЛогІї

Автор – ольвія Висоцька
Висоцька О. Англо-українсько-російський 

тлумачний словник психології. Приблизно 5 000 
термінів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2007. – 446 с.

МиХАЙЛо гнАТюК:
БІоБІБЛІогРАФІЧниЙ ПоКАжЧиК

укладачі – Євгенія Белена, 
Зінаїда домбровська

Михайло Гнатюк: Біобібліографічний покажчик / 
Уклад: Є. Белена, З. Домбровська; Наук. ред. та 

автор передм. проф. В. Корнійчук; Редкол.: 
Б. Якимович (голова), Г. Домбровська, 

В. Корнійчук, Г. Чопик. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. – 131с.: 

іл., портр. – (Українська біобібліографія. 
Нова серія. Ч. 25. Біобібліографія вчених 

університету).

Відображено життєвий, науковий, педаго-
гічний та громадський шлях відомого укра-
їнського вченого, професора Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка 
Михайла Івановича Гнатюка. Зібраний мате-
ріал охоплює період 1973–2006 рр. і містить 
хронологічний перелік друкованих наукових 

і науково-популярних праць, рецензій тощо. 
Відображено праці, які упорядкував чи відре-
дагував учений, а також подана література про 
М. Гнатюка.
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ТоПогРАФо-гЕогРАФІЧниЙ 
СЛоВниК

Автор – Володимир Лозинський
Лозинський В. Топографо-географічний 

словник. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2007. – 252 с.

гРигоРІЙ нудьгА:
БІоБІБЛІогРАФІЧниЙ ПоКАжЧиК

упорядники – Василь Івашків, Руслан Марків, 
Андрій Вовчак

Григорій Нудьга: Біобібліографічний покажчик / 
Упорядкування Василя Івашківа, 

Руслана Марківа, Андрія Вовчака. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 272 с., фото.

Наведено визначення і тлумачення най-
уживаніших понять і термінів топографії, 
прикладної геодезії, картографії, аерофотото-
пографії, гідрології, кадастру, теорії матема-
тичного опрацювання результатів геодезичних 
вимірювань та деяких інших дисциплін.

Для студентів, викладачів, науковців еко-
логічних, географічних і геологічних спеці-
альностей вищих навчальних закладів освіти, 
а також фахівців суміжних з геодезією наук.

Відображено науковий і творчий доробок 
відомого українського вченого, фольклорис-
та, літературознавця, культуролога Григорія 
Нудьги.

Бібліографічна частина покажчика містить 
опис фольклористичних і культурологічних 
досліджень, літературознавчих праць, нарисів, 
рецензій, антологій і збірних видань, а також 
публікацій про життя і діяльність ученого. У 
біографічній частині подано публіковані та ар-
хівні матеріали до життєпису Григорія Нудь-

ги: його автобіографію, спогади, листування, 
документи.

Бібліографічну частину покажчика укладе-
но на підставі видання: Григорій Антонович 
Нудьга: Бібліографічний покажчик: (До 75-
річчя від дня народження) / Укл. М. А. Вальо, 
О. Д. Кізлик; Передмова М. А. Вальо. – Львів, 
1987. – 65 с.

біограФічні нариСи
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ІВАн ФРАнКо. КнигА СьоМА. 
ПРоТиСТояння

Автори – Роман горак, ярослав гнатів
Горак Р., Гнатів Я.

Іван Франко / Книга сьома. Протистояння. – 
Львів, 2006. – 584 с.

ІВАн ФРАнКо. КнигА ВоСьМА. 
РоКи СТРАждАнь

Автори – Роман горак, ярослав гнатів
Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Книга восьма. 

Роки страждань. – Львів, 2007. – 546 с.

ПоСТАТІ:
нАРиСи ПРо дІяЧІВ ІСТоРІї, 

ПоЛІТиКи, КуЛьТуРи
Автор – ярослав дашкевич

Дашкевич Ярослав. Постаті: Нариси про діячів 
історії, політики, культури. – Львів: Львівське 
відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ; 

ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 704 с.

МиХАЙЛо ПЕТРоВиЧ ШЕРЕМЕТьЄВ
(до 100-РІЧЧя ВІд дня нАРоджЕння)

Автори – дмитро Хлєбніков, 
дмитро гриліцький, георгій Сулим, 

Андрій юрчишин
Михайло Петрович Шереметьєв (до 100-

річчя від дня народження) / Хлебніков Д. Г., 
Гриліцький Д. В., Сулим Г. Т., Юрчишин А. С. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2007. – 48 с.

Сьома книга (“Протистояння”) бібліо-
графічного циклу “Іван Франко” присвячена 
дослідженню творчості й життя Каменяра 
у 1894–1900 рр. Проаналізовано стосунки, 
які склалися впродовж багатьох років між 
Михайлом Драгомановим та його учнями Іва-
ном Франком і Михайлом Павликом та які на-
прикінці ХІХ ст. завершились повним крахом; 
розглянуто дискусії між Лесею Українкою, 
Оленою Пчілкою та Іваном Франком навколо 
громадських та літературних проблем. Багато 
уваги приділено виборчим перегонам до ві-

денського парламенту та галицького сейму, у 
яких брав участь Іван Франко, та прощанню 
письменника з радикальною партією і новими 
ідеями, з якими він вирушив у ХХ ст. Розкрито 
творчу лабораторію письменника під час на-
писання роману “Основи суспільності”, по-
етичної збірки “Мій Ізмарагд” та другого ви-
дання збірки “З вершин і низин”.

Книга проілюстрована світлинами (деякі 
опубліковано вперше).

Для студентів, науковців, усіх, кого ціка-
вить творчість Івана Франка.

Книга охоплює 1900–1906 рр. життя Каме-
няра. Розглянуто стосунки І. Франка з митро-
политом А. Шептицьким, які почалися з по-
леміки навколо папської енцикліки Льва ХІІІ 
“Rerum novarum” і стосувалися соціальної сто-
рони Христової доктрини і науки Церкви. Ви-
світлено проблеми, з якими зіткнувся поет під 
час спорудження власного будинку – мрії його 
дружини Ольги; досліджено наукову та літера-

турну роботу Каменяра в цьому часі, описано 
дискусію, що розгорнулася між І. Франком та 
І. Пулюєм, розкрито творчу лабораторію напи-
сання поеми “Мойсей”.

Для широкого кола читачів.

Книга містить статті, розвідки та есе ви-
датного вченого в галузі гуманітарних наук 
(передусім української історії, філології й схо-
дознавства) професора Ярослава Дашкевича, 
впорядковані з нагоди його 80-річного ювілею 
та 60-ліття творчої діяльності. Наведено істо-
ріографічні студії автора про 58 знакових по-
статей минулого України – від доби середньо-
віччя до наших днів. Дослідження охоплюють 
як історичних осіб (король Данило Галицький, 

Ґійом Ле Вассер де Боплан, Богдан Хмель-
ницький, Іван Мазепа, Вільгельм Габсбурґ, 
Євген Коновалець, Роман Шухевич та ін.), так 
і визначних українських та зарубіжних інте-
лектуалів (Михайло Грушевський, В’ячеслав 
Липинський, Михайло Драгоманов, Іван Фран-
ко, Дмитро Донцов, Андрей Шиптицький, Іван 
Крип’якевич, Омелян Пріцак, Даніель Бовуа та 
ін.). Вісім праць опубліковано вперше.

Для всіх, хто цікавиться минулим України.

Книга містить бібліографічний нарис, у 
якому детально висвітлено львівський період 
діяльності вченого-механіка М. П. Шереметьє-
ва, нарис про його наукову творчість та най-
важливіші результати, отримані, зокрема, для 
розрахунку пластин із підкріпленим краєм. 
Наведені практично вичерпні бібліографічні 
відомості як щодо праць М. П. Шереметьєва, 
так і стосовно праць, у яких обговорено його 
результати, списки учнів М. П. Шереметьєва 

та назви їхніх дисертацій. Завершують книгу 
теплі спогади учнів та колег про Вчителя та 
Друга.

Для студентів, аспірантів, науково-
педагогічних працівників, фахівців з механі-
ки деформівного твердого тіла, історії мате-
матики та механіки.
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АКАдЕМІК СТЕПАн РудниЦьКиЙ
За редакцією олега Шаблія

Академік Степан Рудницький / За ред. проф. 
О. Шаблія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2007. – 408 с.

ІВАн ФРАнКо. КнигА дЕВ’яТА. 
КАТАСТРоФА

Автори – Роман горак, ярослав гнатів
Горак Р., Гнатів Я. 

Іван Франко / Книга дев’ята. Катастрофа. – 
Львів, 2008. – 480 с.

Наведено життєпис і наукову діяльність 
фундатора української національної географії, 
академіка Степана Рудницького (1887–1937). 
Опубліковано наукові праці вченого з теоре-
тичних і методичних проблем землезнання, 
головних проблем географії України, політич-
ної географії та геополітики.

Для викладачів, аспірантів і студентів гео-
графічних факультетів і факультетів міжна-
родних відносин.

У житті Івана Франка 1906–1911 роки були 
справді катастрофічними – Каменяра долала 
хвороба. Перебіг цієї хвороби, діагнози та лі-
кування, а також сучасні наукові дослідження, 
що стосуються Франкового захворювання, ля-
гли в основу дев’ятої біографічної епопеї “Іван 
Франко” – “Катастрофа”.

У дослідженні проаналізовано творчий до-
робок Каменяра на цьому відтинку часу. Адже 
незважаючи на хворобу, він продовжував 
працювати: з-під його пера вийшли повість 

“Великий шум”, наукові праці “Нарис історії 
українсько-руської літератури”, “Вавилонські 
гімни і псалми”, рецензії тощо.

У книзі поміщено фотографічний матеріал, 
який ілюструє життя письменника у цей тра-
гічний для нього час.

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

збірники наукових праць, 
матеріали наукових 
конФеренцій
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АРХЕоЛогІЧнІ доСЛІджЕння 
ЛьВІВСьКого унІВЕРСиТЕТу

ВиПуСК 9
Археологічні дослідження Львівського 
університету. – 2006. – Вип. 9. – 312 с.

ВІСниК ІнСТиТуТу АРХЕоЛогІї
ВиПуСК 1

Вісник Інституту археології. – 
2006. – Вип. 1. – 98 с.

БАгАТоКуЛьТуРнЕ ІСТоРиЧнЕ 
СЕРЕдоВищЕ ЛьВоВА 
В ХІХ І ХХ СТоЛІТТяХ

За редакцією Леоніда Зашкільняка 
і Єжи Матерніцького

Багатокультурне історичне середовище Львова 
в ХІХ і ХХ століттях / За ред. 

Леоніда Зашкільняка і Єжи Матерніцького. – 
Львів; Жешув, 2006. – 494 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя ІноЗЕМнІ МоВи. ВиПуСК 13
Вісник Львівського університету. Серія іноземні 

мови. – 2006. – Вип. 13. – 304 с.

Зібрано частину матеріалів Міжнародної 
ювілейної конференції, присвяченої 100-річчю 
кафедри археології та історії стародавнього 
світу Львівського університету, яка відбулась 
22-24 листопада 2005 р. Широко висвітле-
но питання історії львівської археології та 
українсько-польських стосунків в археології. 
Окремою рубрикою розглянуто підсумки регі-
ональних досліджень та результати розкопок.

Для археологів, істориків, краєзнавців, ас-
пірантів, студентів та всіх шанувальників дав-
ньої історії.

Опубліковано статті науковців Львівсько-
го університету, присвячені етнокультурним 
і державотворчим процесам у Верхньому 
Подністер’ї, Західному Побужжі та Повіслен-
ні в І – на початку ІІ тисячоліття н. е.

Для археологів, істориків, краєзнавців, 
аспірантів, студентів та всіх шанувальників 
давньої історії.

Наступний том наукових праць, присвя-
чений вивченню багатокультурного історіо-
графічного середовища Львова ХІХ–першої 
половини ХХ ст., містить статті, нариси укра-
їнських та польських учених, які впродовж 
кількох років опрацьовували спільну тему з 
історії формування та розвитку львівської іс-
торіографії. 

Для істориків, усіх, хто цікавиться історією 
Львова.

Розглянуто питання словотвору, семанти-
ки, синтаксису, контрастивної лінгвістики ан-
глійської, німецької, французької, іспанської 
та класичних мов. Окремі статті висвітлюють 
проблеми філософії мови, мовознавчі традиції 
у Львівському університеті, сучасні методики 
викладання іноземних мов.

Для науковців, викладачів і студентів філо-
логічних спеціальностей, учителів шкіл й усіх, 
хто цікавиться мовознавством.
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ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя БІоЛогІЧнА. 
ВиПуСК 42

Вісник Львівського університету. Серія 
біологічна. – 2006. – Вип. 42. – 180 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя МЕХАнІКо-МАТЕМАТиЧнА. 
ВиПуСК 66

Вісник Львівського університету. 
Серія механіко-математична. – 2006. – 

Вип. 66. – 262 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя МЕХАнІКо-МАТЕМАТиЧнА. 
ВиПуСК 65

Вісник Львівського університету. Серія механіко-
математична. – 2006. – Вип. 65. – 248 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя ПЕдАгогІЧнА. 
ВиПуСК 21, ЧАСТинА 2

Вісник Львівського університету. Серія 
педагогічна. – 2006. –  Вип. 21. – Ч. 2. – 312 с.

Опубліковано статті з актуальних проблем 
біофізики, біохімії, генетики, екології, мікро-
біології, зоології, фізіології людини і тварин та 
фізіології рослин.

Для наукових працівників, аспірантів і сту-
дентів старших курсів.

Наведено статті з теорії крайових задач 
для диференціальних рівнянь, алгебри, топо-
логії, теорії функцій комплексного змінного, 
функціонального аналізу, теорії ймовірності 
та статистики, проблем математичного моде-
лювання фізико-механічних процесів і меха-
ніки.

Для наукових працівників, аспірантів і 
студентів старших курсів.

Наведено статті з теорії крайових задач для 
диференціальних рівнянь, алгебри, топології, 
теорії функцій комплексного змінного, функ-
ціонального аналізу, теорії ймовірності та ста-
тистики, проблем математичного моделюван-
ня фізико-механічних процесів і механіки.

Для наукових працівників, аспірантів і сту-
дентів старших курсів.

Розглянуто теоретичні засади, психоло-
педагогічні аспекти формування профе-
сійних, особистісних ціннісних орієнтацій 
студентської молоді в контексті розвитку 
громадянського суспільства. Розкрито шляхи, 
педагогічні технології, моделі формування 
громадянських, професійних ціннісних орієн-
тацій студентської молоді у вищих навчальних 
закладах України.

Для наукових працівників, викладачів, ас-
пірантів, педагогів-практиків.
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ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя ФІЛоЛогІЧнА. 
ВиПуСК 38, ЧАСТинА І

Вісник Львівського університету. Серія 
філологічна. – 2006. – Вип. 38. – Ч. І. – 212 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя юРидиЧнА. 
ВиПуСК 43.

Вісник Львівського університету. Серія 
юридична. – 2006. – Вип. 43. – 368 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого унІВЕРСиТЕТу
СЕРІя ФІЛоЛогІЧнА. 

ВиПуСК 38, ЧАСТинА ІІ
Вісник Львівського університету. Серія 

філологічна. – 2006. – Вип. 38. – Ч. ІІ. – 205 с.

ЕРоЗІЙно-АКуМуЛяТиВнІ ПРоЦЕСи 
І РІЧКоВІ СиСТЕМи оСВоЄниХ 

РЕҐІонІВ
Збірник наукових праць ІІІ українсько-польсько-

російського семінару з вивчення флювіальних 
форм рельєфу і процесів у гірських височинних 
і низовинних реґіонах (Львів – Ворохта, 23-26 

жовтня 2006 року)
Ерозійно-акумулятивні процеси і річкові 

системи освоєних реґіонів: Збірник наукових 
праць ІІІ українсько-польсько-російського 

семінару з вивчення флювіальних форм рельєфу 
і процесів у гірських, височинних і низовинних 
реґіонах (Львів – Ворохта, 23-26 жовтня 2006 
року). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2006. – 315 с.

Статті збірника присвячені актуальним 
проблемам історичного розвитку і сучасного 
функціонування української мови. Узагальнено 
результати досліджень її лексико-семантичної, 
фонетичної і граматичної структури в діахро-
нії та синхронії.

Для викладачів, науковців, студентів.

Опубліковано статті, присвячені актуаль-
ним проблемам теорії та історії держави та 
права, питанням удосконалення інститутів 
конституційного, цивільного, трудового, кри-
мінального та інших галузей права України. 
Проаналізовано шляхи поліпшення правово-
го регулювання процесуально-юридичної ді-
яльності в сучасній Україні.

Для викладачів, аспірантів, студентів, пра-

цівників органів місцевого самоврядування, 
державних адміністрацій, суду, правоохорон-
них органів, правової служби в народному 
господарстві, адвокатів.

Статті збірника присвячені актуальним 
проблемам історичного розвитку і сучасного 
функціонування української мови. Узагальнено 
результати досліджень її лексико-семантичної, 
фонетичної і граматичної структури в діахро-
нії та синхронії.

Для викладачів, науковців, студентів. До збірника увійшли статті вчених Поль-
щі, Росії та України, присвячені проблемам 
флювіального рельєфу, руслових і схилових 
ерозійно-акумулятивних процесів, оцінюван-

ню впливу на них різних видів господарської 
діяльності, моніторингу геоекологічного ста-
ну річкових систем.
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ЗБІРниК нАуКоВиХ ПРАЦь
(ТРЕТІЙ ВиПуСК)

За редакцією Анатолія Карася
Збірник наукових праць (третій випуск), 

підготовлений за дослідницькою програмою 
кафедри філософії “Громадське суспільство як 

здійснення свободи” / За ред. Анатолія Карася. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2006 – 280 с.

МАТЕРІАЛи ЗВІТниХ нАуКоВиХ 
КонФЕРЕнЦІЙ КАФЕдРи 

ПЕдАгогІКи
Матеріали звітних наукових конференцій 

кафедри педагогіки. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 5. – 102 с.

МІнЕРАЛогІЧниЙ ЗБІРниК
№ 56, ВиПуСК 1-2

Мінералогічний збірник, 2006. –  № 56. –
Вип. 1-2. – 199 с.

ПиТАння СоРАБІСТиКи:
МАТЕРІАЛи ХІ МІжнАРодного 

СоРАБІСТиЧного СЕМІнАРу 
(5-7 жоВТня 2005 РоКу)

Питання сорабістики: Матеріали ХІ 
Міжнародного сорабістичного семінару 

(5-7 жовтня 2005 р.). – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. –

Т. 5. – 320 с.

Висвітлено проблеми теорії та практи-
ки формування громадянського суспільства. 
Основну увагу зосереджено на соціальних, со-
ціологічних, політичних, морально-етичних та 
релігійних підставах трансформації традицій-
ного суспільства і відповідних йому уявлень 
на суспільство з громадянсько свідомою, віль-
ною й автентичною людиною. Проаналізовано 
взаємозв’язок історичної пам’яті та національ-

ної єдності, розкрито ґендерну проблематику 
та деякі інші аспекти громадянського поступу 
в Україні.

Наведено матеріали звітної наукової кон-
ференції кафедри педагогіки, яка відбулася 
7-8 лютого 2006 р.; результати науково-
педагогічних досліджень викладачів, аспі-
рантів і здобувачів кафедри за 2005 р.

Розглянуто різноманітні аспекти регіональ-
ної та розшукової мінералогії, геохімії, термо-
барогеохімії родовищ і проявів металевих ко-
рисних копалин України та інших регіонів.

Для співробітників наукових, навчальних і 
виробничих організацій, а також аспірантів і 
студентів геологічного профілю.

У збірнику надруковано студії учасників 
ХІ Міжнародного сорабістичного семінару, 
присвяченого мові, літературі, історії та куль-
турі лужицьких сербів.

Збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій Збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій
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ПРЕСоЗнАВЧІ СТудІї: ІСТоРІя, 
ТЕоРІя, МЕТодоЛогІя

Збірник праць кафедри української 
преси і дослідницького центру історії 

західноукраїнської преси
Пресознавчі студії: історія, теорія, 

методологія. Збірник праць кафедри української 
преси і Дослідницького центру історії 

західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2006. – Вип. 7: До 150-річчя від 

дня народження Івана Франка. – 266 с.

СуЧАСнІ ПРоБЛЕМи АдАПТАЦІї 
ЦиВІЛьного ЗАКонодАВСТВА 

до СТАндАРТІВ ЄВРоПЕЙСьКого 
СоюЗу

Сучасні проблеми адаптації цивільного 
законодавства до стандартів Європейського 
Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-

методичної крнференції. – Львів, 2006. – 
Вип. 1. – 514 с.

ПРоБЛЕМи гЕоМоРФоЛогІї 
І ПАЛЕогЕогРАФІї уКРАїнСьКиХ 
КАРПАТ І ПРиЛЕгЛиХ ТЕРиТоРІЙ

Проблеми геоморфології і палеогеографії 
Українських Карпат і прилеглих територій: 
Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 325 с.

ТЕЗи ЗВІТної нАуКоВої 
КонФЕРЕнЦІї ФІЛоСоФСьКого 

ФАКуЛьТЕТу
Відповідальний за випуск – 

Володимир Мельник
Тези звітної наукової конференції філософського 

факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2006. – 215 с.

Цей випуск “Пресознавчих студій”, що є 
продовженням Збірника праць кафедри укра-
їнської преси (1995–2001), присвячений 150-
річчю від дня народження Івана Франка, також 
містить матеріали науково-практичної конфе-

ренції, присвяченої 50-річчю факультету жур-
налістики, і публіцистику.

Уміщено наукові статті, присвячені ак-
туальним проблемам адаптації цивільного 
законодавства до стандартів Європейсько-
го Союзу. Розглянуто основні засади адап-
тації цивільного законодавства України до 
стандартів ЄС в умовах розвитку приватно-
ринкових відносин.

Уміщено статті з проблем геоморфології 
та палеогеографії Українських Карпат і при-
леглих територій. Опубліковано результати роботи виклада-

чів, асистентів, аспірантів та співробітників 
кафедр історії філософії, філософії, теорії та 
історії культури, психології, політології філо-
софського факультету за 2005 р. з виконання 
кафедральних наукових тем.
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ТЕоРЕТиЧнІ ТА МЕТодоЛогІЧнІ 
ПРоБЛЕМи СуСПІЛьної гЕогРАФІї

Теоретичні та методологічні проблеми 
суспільної географії: Збірник наукових праць 

на пошану Заслуженого професора Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Олега Шаблія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2006. – 432 с.

ЛьВІВ: МІСТо-СуСПІЛьСТВо-
КуЛьТуРА

ЗБІРниК нАуКоВиХ ПРАЦь. ТоМ 6
За редакцією олени Аркуші й Мар’яна Мудрого

Львів: місто-суспільство-культура: Збірник 
наукових праць / За ред. Олени Аркуші й 

Мар’яна Мудрого. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2007. – Т. 6: Львів – Краків: 

діалог міст в історичній ретроспективі. – 
(Вісник Львівського університету. Серія 

історична. Спеціальний випуск’2007). – 660 с.

уКРАїнСьКЕ ЛІТЕРАТуРоЗнАВСТВо:
ВиПуСК 67

Українське літературознавство. – 
Вип. 67. – 2006. – 300 с.

АРХЕоЛогІЧнІ доСЛІджЕння 
ЛьВІВСьКого унІВЕРСиТЕТу

ВиПуСК 10
Археологічні дослідження Львівського 

університету. – 2007. – Вип. 10. – 328 с.

Висвітлено головні віхи життя і напрямки 
дослідної діяльності професора Олега Шаблія. 
Проаналізовано сучасний стан та перспекти-
ви розвитку теоретико-методологічних про-
блем суспільної географії. Розкрито науково-
методичні та прикладні проблеми дослідження 
окремих реґіонів України та інших країн.

Для викладачів, науковців, студентів.

Уміщено статті українських і польських 
істориків про формування і взаємодію місь-
ких суспільств Львова і Кракова ХIV-XX ст. 
За основу збірника взято матеріали VI Між-
народної наукової конференції “Львів: місто-
суспільство-культура”, що відбулась у Львів-
ському національному університету імені 
Івана Франка 25-26 квітня 2002 р. Наведено як 
узагальнювальні статті про значні періоди істо-

рії двох міст і стан їх вивчення в національних 
історіографіях, так і дослідження моловідомих 
сторінок минулого, що виконані на підставі но-
вих джерел. Матеріали збірника спрямовані на 
вивчення історії Львова і Кракова в порівняль-
ному контексті.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, 
кого цікавить історія Львова.

Збірник присвячено малодослідженим 
сторінкам історії української літератури, ак-
туальним проблемам теорії та методології, 
питанням національного літературного проце-
су. Видання містить текстологічні студії баро-
кової поезії, лірики Т. Шевченка та І. Франка, 
творчості А. Могильницького, О. Кобилян-
ської, М. Хвильового, М. Куліша, Б.-І. Анто-
нича, В. Рубана та інших, а також публікації 
нових матеріалів до біографій В. Стефаника, 
М. Мочульського та М. Возняка.

Для науковців, викладачів вузів, учителів 
середніх шкіл, студентів. 

Збірник присвячено 80-річчю з дня на-
родження відомого українського археоло-
га, члена-кореспондента НАН України, 
професора Львівського університету Во-
лодимира Даниловича Барана. Опубліковано 
другу частину матеріалів конференції, присвя-
ченої 100-річчю кафедри археології та історії 
стародавнього світу Львівського університету 

(22–24 листопада 2005 р.), а також статті, що 
висвітлюють підсумки регіональних дослі-
джень, результати розкопок окремих пам’яток, 
історію  археологічної науки.

Для археологів, істориків, краєзнавців, ас-
пірантів, студентів та всіх шанувальників дав-
ньої історії.
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ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя БІоЛогІЧнА. 
ВиПуСК 43

Вісник Львівського університету. Серія 
біологічна. – 2007. – Вип. 43. – 180 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя КнигоЗнАВСТВо, 
БІБЛІоТЕКоЗнАВСТВо 

ТА ІнФоРМАЦІЙнІ ТЕХноЛогІї. 
ВиПуСК 2

Вісник Львівського університету. Серія 
книгознавство, бібліотекознавство та 

інформаційні технології. – 2007. – Вип. 2. – 268 с. 

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя жуРнАЛІСТиКА. 

ВиПуСК 31
Вісник Львівського університету. Серія 

журналістика. – 2007. – Вип. 31. – 328 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя МиСТЕЦТВоЗнАВСТВо. 

ВиПуСК 7
Вісник Львівського університету. Серія 

мистецтвознавство. – 2007. – Вип. 7. – 240 с.

Опубліковано статті з актуальних проблем 
біофізики, біохімії, генетики, екології, мікро-
біології, зоології, фізіології людини і тварин та 
фізіології рослин.

Для наукових працівників, аспірантів і сту-
дентів старших курсів.

У “Вісник” увійшли статті, присвячені до-
слідженню творчості І. Франка, актуальним 
проблемам сучасних ЗМІ, історії української 
преси, мові ЗМІ, проблемам зарубіжної преси 
та інформації, ролі України у європейському і 
світовому контекстах.

Для викладачів, аспірантів, магістрів, сту-
дентів факультетів та відділень журналістики, 
філологів, журналістів.

Сьомий випуск “Вісника Львівського уні-
верситету” серії “Мистецтвознавство” упо-
рядковано і підготовано до друку на кафедрі 
театрознавства та акторської майстерності 
факультету культури і мистецтв Львівського 
національного університету імені Івана Фран-
ка. Серед авторів видання – дослідники історії 
театру, музикознавці, культурологи, бібліоте-
ко- та мистецтвознавці України та Польщі. У 

колі їхніх зацікавлень – актуальні проблеми 
театрознавства, образотворчого мистецтва, 
музикознавства. Низку текстів подано в розді-
лах “Матеріали та публікації” і “Рецензії”.

Збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій Збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій
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ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя ПЕдАгогІЧнА. 
ВиПуСК 22

Вісник Львівського університету. Серія 
педагогічна. – 2007. – Вип. 22. – 302 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

ФІЛоСоФСьКІ нАуКи. 
ВиПуСК 10

Вісник Львівського університету. Серія: 
філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – 376 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу
СЕРІя ФІЗиЧнА.

 ВиПуСК 40
Вісник Львівського університету.

 Серія фізична. – 2007. – Вип. 40. – 308 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя юРидиЧнА. 

ВиПуСК 44
Вісник Львівського університету. Серія 
юридична. – 2007. – Випуск 44. – 354 с.

Розглянуто теоретичні засади організації 
освіти, професійної підготовки фахівців у 
контексті сучасної філософії. Проаналізовано 
актуальні проблеми дидактики, організації 
сучасного виховання у середніх і вищих на-
вчальних закладах України. Розкрито історич-
ні аспекти розвитку української педагогіки 
та зарубіжний досвід організації професійної 
освіти.

Для наукових працівників, викладачів, ас-
пірантів, педагогів-практиків.

Висвітлено актуальні філософські, по-
літологічні, культорологічні та психологічні 
проблеми розвитку духовного світу людини, 
проаналізовано його місце та значення для 
становлення громадянського суспільства, су-
часного державотворчого процесу в Україні.

Для викладачів, аспірантів, студентів фі-
лософських факультетів.

Опубліковано статті з актуальних проблем 
теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики 
металів, напівпровідників та діелектриків.

Для наукових працівників, аспірантів і сту-
дентів старших курсів.

Опубліковано статті, що висвітлюють ак-
туальні проблеми теорії та історії держави 
і права, питання удосконалення інститутів 
конституційного, цивільного, трудового, кри-
мінального та інших галузей права України. 
Проаналізовано шляхи поліпшення правового 
регулювання процесуально-юридичної діяль-
ності в сучасній Україні.

Для викладачів, аспірантів, студентів, пра-
цівників органів місцевого самоврядування, 

державних адміністрацій, суду, правоохорон-
них органів, правової служби в народному 
господарстві, адвокатів.
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гРигоРІЙ КоЧуР у КонТЕКСТІ 
уКРАїнСьКої КуЛьТуРи дРугої 

ПоЛоВини XX ВІКу
Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції (Львів, 14-15 жовтня 2005 року)
Григорій Кочур у контексті української 

культури другої половини ХХ віку: Матеріали 
Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14-15 
жовтня 2005 року). – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 296 с.

МІнЕРАЛогІЧниЙ ЗБІРниК
№ 57, ВиПуСК 1

Мінералогічний збірник. – 2007. – № 57. 
Вип. 1. – 142 с.

дуХоВнІ ВиМІРи ЄВРоПЕЙСьКої 
ЦиВІЛІЗАЦІї: ВиКЛиКи ХХІ СТ.

ВиПуСК 2
Духовні виміри Європейської цивілізації: виклики 

ХХІ ст.: Збірник наукових статей. – 
Вип. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2007. – 148 с.

МоЛодь ТА ПоСТуП БІоЛогІї
Збірник тез третьої Міжнародної наукової 

конференції студентів і аспірантів 
(23-27 квітня 2007 року, м. Львів)

Молодь та поступ біології: Збірник тез 
третьої Міжнародної наукової конференції 

студентів і аспірантів (23-27 квітня 2007 року, 
м. Львів). – Львів, 2007. – 504 с.

Зібрано матеріали Всеукраїнської науко-
вої конференції “Григорій Кочур у контексті 
української культури другої половини ХХ віку” 
(Львів, 14–15 жовтня 2005 року). Окремі допо-
віді присвячено перекладацькому, перекладоз-
навчому, культурологічному доробкові Григо-
рія Кочура; загальнотеоретичним проблемам 
перекладу; лінгвостилістиці перекладу; історії 
українського художнього перекладу.

Григорій Кочур (1908–1994) – один із най-
яскравіших талантів українського письменства, 
поет, перекладач, історик і теоретик українсько-
го художнього перекладу. Його доробок – це 
поезії понад 130 авторів, перекладені з 28 мов, 
які репрезентують 33 національні літератури. 
Переклади охоплюють значний часовий пері-
од (двадцять сім століть, починаючи з першо-

го давньогрецького ліричного поета Архілоха, 
бл. 710–676 р. до н. е.) та географічний про-
стір – Європу, Північну та Південну Америки, 
Азію. Письменник залишив нам такі шедеври 
перекладацького мистецтва, з якими нелегко 
зрівнятися. Внесок Григорія Кочура в історію 
українського художнього перекладу як високо-
професійного аналітика літературного, зокре-
ма перекладацького, процесу – дуже вагомий. 
Майстер вагомий також як автор оригінальних 
віршів – блискучих зразків невільничої музи.  
Г. Кочур зробив настільки посильний внесок до 
світової культури, що заслужив на окрему га-
лузь філологічних пошуків – кочурознавство.

Для перекладачів, перекладознавців, літера-
торів, усіх, кому дороге Рідне Слово.

Розглянуто проблеми мінералогічної кри-
сталографії, зокрема, її розвиток у Львівсько-
му університеті, включення як об’єкти кри-
сталографії, електронно-діркові парамагнітні 
центри у кварці як індикатори умов утворен-
ня, морфолого-генетичні особливості берилу, 
самородної міді, магнетиту, флюориту, турма-
ліну. Висвітлено особливості осадового міне-

ралоутворення на прикладі галогенних і тери-
генних відкладів Карпатського регіону.

Для співробітників наукових, навчальних і 
виробничих організацій, а також аспірантів і 
студентів геологічного профілю.

Опубліковано статті викладачів та аспіран-
тів Львівського національного університету 
імені Івана Франка та науковців, які співпра-
цюють з кафедрою теорії та історії культури 

ЛНУ у галузі культурології та релігієзнавства. 
Для науковців, викладачів, студентів.

Наведено результати наукової роботи сту-
дентів і аспірантів України та зарубіжжя. 

Для наукових працівників, аспірантів, сту-
дентів, що працюють у галузі біології та біо-
медицини.
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ПРоБЛЕМи 
СЕРЕдньоПЛЕЙСТоЦЕноВого 

ІнТЕРгЛяЦІАЛу
Матеріали XIV українсько-польського 

семінару “Проблеми середньоплейстоценового 
інтергляціалу” 

(Луцьк, 12-16 вересня 2007 р.). – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2007. – 272 с.

ПРоБЛЕМи ФоРМуВАння 
ЗдоРоВого СПоСоБу жиТТя 

МоЛодІ
Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, 

магістрантів та аспірантів
За загальною редакцією Романи Сіренко

Проблеми формування здорового способу життя 
молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів, магістрантів 
та аспірантів /За загальною редакцією 

Р. Р. Сіренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2007. – 344 с.

ПРоБЛЕМи СЛоВ’яноЗнАВСТВА
ВиПуСК 56

Проблеми слов’янознавства. – 2007. – 
Вип. 56. – 344 с.

ТЕЛЕВІЗІЙнА 
Й РАдІожуРнАЛІСТиКА

ЗБІРниК нАуКоВо-МЕТодиЧниХ 
ПРАЦь. ВиПуСК 7

Телевізійна й радіожурналістика. – 2007. – 
Вип. 7. – 256 с.

Опубліковано результати досліджень різних 
аспектів проблеми середньоплейстоценового 
інтергляціалу, представленого на Волинській 
височині коршівським викопним ґрунтовим 
комплексом, сформованим упродовж 7-ї ста-
дії ізотопно-кисневої шкали. Зроблено спробу 
оцінити стратиграфічне положення цього ін-
тергляціалу в Україні, Польщі, Білорусі тощо.

Для наукових працівників, студентів і всіх 
тих, хто цікавиться проблемами стратиграфії 
та палеогеографії плейстоцену.

До збірки ввійшли матеріали, які висвіт-
люють різноманітні проблеми у формуванні 
та впровадженні здорового способу життя 
молоді, зокрема значення фізичної культу-
ри і спорту; історико-культурні, психолого-

педагогічні та медико-біологічні засади здо-
рового способу життя.

Для всіх, хто цікавиться проблемами здо-
рового способу життя.

Розглянуто теоретичні і практичні аспекти 
телевізійної й радіожурналістики, культури 
ефірного мовлення, приділено увагу історії 
аудіовізуальних ЗМІ та ролі телебачення і ра-
діомовлення в контексті сучасних суспільно-
політичних процесів.
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ТЕоРІя І ПРАКТиКА ВиКЛАдАння 
уКРАїнСьКої МоВи яК ІноЗЕМної

ВиПуСК 2
Теорія і практика викладання української мови 

як іноземної: Зб. наук. праць. – 2007. – 
Вип. 2. – 306 с

У збірнику вміщено наукові розвідки, при-
свячені актуальним проблемам викладання 
української мови як іноземної. Розглянуто ме-
тодичні засади вивчення фонетики, лексики, 
граматики української мови, з’ясовано роль 
лінгвокраїнознавчого аспекту та міжкультур-
ної комунікації у процесі навчання чужої мови, 
проаналізовано форми, методи і засоби викла-

дання української мови в іншомовній аудиторії. 
Подано рецензії на сучасні підручники з ви-
вчення іноземної мови.

ПЕдАгогІЧнА оСВІТА В уКРАїнІ 
І ПоЛьщІ: РЕАЛІї ТА ПЕРСПЕКТиВи

За редакцією дмитра герцюка і Ришарда Кухи
Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та 
перспективи: Збірник наукових праць / За ред. 

Д. Герцюка і Р. Кухи. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, “Тріада плюс”, 

2008. – 348 с.

ВІСниК ЛьВІВСьКого 
унІВЕРСиТЕТу

СЕРІя гЕогРАФІЧнА. 
ВиПуСК 35

Вісник Львівського університету.
Серія географічна. – 2008. – Вип. 35. – 368 с.

ЕКоЛого-ФАунІСТиЧнІ 
оСоБЛиВоСТІ ВодниХ 

ТА нАЗЕМниХ ЕКоСиСТЕМ
Матеріали наукової конференції 

(12-13 лютого 2008 року, м. Львів), 
присвяченої 100-річчю від дня народження 

професора Всеволода Ілліча Здуна.
Еколого-фауністичні особливості водних та 

наземних екосистем: Матеріали наукової 
конференції (12-13 лютого 2008 року, м. Львів), 

присвяченої 100-річчю від дня народження 
професора Всеволода Ілліча Здуна. –

Львів, 2008. – 226 с.

Розглянуто питання становлення та розви-
тку педагогічної освіти в Україні та Польщі. 
Зосереджено увагу на актуальних проблемах 
теорії і практики підготовки педагогічних ка-
дрів у контексті євроінтеграційних процесів.

Для науковців, викладачів, студентів.

Опубліковано результати досліджень у га-
лузях географії ґрунтів, біогеографії, геомор-
фології, палеогеографії, фізичної географії, 
ландшафтознавства, економічної та соціальної 
географії, географії туризму, охорони приро-
ди, гео- та соціоекології тощо.

Для науковців, викладачів, студентів. Опубліковані праці дослідників, які працю-
ють над вирішенням проблем збереження біо-
різноманіття охорони довкілля та раціонально-
го природокористування.

Для екологів, біологів, працівників лісового 
господарства, заповідників, національних пар-
ків та інших природоохоронних установ.
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ПиТАння уКРАїнСьКого 
І СЛоВ’янСьКого МоВоЗнАВСТВА

Автор – Іван Ковалик
Ковалик І. І. Питання українського і 

слов’янського мовознавства. – Вибрані праці. – 
Ч. 2 / Упорядник З. Терлак. – Львів; Івано-

Франківськ, 2008. – 496 с.

Книга містить дослідження І. І. Ковалика 
в галузі граматики, фонетики і фонології, лек-
сикології і лексикографії, лінгвостилістики, 
діалектології та історії української мови, які 
відображають широкий спектр наукових заці-
кавлень ученого.

Для науковців, викладачів та студентів ви-
щих навчальних закладів.

ПРоБЛЕМи гЕоМоРФоЛогІї 
І ПАЛЕогЕогРАФІї уКРАїнСьКиХ 
КАРПАТ І ПРиЛЕгЛиХ ТЕРиТоРІЙ

Проблеми геоморфології і палеогеографії 
Українських Карпат і прилеглих територій: 

Матеріали третього міжнародного 
семінару (Ворохта, 11-14 вересня 2008 
року). – Львів: Видавничий центр ЛНУ

імені Івана Франка, 2008. – 320 с.

У збірник включені тексти доповідей тре-
тього міжнародного семінару з проблем гео-
морфології і палеогеографії Українських Кар-
пат і прилеглих територій.

художні видання
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ЛІСоВА ПІСня
Автор – Леся українка

Переклала на німецьку мову 
Ірина Качанюк-Спєх

Леся Українка. Лісова пісня: Драма-феєрія в 3 
діях / Пер. на нім. Ірина-Качанюк Спєх. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 224 с.

гАЛиЦьКо-РуСьКІ нАРоднІ 
ПРиПоВІдКи. 

ТоМ І
Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко

Галицько-руські народні приповідки: У 3 т. / 
Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко: 
2-ге вид. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2006. – Т. 1. – 832 с.

БоРиС гРАБ
Borys hraB
БАРыС гРАБ

Автор – Іван Франко
Іван Франко

Борис Граб. Borys Hrab. Барыс Граб

гАЛиЦьКо-РуСьКІ нАРоднІ 
ПРиПоВІдКи. 

ТоМ 2
Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко

Галицько-руські народні приповідки: У 3 т. / 
Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко: 
2-ге вид. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2006. – Т. 2. – 818 с.

Це двомовне видання драми-феєрії “Лі-
сова пісня” видатної української поетеси 
Лесі Українки. Завдяки майстерному пере-
кладу Ірини Качанюк-Спєх персонажі п’єси 
заговорили тепер ще й німецькою мовою. 
Переклад вдало відтворює мелодійність мови 
оригіналу й передає особливості фольклору, 
духовне багатство та природу українського 

Полісся. Видання доповнено нотами народних 
поліських мелодій, які леся Українка підібрала 
до “Лісової пісні”.

Для студентів-філологів, науковців, пере-
кладачів.

Презентовано величезний пласт україн-
ського галицького мудрослів’я (прислів’я, 
приказки, порівняння, прикмети, примовки, 
“мудрування” тощо – понад 30 тис. зразків) з 
коментарями і поясненнями Івана Франка.

Для фахівців-філологів, культурологів, 
фольклористів, етнографів, викладачів, учите-
лів, студентів і всіх тих, хто цікавиться культу-
рою українців.

Опубліковано оповідання Івана Франка 
“Борис Граб” та його польський і білоруський 
переклади. 

Для студентів філологічного факультету.

Презентовано величезний пласт україн-
ського галицького мудрослів’я (прислів’я, 
приказки, порівняння, прикмети, примовки, 
“мудрування” тощо – понад 30 тис. зразків) з 
коментарями і поясненнями Івана Франка.

Для фахівців-філологів, культурологів, 
фольклористів, етнографів, викладачів, учи-
телів, студентів і всіх тих, хто цікавиться 
культурою українців.
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гАЛиЦьКо-РуСьКІ нАРоднІ 
ПРиПоВІдКи. 

ТоМ 3
Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко

Галицько-руські народні приповідки: У 3 т. / 
Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко: 
2-ге вид. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2007. – Т. 3. – 700 с.

АнТоЛогІя СуЧАСної 
ХоРВАТСьКої ПоЕЗІї: КоЛи ЛІТЕРи 

ПЕРЕСЕЛяюТьСя нА ТВоЄ оБЛиЧЧя
упорядники – Сильвестр Врлич, 

наташа Веінович
 Антологія сучасної хорватської поезії: Коли 

літери переселяються на твоє обличчя / 
Упорядники: Врлич С., Веінович Н. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 152 с.

У виданні презентовано величезний 
пласт українського галицького мудрослів’я 
(прислів’я, приказки, порівняння, прикмети, 
примовки, “мудрування” тощо – понад 30 
тисяч зразків) з коментарями і поясненнями 
Івана Франка.

Для фахівців-філологів, культурологів, 
фольклористів, етнографів, викладачів, учи-
телів, студентів і всіх, хто цікавиться культу-
рою українців.

Антологія сучасної хорватської поезії – до-
бірка репрезентативних творів хорватських 
письменників молодшої генерації – знайомить 
з основними тенденціями в розвитку поетич-
них жанрів цієї літератури кінця ХХ – початку 
ХХІ ст.

Двомовне видання призначене передовсім 
для студентів-хорватистів, славістів, усіх, хто 
цікавиться практикою перекладу.

інші видання
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ПІВдЕнноСЛоВ’янСьКА 
ПРоБЛЕМАТиКА В МоВоЗнАВЧиХ 
ЗАЦІКАВЛЕнняХ ІВАнА ФРАнКА

Автор – Людмила Васильєва
Васильєва Людмила. Південнослов’янська 

проблематика в мовознавчих зацікавленнях 
Івана Франка / Наук. ред. Б. Якимович. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2006. – 72 с. (Серія: “Дрібненька 

бібліотека”; Ч. 15).

нАВІгАЦІя. оСноВи ВиЗнАЧЕння 
МІСЦЕПоЛожЕння 
ТА СКЕРоВуВАння

Автори –  Б. гофманн-Велленгоф, К. Леґат, 
М. Візер

Навігація. Основи визначення місцеположення 
та скеровування / Б. Гофманн-Веллегоф, 

К. Леґат, М. Візер; Пер. з англ. за ред. 
Я.С. Яцківа. – Львів: Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2006. – 443 с.

диФЕРЕнЦІАЛьно-гЕоМЕТРиЧнІ 
ТА ЛІ-АЛгЕБРАїЧнІ оСноВи 

доСЛІджЕння ІнТЕгРоВАниХ 
нЕЛІнІЙниХ динАМІЧниХ СиСТЕМ 

нА ФунКЦІонАЛьниХ МногоВидАХ
Автори – оксана гентош, Микола Притула, 

Анатолій Прикарпатський
Гентош О. Є., Притула М. М.,

Прикарпатський А. К. Диференціально-
геометричні та Лі-алгебраїчні основи 
дослідження інтегрованих нелінійних 

динамічних систем на функціональних 
многовидах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2006. – 408 с.

ПЕЧАТь КАїнА
Автор – Вікторія Захарчук

Захарчук Вікторія. Печать Каїна: Архетип 
братовбивства в українській літературі. – 

Львів: ЛА “Піраміда”, 2006. – 58 с. 
(Серія “Дрібненька бібліотека”; Ч. 16).

Наведено енциклопедичний огляд наві-
гації; вміщено історичний огляд, викладено 
математичні та фізичні основи навігації, а 
також відомості про навігаційні карти; роз-
глянуто методи позиціювання, включно із 
наземною, астрономічною, супутниковою, 
інерційною навігаціями та навігацією на 

основі зображень, а також інтегрованою наві-
гацією; схарактеризовано маршрутизацію та 
скеровування; розділах коротко описано коло 
застосувань навігації на суходолі, у морі та в 
повітрі й космосі, також оцінено перспективи 
розвитку галузі.

Розвинуто сучасні диференціально-
геометричні, спектральні та функціонально-
операторні методи дослідження інтегровності 
нелінійних динамічних систем, що становлять 
основу Лі-алгебраїчного аналізу асоційованих 
з ними математичних структур. Запропоновані 
методи узагальнюють градієнтно-голономний 
підхід, який було розвинуто раніше для до-
слідження основних інтегрованих нелінійних 
динамічних систем. Наведено теореми, що да-
ють явний опис нових ієрархій неоднорідних 
і нелокальних інваріантів для широкого класу 
інтегрованих нелінійних динамічних систем. 
Узагальнено градієнтно-голономний метод для 

збурених параметрично-інтегрованих систем. 
Запропоновано Лі-алгебраїчну схему побудови 
інтегрованих нелінійних динамічних систем 
на розширених функціональних многовидах. 
Описано Лі-алгебраїчну структуру локальних і 
нелокальних диференціально-різницевих дина-
мічних систем. Досліджено проблему існування 
інтегрованих векторних полів на звичайному та 
петельному многовидах Ґрасмана. 

Для науковців, аспірантів і студентів стар-
ших курсів, які спеціалізуються у галузі дифе-
ренціальних рівнянь, диференціальної та алге-
браїчної геометрії, теорії динамічних систем і 
функціонального аналізу.
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accEss
Автори – Михайло Коркуна, Андрій Коркуна

Коркуна М. Д., Коркуна А. М.
ACCESS: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 157 с.

ЛьВІВСьКА СЛоВАКІСТиКА
Львівська Словакістика.

Програма теоретичних курсів зі спеціальності 
“Словацька мова і література”.

ЛиСТуВАння ІВАнА ФРАнКА 
ТА МиХАЙЛА дРАгоМАноВА

Листування Івана Франка 
та Михайла Драгоманова / Редкол.: І. Вакарчук, 

Я. Ісаєвич (співголови) та ін. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 560 с.

ЗоВнІШня ПоЛІТиКА 
нЕЗАЛЕжної уКРАїни: 

ПІдСуМКи ТА ПЕРСПЕКТиВи
укладач та автор вступного слова – 

Маркіян Мальський
Тарасюк Борис. Зовнішня політика незалежної 
України: підсумки та перспективи / Укладач 
та автор вступ. сл. М. Мальський; Редкол.: 

І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2006. – 28 с.: 
портр., іл. – (Серія “Doctor Honoris Causa”).

Розглянуто системи керування базами да-
них (СКБД) Access, за допомогою яких можна 
створити бази даних (БД), уводити інформа-
цію, а також отримувати потрібну інформацію 
з БД. Access має набір майстрів і побудовува-
чів, які допомагають створювати та експлу-
атувати БД без програмування; можна про-
грамувати за допомогою мови Visual Basic. 
Програма Access інтегрована разом з Word, 

Exel й іншими програмами пакета Microsoft 
Office. Дані, створені в різних додатках, легко 
переносяться.

Для студентів і аспірантів, які вивчають ін-
форматику.

Зібрано авторські програми теоретичних 
курсів. 

Для студентів-славістів.

Подано повну збірку листів Івана Франка 
та Михайла Драгоманова (1877–1895) за ви-
данням Комісії Західної України Всеукраїн-
ської академії наук (Київ, 1928) зі збережен-
ням авторської редакції. М. Драгоманов був 
ідейним натхненником радикальної молоді 
у Галичині і помітно вплинув на світогляд, 
громадську діяльність та наукові зацікавлен-
ня І. Франка у ХІХ ст.

Для науковців, студентів, широкого кола 
читачів.

Опубліковано інавґураційну промову Бо-
риса Тарасюка, яку він виголосив 11 жовтня 
2002 року на святковому засіданні Вченої ради 
Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка з нагоди присудження йому 
звання почесний доктор (Doctor honoris causa) 
Львівського університету.
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у КоЛІ СВІТоВої КуЛьТуРи
Автор – григорій нудьга

упорядкування – Руслан Марків
Нудьга Григорій. У колі світової культури / 
Упорядкування Р. Марківа. – Львів, 2006. – 

440 с. (Серія “Українська філологія: школи, 
постаті, проблеми”. – Вип. 6).

СТудІї одного ВІРША
Автор – Андрій Содомора

Содомора А. Студії одного вірша. – Львів: 
Літопис, Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2006. – 364 с.

уКРАїнА В ПРоЦЕСІ 
ЄВРоПЕЙСьКої ІнТЕгРАЦІї

Автор – Вольфґанґ Мантль
Мантль Вольфґанґ. Україна в процесі 

європейської інтеграції / Укладач Б. Котур; 
Вступ. сл. М. Мальського; Редкол.: І. Вакарчук 
(голова) та ін. – Львів, 2007. – 52 с.; портр. – 

(Серія “Doctor Honoris Causa”).

Уміщено дотепер недруковану працю визна-
чного українського фольклориста, літературоз-
навця та культоролога Г. А. Нудьги (1913-1994) 
“У колі світової культури”, а також скорочений 
виклад його ґрунтовного дослідження “Укра-
їнська думка і пісня у світі”, повністю 
опублікованого у 2 т. у 1997-1998 р. Пра-
ці Г. Нудьги прикметні використанням вели-
чезного фактичного матеріалу, що дало змогу 

вченому майже зримо представити українську 
духовну культуру у її сприйманні та пере-
осмисленні в світі.

Для широкого кола дослідників української 
культури, викладачів і студентів вищих на-
вчальних закладів за спеціальностями “фоль-
клористика” та “культурологія”.

Описано багаторічний досвід дослідження 
та перекладання лірики Горація, критичне ба-
чення не лише своїх, а й інших, українських 
і чужомовних, інтерпретацій знаменитих од 
співця золотої середини. Наведено аналіз по-
етичних творів європейської літератури (Ґете, 
Лермонтов, Верлен, Лорка, Шевченко, Фран-
ко, Рильський). Скрупульозно досліджено 
(у центрі уваги нерідко – ціна одного звука) 
проблему неперекладності того чи іншого по-

етичного тексту; до аналізу залучено матері-
ал різних наук та мистецтв, зокрема, музики 
й живопису.

Для тих, кого цікавлять барви й тони ху-
дожнього слова.

Надруковано інавґураційну промову про-
фесора Вольфґанґа Мантля, яку він виголо-
сив 11 жовтня 2006 р. на святковому засіданні 
вченої ради Львівського університету з нагоди 
присудження йому звання “почесний доктор” 
(Doctor нonoris сausa) Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка.

ХРЕСТиннІ ПІСнІ
Автор – ганна Сокіл

Хрестинні пісні / Зібрала та упоряд. 
Ганна Сокіл. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2007. – 208 с.

Пропонована книга – перший окремий 
збірник хрестинних пісень. До нього ввійшли 
тексти з видань П. Чубинського, Я. Головаць-
кого, Ф. Колесси та інших фольклористів, а та-
кож сучасні записи з різних теренів України.

Для фольклористів, філологів, етнологів і 
всіх шанувальників рідної культури.
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ноВІТня уКРАїнСьКА СуСПІЛьнА 
гЕогРАФІя

упорядник та автор біографічних статей – 
олег Шаблій

Новітня українська суспільна географія. 
Хрестоматія / Упорядник та автор 

біографічних статей професор О. Шаблій. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ

імені Івана Франка, 2007. – 1008 с.

Уміщено праці українських учених, які спе-
ціалізувалися у сфері національної суспільної 
географії в період, що охоплює кінець ХІХ – 
другу половину ХХ століття. Наведено короткі 
біографії учених, головні наукові розвідки із 
загальної (теорія, методологія) та реґіональної 
суспільної географії, особливо географії Укра-
їни та її окремих частин. Подано бібліографію 
головних суспільно-географічних праць учених 
та список публікацій про їх життя і творчість.

Для всіх студентів географічних факультетів 
вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавить-
ся географією.

 у ПоШуКу РІВноВАги
Автор – Михайло Присяжний

Присяжний М. П. У пошуку рівноваги. -- Львів: 
ПАІС, 2008. -- 256 с.

Уміщено нариси, статті, інтерв’ю, рецензії, 
публікації інших жанрів, які належать перу 
одного автора. Упродовж певного періоду він 
спостерігав за людьми і життям, досліджував 
новітні явища і події, прагнув заглянути у ми-
нувшину, у ближчу і дальшу перспективи. Ін-
коли це йому вдавалося, інколи – ні. Є люди, 
події і факти. Вони – у цьому виданні.

Для студентів, які здобувають журналіст-
ський фах, та широкого кола читачів.
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