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Подвійне свято 
університетських науковців

Відзначено тридцять одного автора 
дванадцяти книжок-переможниць уні-
верситетського конкурсу.

Грамотами та грошовими премі-
ями за рахунок коштів спеціального 
фонду Університету авторів під-
ручників, штатних працівників, які 
стали переможцями конкурсу «Най-
кращий підручник гуманітарного на-
пряму 2018–2019 навчального року», 
нагороджено:

За перше місце підручника «Між-
народні конфлікти (кінець ХІХ – пер-
ша половина ХХ століття»: 

Іжніна Ігоря Ігоровича – кандидата 
політичних наук, доцента кафедри міжна-
родних відносин і дипломатичної служби 
факультету міжнародних відносин, 

Пик Світлану Мирославівну – кан-

11 жовтня під час урочистого засідання Вченої ради з наго ди Дня 
Львівського національного університету імені Івана Франка в Актовій 
залі відбулося нагородження переможців університетського конкурсу 
«Найкращий підручник і навчальний посібник гуманітарного та природ-
ничого напрямів 2018–2019 навчального року», визначених згідно з нака-
зом ректора № 5061 від 19.11.2007 р. «Про затвердження «Положення 
про підручники і навчальні посібники Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка» та рішенням Вченої ради Університету від 
25.09.2019 р. (протокол № 74/9) і відзначених згідно з наказом ректора 
№ 4180 від 10.10.2019 р. «Про нагородження авторів найкращих підруч-
ників та навчальних посібників». Для університетських науковців цей 
день став подвійним святом.

дидата політичних наук, доцента кафе-
дри міжнародних відносин і диплома-
тичної служби факультету міжнародних 
відносин, 

Поліщука Костянтина Віталійо-
вича – кандидата політичних наук, до-
цента кафедри міжнародних відносин і 
дипломатичної служби факультету між-
народних відносин. 

За друге місце підручника «Фінансо-
ва безпека суб’єктів господарювання»: 

Крупку Михайла Івановича – докто-
ра економічних наук, професора, завідува-
ча кафедри фінансів, грошового обігу та 
кредиту економічного факультету, 

Яструбецьку Лесю Сергіївну – кан-
дидата економічних наук, доцента кафе-
дри фінансів, грошового обігу та креди-
ту економічного факультету. 

За третє місце підручника «Латин-
ська мова. Синтаксис»:

Оліщук Роксоляну Леонідівну – 
кандидата філологічних наук, доцента 
кафедри класичної філології факультету 
іноземних мов, 

Олійник Любов Рудольфівну – 
старшого викладача кафедри класичної 
філології факультету іноземних мов.

Грамотами та грошовими премі-
ями за рахунок коштів спеціального 
фонду Університету авторів навчаль-
них посібників, штатних працівни-

ків, які стали переможцями конкурсу 
«Найкращий навчальний посібник 
гуманітарного напряму 2018–2019 на-
вчального року», нагороджено: 

(Продовження на 9 стор.).
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Книга – щедрий с i вач знань

(Продовження на 3 стор.).

Іван Франко: 
«Я єсть пролог…» : 

матеріали Міжнародного 
наукового конгресу 
до 160-річчя від дня 

народження Івана Франка 
(Львів, 22–24 вересня 

2016 року) : у 2 томах. Том 1

Іван Франко: «Я єсть про-
лог…» : матеріали Міжнародного 
наукового конгресу до 160-річчя 
від дня народження Івана Франка 
(Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 
томах. Том 1. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 808 с.

Підготували 
до друку – Василь 
Будний, Юрій Горб-
лянський. Редак-
тор – Уляна Крук. 
Ком п ’ ю т е р н е 
в е р с т а н н я  – 
Світлана Сеник. 
Обкладинка – 

Василь Роган.
Збірник містить доповіді та по-

відомлення українських і закордон-
них учених на Міжнародному науко-
вому конгресі «Я єсть пролог…» (до 
160-річчя від дня народження Івана 
Франка).

Іван Франко: 
«Я єсть пролог…» : 

матеріали Міжнародного 
наукового конгресу 
до 160-річчя від дня 

народження Івана Франка 
(Львів, 22–24 вересня 

2016 року) : у 2 томах. Том 2

Іван Франко: «Я єсть про-
лог…» : матеріали Міжнародного 
наукового конгресу до 160-річчя 
від дня народження Івана Франка 
(Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 
томах. Том 2. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 686 с.

Підготували до 
друку – Василь Буд-
ний, Юрій Горб-
лянський. Редак-
тор – Уляна Крук. 
Ком п ’ ю т е р н е 
в е р с т а н н я  – 
Світлана Сеник. 
Обкладинка – 

Василь Роган.
Збірник містить доповіді та по-

відомлення українських і закордон-
них учених на Міжнародному науко-
вому конгресі «Я єсть пролог…» (до 
160-річчя від дня народження Івана 
Франка).

Загальна фізика: 
підґрунтя оптики

Автори – Олег Антоняк, 
Володимир Стадник

Антоняк О. Т. Загальна фі-
зика: підґрунтя оптики : на-
вчальний посібник / О. Т. Анто-
няк, В. Й. Стадник. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2019. – 216 с.

ISBN 978-617-10-0460-3. 

Редактор – 
Ірина Лоїк. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – 

Василь Роган.  
У посібнику викладено основні 

закони оптики. Матеріал посібника 
відповідає програмам з фізики для 
студентів природничих факультетів 
університетів.

Для студентів природничих фа-
культетів університетів.

Основи біоенергетики 
Автори – Андрій Бабський, 

Оксана Іккерт, 
Володимир Манько 

Бабський А. Основи біоенер-
гетики : підручник [для студентів 
закладів вищої освіти] /  А. Баб-
ський, О. Іккерт, В. Манько. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 312 с. – (Серія «Біологічні 
Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія),  
          978-617-10-0422-1.
Редактор – Лариса Сідлович. 

Технічний редактор – Ігор Старунь-
ко. Комп’ютерна графіка та вер-
стання – Ігор Старунько. Дизайн 

Друкована університетська книжка завжди мала і має широке коло 
шанувальників. У цьому чимала заслуга нашого Видавництва, яке що-
року готує до виходу у світ десятки й десятки нових видань науковців 
Франкового Університету. Серед випущених книжок найактуальніши-
ми є підручники, навчальні посібники та монографії, з яких насамперед 
наші студенти черпають щедро засіяні університетськими авторами 
знання. Про деякі цьогорічні видавничі новинки йдеться на сторінках 
нашої газети. 

Необхідну поточну інформацію про творчі здобутки універ-
ситетських книговидавців завжди можна відшукати на сайті 
Видавництва publishing.lnu.edu.ua, а також через електронну по-
шту vydavcentr@lnu.edu.ua. Детальніше ознайомитися з новими 
виданнями та придбати їх можете у книгарні, що у кімнаті № 118 
на першому поверсі головного корпусу Університету.
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Книга – щедрий с i вач знань
(Продовження. Початок на 2 стор.).

(Продовження на 4 стор.).

обкладинки – 
Ігор Старунько, 
Андрій Бабський.

За останні 
десятиліття біо-
енергетика як на-
ука досягла фено-
менальних успі-

хів у поясненні механізмів клітин-
ної фізіології, причин патологічних 
відхилень і способів їхньої корекції. 
Для покращення сприймання склад-
ного наукового матеріалу студента-
ми та використання отриманих знань 
на практиці надзвичайно важливими 
є систематизація сучасних знань у 
сфері біоенергетики й актуаліза-
ція інтегративної функції енерге-
тичних механізмів, взаємозв’язку 
атомно-молекулярних процесів 
(зокрема, у мітохондріях) із фізіоло-
гічними функціями тканин, органів 
і організму загалом. У підручнику 
послідовно представлено термоди-
намічні основи енергетики живого, 
джерела енергії в хемогетеротрофів, 
катаболічні процеси перетворення 
енергетичних субстратів, енергетич-
ні основи фізіологічних процесів, 
типи мітохондріальних патологій і 
методи досліджень енергетичних 
процесів у клітинах і мітохондріях. 
Наприкінці кожного розділу пода-
но скорочені підсумки викладеного 
матеріалу, завдання і контрольні пи-
тання, список додаткової літератури. 
Використано напрацювання та мето-
дичні підходи найкращих, на думку 
авторів, закордонних підручників з 
біоенергетики, матеріали численних 
монографій і періодичних видань, 
включно із власними публікаціями 
за останні 30–35 років. 

Для студентів і аспірантів біо-
логічних факультетів університетів, 
фізіологів, біофізиків, біохіміків, 
лікарів, фахівців у галузі клітинної 
біології, а також читачів, які цікав-

ляться процесами енергетичних пе-
ретворень у нормі та за патологіч-
них відхилень.

Органічна хімія. Посібник 
для самостійної роботи. 

Частина 2
Автори – Євгенія Біла, 

Микола Обушак

Біла Є. Є. Обушак М. Д. Ор-
ганічна хімія. Посібник для само-
стійної роботи. (Частина 2). Для 
студентів хімічного факультету / 
Є. Є. Біла, М. Д. Обушак. Навчаль-
ний посібник. – Львів: Видавни-
цтво Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019. – 130 с.

ISBN 978-966-613-848-7 (Заг.), 
          978-617-10-0496-2 (Ч. 2).

У другій час-
тині посібника 
викладено курс 
органічної хімії 
гетерофункціо-
нальних сполук. 
Розглянуто осно-
вні класи цих спо-
лук – гідрокси- та 

оксокислоти, вуглеводи, амінокис-
лоти, бензен та його функціональні 
похідні. Наведено перелік лекцій-
них тем та питань, які виносять на 
лекційне обговорення. До кожної 
теми запропоновано низку задач, що 
стосуються основних методів одер-
жання, хімічних перетворень та ви-
користання гетерофунк ціональних 
сполук. Представлені у посібнику 
задачі можна успішно використо-
вувати для формування у студен-
тів уміння са мостійно розв’язувати 
практичні завдання, працювати з 
додат ковими джерелами, що забез-
печить успішне засвоєння теоретич-
ного матеріалу.

Для студентів хімічних та біоло-
гічних факультетів, викладачів.

Соціальна географія
Автори – Мирослав Білецький, 

Ірина Ванда, Любов Котик

Білецький М. І. Соціальна 
географія : навчальний посібник / 
М. І. Білецький, І. В. Ванда, 
Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 328 с. 

ISBN 978-617-10-0116-9.
Редактор – 

Мирослава Мар-
т и н я к - Ж о в т а -
нецька. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Корек-
тор – Юліанна Бур-
ка. Комп’ютерний 
набір – Ірина 

Ванда, Любов Котик. Комп’ютерне 
верстання – Любов Семенович. Ху-
дожнє оформлення – Василь Роган. 

Навчальний посібник містить 
програму, рекомендовану літера-
туру, систему оцінювання знань 
студентів, тематику практичних і 
семінарських робіт, завдання для 
самостійного опрацювання, ключові 
поняття і терміни, питання для са-
моконтролю. 

Для студентів спеціальності 106 
«Географія», 242 «Туризм» закладів 
вищої освіти.

Морфологія, структура 
та властивості 

аморфних сплавів, 
легованих РЗМ

Автори – Лідія Бойчишин, 
Оксана Герцик, 

Мирослава Ковбуз

Бойчишин Л. М. Морфологія, 
структура та властивості аморф-
них сплавів, легованих РЗМ : 
монографія / Л. М. Бойчишин, 
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(Продовження. 
Початок на 2–3 стор.).
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(Продовження на 5 стор.).

Книга – щедрий с i вач знань
О. М. Герцик, М. О. Ковбуз.  Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 242 с.

ISBN 978-617-10-0493-8.

Редактор – 
Руслана Спринь. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
л а н а  С е н и к . 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач.

Розглянуто загальні питання, які 
стосуються морфології, структури 
та властивостей аморфних сплавів, 
зокрема на основі заліза та алюмі-
нію. Окремі розділи присвячено ре-
зультатам досліджень фізико-хіміч-
них властивостей аморфних сплавів 
системи Fe82Nb2B14РЗМ2 (РЗМ = Y, 
Gd, Tb, Dy) та Al–ПМ–РЗМ.

Для науковців, аспірантів, сту-
дентів хімічних та фізичних спеці-
альностей закладів вищої освіти та 
наукових установ.

Термодинаміка 
та фазові рівноваги 

в багатокомпонентних 
системах

Автори – Леонід Булавін, 
Юрій Плевачук, 

Василь Склярчук, 
Андрій Яки мович

Термодинаміка та фазові рів-
новаги в багатокомпонентних 
системах : навчальний посібник/ 
[Л.  А. Булавін, Ю. О. Плева-
чук, В. М. Склярчук, А. С. Яки-
мович]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 214 с.

ISBN 978-617-10-0203-6. 
Редактор – Віталія Станкевич. 

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

ректор – Юліан-
на Бурка. Обкла-
динка – Василь 
Роган.  

У навчаль-
ному посібни-
ку розглянуто 
термодинамічні 

властивості багатокомпонентних 
систем. Показано, що поєднання різ-
них видів дво- і трифазових рівноваг 
приводить до різних фазових спів-
відношень у системі і, як наслідок, 
до різних видів діаграм стану. Вста-
новлено, що можливі різноманітні 
видозміни характеру кривих моно-
варіантної рівноваги у разі поєднан-
ня різних фазових областей в межах 
однієї діаграми фазової рівноваги. 
Виходячи з описаних вище прин-
ципів обґрунтування двофазових і 
трифазових рівноваг за допомогою 
кривих концентраційної залежності 
вільної енергії Гіббса, у посібнику 
розглянуто деякі основні варіан-
ти діаграм стану двокомпонентних 
систем.

Навчальний посібник розрахо-
ваний на студентів, аспірантів фі-
зичних факультетів університетів, 
а також науковців, які працюють у 
галузі фізики рідин, фізики твердого 
тіла та ядерної фізики.

Lessing, Goethe, Schiller – 
Schaffen und Sprache = 

Лессінг, Ґете, Шиллер – 
творчість і мова

Автори – Любов Віталіш, 
Богдан Максимчук

Віталіш Любов. Lessing, Goethe, 
Schiller – Schaffen und Sprache = Лес- 
сінг, Ґете, Шиллер – творчість і 
мова : навчальний посібник / Лю-
бов Віталіш, Богдан Максимчук. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 370 с.

ISBN 978-617-10-0531-0.
Редактор – 

І р и н а  Л о ї к . 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Лобач. Обкладин-
ка – Василь Роган. 

Проаналізо-
вано творчість і 

мову, якою послуговувались видат-
ні майстри слова Г. Е. Лес сін г, Й. В. 
Ґете та Ф. Шиллер. Знані й улюбле-
ні автори залишили людству донині 
ак туальні твори, цінні як для філо-
логів, так і для широкого кола чита-
чів. Усвідомлен ня їхнього творчого 
шляху, уміння ана лі зувати цими 
відомими письменниками мо ву та 
зміст творів, написаних у XVIII– 
XIX ст., роз ши рять філологічні об-
рії молодих германістів, вибудують 
культурологічну вер тикаль у бачен-
ні їхнього професійного вибору як 
учителя, викладача та пере кладача, 
носія мовних, культурних, ідейних 
цінностей.

Навчальний посібник «Лессінг, 
Ґете, Шиллер – творчість і мова» 
може заці кави ти студентів, ви кла-
дачів і вчителів німецької мови, усіх, 
хто бажає навчитися читати твори 
цих письменників, аналізувати їх та 
зміцнити свою практичну філологіч-
ну компетенцію.

Теорія і методологія 
географічної науки

Автори – Мирослава Влах, 
Любов Котик

Влах М. Теорія і методологія 
географічної науки : навчальний 
посібник / М. Влах, Л. Котик. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 344 с.

ISBN 978-617-10-0441-2.

Редактор – Лариса Сідло-
вич. Технічний редактор – Світ-



5

(Продовження на 6 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2–4 стор.).

Видавничий вісник                                       Нові видання Нові видання                                          Видавничий вісник  

Книга – щедрий с i вач знань
лана Сеник. 
Комп’ютерний 
набір – Лю-
бов  Котик . 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. Об-
кладинка – Люд-

мила Войтович. 
Розкрито наукознав-

чі основи навчальної дисци-
пліни «Теорія і методологія  
географії (наукові аспекти)», а також 
теоретико-методологічні засади гео-
графічної науки – об’єкт і предмет 
дослідження, структуру, системну 
методологію, парадигмальну еволю-
цію, проблеми сучасного розвитку. 

Подано розширену базову і до-
поміжну літературу, перелік питань 
для самоперевірки, інформаційні ре-
сурси, таблиці еволюції змісту гео-
графічної науки, структуру системи 
наукового географічного знання. 

Для студентів та аспірантів гео-
графічних факультетів закладів ви-
щої освіти.

Географія населення
Автор – Ірина Гудзеляк

Гудзеляк Ірина. Географія на-
селення : навчальний посібник / 
Ірина Гудзеляк. – 2-ге вид., пере-
робл., доп. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 256 с.+ 8 с. 
кол. іл.

ISBN 978-617-10-0483-2.
Редактор – 

Наталія Плиса. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. Ко-
ректор – Юлі-
анна  Бурка . 
Комп’ютерний 
набір – Ірина 

Гудзеляк. Комп’ютерне верстання – 
Світлана Сеник. Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Викладено теоретико-методоло-
гічні основи та історію становлення 
географії населення, розкрито суть 
головних категорій, сучасних науко-
вих концепцій з географії населення, 
проаналізовано геопросторові тен-
денції формування населення світу, 
регіонів та України.

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

Роль різноспрямованих 
колонізаційних рухів 

у заселенні Українських 
Карпат упродовж ХІІІ – 
першої половини ХІХ ст.

Автор – 
Мирослав Дністрянський

Дністрянський М. С. Роль різ-
носпрямованих колонізаційних 
рухів у заселенні Українських 
Карпат упродовж ХІІІ – першої 
половини ХІХ ст.: монографія. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 116 с. 

ISBN 978-617-10-0492-4. 
Редактор – 

Людмила Макі-
тринська. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. 

У монографії значну увагу при-
ділено відображенню історико-гео-
графічних передумов та часу за-
селення Українських Карпат, а ще 
всебічно проаналізовані різні мето-
дологічні підходи до дослідження 
цієї проблеми Виділені основні пе-
ріоди формування суцільної мере-
жі поселень у карпатській гірській 
місцевості та розкрита роль різно-

спрямованих колонізаційних рухів 
у цих процесах. Відображені етно-
культурні та соціально-структурні 
особливості заселення Українських 
Карпат, наголошено на визначальній 
ролі етнічно української людності 
в соціально-економічному освоєнні 
регіону. Розкрито вплив різнона-
правлених міграцій на формування 
етнографічних відмінностей насе-
лення Українських Карпат. 

Для фахівців у галузі географії, 
історії, етнології, всіх, хто цікавить-
ся науковим карпатознавством.

Міське суспільство Волині 
XVI – першої половини 

XVII ст.
Автор – Андрій Заяць

Заяць А. Є. Міське суспільство 
Волині XVI – першої половини 
XVII ст.: монографія / А. Заяць. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 582 с. + вкл. 

ISBN 978-617-10-0532-7.

Редактори – 
Анна Габрук, 
Руслана Спринь. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. Об-
кладинка – Ва-
силь Роган.

Світлій пам’яті дружини Люби 
присвячено. 

На обкладинці використано 
світлину Костянтина Семицького. 

У монографії розглянуто про-
цес становлення та функціонування 
міського суспільства Волині у ран-
ньомодерну добу. Проаналізовано 
проблему дефініції, класифікації 
та термінології міських поселень; 
вивчено функції міських поселень 
та фактори їх розвитку. З’ясовано 
роль власників приватних та старост 
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(Продовження на 7 стор.).

Видавничий вісник                                      Нові видання

(Продовження. 
Початок на 2–5 стор.).

Книга – щедрий с i вач знань
королівських міст на формування 
устрою та особливості розвитку во-
линських міст. Особлива увага при-
ділена міському управлінню та учас-
ті у ньому війта, лентвійта, ради, 
лави та найманих міських урядни-
ків. Описано міське судочинство та 
його особливості у королівських та 
приватних містах. Прослідковано 
джерела формування міської грома-
ди, її правове становище, соціальну 
структуру, етнічний та професійний 
склад, а також місце шляхти у місь-
кому соціумі. 

Для істориків, краєзнавців та 
всіх, хто цікавиться міською історі-
єю Волині. 

Економіка у європейській 
інтеграції

Автори – Василь Зеленко, 
Олег Гупало, Андрій Стасишин

Зеленко В. А. Економі-
ка у європейській інтегра-
ції: навчальний посібник /  
В.  А.  Зеленко,  О.  Г.  Гупало, 
А. В. Стасишин. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2019. – 464 с. 

ISBN 978-617-10-0509-9. 
Редактор – 

Руслана Спринь. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – 
Любов Семено-
вич. 

Навчальний посібник знайомить 
читача зі становленням та розви-
тком інтеграційного процесу в меж-
ах Європейського Союзу. В ньому 
визначено суть, форми, організа-
ційні засади та напрями діяльнос-
ті Європейського Союзу. Розкрито 

економічний зміст спільних політик 
ЄС. В окремому розділі висвітлено 
питання економічної співпраці ЄС 
і України з акцентом на виконання 
Угоди про асоціацію та зони вільної 
торгівлі з ЄС. Зрозуміти практичний 
зміст новітніх економічних тенден-
цій, що відбуваються в Україні на 
шляху європейської інтеграції, до-
поможе аналіз функціонування про-
грам та проектів, які фінансуються 
коштами ЄС. Загальний зміст по-
сібника свідчить про необхідність 
побудови в Україні злагодженої со-
ціально-економічної моделі співп-
раці між владою, бізнесом та грома-
дянським суспільством за кращими 
європейськими практиками. 

Для студентів та магістрів еко-
номічних спеціальностей закладів 
вищої освіти, а також усіх, хто ці-
кавиться економічними проблемами 
європейської інтеграції.

Міжнародні конфлікти
Автори – Ігор Іжнін, 

Світлана Пик, 
Костянтин Поліщук

Іжнін І., Пик С., Поліщук К. 
Міжнародні конфлікти : підруч-
ник / Ігор Іжнін, Світлана Пик, 
Костянтин Поліщук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 
450 с.

ISBN 978-617-10-0489-4.
Ред а к т о р – 

Л. Кирієнко. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
т алія  Лобач . 
Карти – М. Пик. 

Обкладинка – Р. Гордієвич, Василь 
Роган.

У підручнику висвітлено іс-

торію міжнародних збройних кон-
фліктів періоду світових воєн, по-
чинаючи з кінця XIX ст. і до 1945 р. 
Сучасне трактування подій, що пе-
редували світовим війнам, перебігу 
конфліктів глобального масштабу, а 
також їх наслідків дає змогу краще 
зрозуміти контекст та особливості 
міжнародних відносин сьогодення.

Призначено для студентів за-
кладів вищої освіти спеціальності 
«Міжнародні відносини» та усіх за-
лучених до дипломатичної і зовніш-
ньополітичної діяльності.

Теорія ймовірностей 
та математична статистика 

Частина 1 
(Теорія ймовірностей)

Автори – Галина Квасниця, 
Микола Притула, 

Ольга Прядко

Квасниця Галина Андріївна. 
Теорія ймовірностей та матема-
тична статистика: навчальний 
посібник : у 2 ч. – Ч. 1. Теорія 
ймовірностей / Г. А. Квасниця, 
М. М. Притула, О. Я. Прядко. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 150 с.

ISBN 978-617-10-0336-1 (Заг.), 
          978-617-10-0337-8 (Ч. 1).

Редактор – 
Оксана Кузик. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
л ана  С еник . 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Якимів, На-

талія Лобач. Коректор – Юліанна 
Бурка. Обкладинка – Василь Роган.

Перша частина навчального 
посібника охоплює основні теоре-
тичні відомості теорії ймовірнос-
тей. Матеріал поділено на 10 тем, 
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(Продовження на 10 стор.).

Видавничий вісник                                      Нові видання Нові видання                                              Видавничий вісник  

Книга – щедрий с i вач знань
кожна з яких містить приклади 
розв’язування типових задач та 
задачі для самостійного опрацю-
вання.

Для студентів закладів вищої 
освіти. 

Журналістика і війна
Автор – Степан Кость

Кость Степан. Журналістика 
і війна : навчальний посібник. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. –  414 с.

ISBN 978-617-10-0290-6.
Редактор – 

Оксана Кузик. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор– 
Юліанна Бурка. 
Комп’ютерне вер-
стання – Любов 
Семенович. Об-

кладинка – Василь Роган.
Зазначено про ідею державнос-

ті й ідею боротьби як такі, що ма-
ють методологічне значення для ви-
вчення історії української преси, а 
також про  історію української вій-
ськової преси і воєнну журналісти-
ку, про антиукраїнські війни Росії, 
про інформаційну війну і, зокрема, 
про «гібридну» війну. Розкрито пи-
тання методики підготовки журна-
ліста до поїздки в зону бойових дій 
(у цьому розділі є й розповіді воєн-
них журналістів про свою роботу). 
Зроблено спробу з’ясувати концеп-
туальні засади висвітлення воєнної 
тематики ЗМІ. Наголошено на різ-
ниці між пропагандою і журналіс-
тикою, на дотриманні професійних 
стандартів у діяльності воєнних 
журналістів.

Для магістрів факультету жур-
налістики Львівського національ-
ного університету імені Івана Фран-
ка, які слухають спецкурс «Воєнна 
журналістика», а також для викла-
дачів і студентів інших факультетів 
та широкого читацького загалу.

Історія української 
військової преси

Автор – Степан Кость

Кость Степан. Історія україн-
ської військової преси : навчаль-
ний посібник. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. –  340 с.

ISBN 978-617-10-0289-0.
Редактор – 

Оксана Кузик. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
л а н а  С е н и к . 
К о р е к т о р – 
Тетяна Хоха. 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Любов Семенович. Об-
кладинка – Василь Роган.

Досліджено історію україн-
ської військової преси, поєднану з 
ідеєю державності як головного іс-
торичного і морального імперативу 
українців. Розглянуто пресу як вияв 
бойового духу, волі й прагнення до 
свободи нації. Визначено понят-
тя «українська преса» та «україн-
ська військова преса». Зазначено 
про українську військову пресу, яка 
функціонувала упродовж складного 
і суперечливого ХХ ст. (до віднов-
лення 1991 р. української держав-
ності). Для магістрів факультету 
журналістики Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка, які опановують новостворе-
ну спеціалізацію «Воєнна журналіс-
тика», а також може зацікавити ви-
кладачів і студентів інших факульте-
тів та широкий читацький загал.

Західноукраїнська преса 
першої половини 

ХХ століття: 
люди боротьби й ідеї 
(біобібліографічний 

довідник)
Автор – Степан Кость

Кость Степан. Західноукраїн-
ська преса першої половини ХХ 
століття: люди боротьби й ідеї 
(біобібліографічний довідник) : на-
вчальний посібник. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2019. – 496 с.

ISBN 978-617-10-0291-3. 
Редактор – 

Оксана Кузик. 
Технічний редак-
тор – Світла-
на Сеник. Ко-
ректор – Юлі-
а н н а  Бур ка . 
К о м п ’ ю т е р н е 

верстання – Любов Семенович. Об-
кладинка – Василь Роган.

Подано короткі життєписи пу-
бліцистів, журналістів і діячів, при-
четних до функціонування західно-
української преси першої половини 
ХХ ст., які утверджували у своїх 
публікаціях ідею української дер-
жавності та боролися за цю ідею зі 
зброєю в руках.

Фінансовий менеджмент
Автори – Михайло Крупка, 

Олексій Ковалюк, 
Віктор Коваленко та інші

За редакцією Михайла Крупки

Ф і н а н с о в и й  м е н е д ж -
м е н т :  підручник / за редакці-
єю доктора економічних наук, 
професора М. І. Крупки ; 
[М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, 
В. М. Коваленко та інші]. – 

(Продовження. 
Початок на 2–6 стор.).
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Книжкова  радість – для  нас  усіх

(Закінчення на 9 стор.).

20 вересня в університетській Дзеркальній залі Видав-
ництво тринадцятий раз поспіль під час Форуму видавців 
у Львові провело презентацію видань університетських на-
уковців. 

На початку книжкового дійства перший проректор Уні-
верситету Андрій Гукалюк подякував авторам книжок та 
працівникам Видавництва за плідну роботу, завдяки якій 
збагачується українське наукове та академічне середовище. 
Він переконаний, що у нашому закладі вищої освіти й надалі 
зберігатиметься високий темп видавничої діяльності.

Про вагомий поліграфічний доробок упродовж п’яти 
останніх років, під час яких побачили світ понад тисячу на-
йменувань різних видів наукових праць, говорив директор 
Видавництва Мар’ян Лозинський. Дякуючи за величезну 
працю авторам книжок й усім, хто долучається до видавни-
чої справи, він наголосив на самовідданій роботі колективу 
книговидавців.

Учасники цього представницького заходу із величезним 
зацікавленням знайомилися з чотирнадцятьма презентова-
ними книжками та слухали промови їхніх авторів.

Професор факультету журналістики Степан Кость пре-

Завжди неповторним книжковим святом для університет-
ського Видавництва є традиційна участь у Форумах видавців, 
адже вже протягом двадцять одного року наші книговидавці що-
разу пропонують своїм численним шанувальникам все нові та нові 
книжки. Університетські поліграфісти вже вкотре стали учас-
никами конкурсу «Найкраща книга Форуму видавців», подавши ви-
дання двадцяти найменувань на розгляд журі у Львові, Києві та 
Харкові. Зацікавила майбутніх читачів інформація про розміщені 
на сайті Форуму видавців 22 книжки-новинки. Видавництво з 18 
по 22 вересня взяло участь у книжковому ярмарку ХХVІ Форуму 
видавців, під час якого на стенді № 119 запропонувало відвідувачам-
покупцям близько 500 назв університетських книжок. 

зентував одразу три нові навчальні посібники – «Журналіс-
тика і війна», «Історія української військової преси», «Люди 
боротьби й ідеї», доцент цього ж факультету Тетяна Слотюк 
ознайомила присутніх зі своєю монографією «Антиукраїн-
ська суть москвофільської преси в Східній Галичині: ідейно-
концептуальні засади, структура, еволюція (1900–1939)», а 
професор цього ж факультету Василь Лизанчук розповів про 
своє нове видання – вибрані публікації «Так! Я – Українець!». 

Доцент  історичного факультету Ярослав Онищук заціка-
вив учасників презентації монографією «Населення Західної 
Волині та Західного Поділля у першій половині І тисячоліття 
нашої ери : культурно-історичний аспект». 

Професор факультету електроніки та комп’ютерних техно-
логій Богдан Коман привернув увагу присутніх до свого ново-
го навчального посібника «Функціональні елементи інформа-
ційних систем на базі напівпровідникової електроніки». 

Мовою про своє науково-популярне видання «Михайло 
Грушевський і Львівський університет : суспільно-іконо-
графічний нарис» зацікавив учасників презентації професор 
економічного факультету Володимир Швець. 

Два підручники із серії «Біологічні Студії» представили 
науковці біологічного факультету. Професор Андрій Баб-
ський, доцент Оксана Іккерт та професор Володимир Манько 
є творцями видання «Основи біоенергетики», а книжку «Ві-
русологія» написали колишній професор Степан Гудзь, до-
центи Тарас Перетятко та Андрій Галушка. 

Доцент Мирослава Влах та асистент Любов Котик з гео-
графічного факультету представили навчальний посібник 
«Теорія і методологія географічної науки». 

Професор філологічного факультету Флорій Бацевич за-
інтригував розповіддю про свою монографію «Український 
одивнений художній текст: лінгвістичні виміри». 

Доцент кафедри фізичного виховання і спорту Романа Сірен-
ко, за загальною редакцією якої у співавторстві з доцентом Богда-
ном Семеном, колишнім доцентом Сергієм Нікітенком та іншими 
науковцями побачив світ навчальний посібник «Спорт у вищих 
навчальних закладах», розповіла про актуальність видання. 

Доцент факультету іноземних мов Світлана Маркелова та 
професор цього ж факультету Тетяна Яхонтова представили 
навчальний посібник «Academic English. Англійська мова 
для студентів магістерських програм університетів». 

Практично кожне з презентованих видань спонукало при-
сутніх до активного обговорення, а деякі прискіпливі запи-
тання авторам і зауваження щодо написаного спричиняли 
жваві дискусії. Саме такий неписаний сценарій презентації 
засвідчив про чимале зацікавлення аудиторії новими праця-
ми університетських науковців, практичним  втіленням 
наукових досліджень у життя.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

На знімку: перший проректор Університету Андрій Гука-
люк, директор Видавництва Мар’ян Лозинський, Заслужений 
професор Університету Олег Шаблій, проректор Університету 
Роман Гладишевський під час презентації.

На знімку: поліграфісти університетського Видавництва 
працюють на книжковому ярмарку ХХVІ Форуму видавців.

Степан Кость. Тетяна Слотюк.
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За перше місце навчального посіб-
ника «Журналістика і війна»: 

Костя Степана Андрійовича – кан-
дидата філологічних наук, професора, 
завідувача кафедри української преси 
факультету журналістики. 

За друге місце навчального посіб-
ника «Теорія і методологія географіч-
ної науки»: 

Влах Мирославу Романівну – кан-
дидата географічних наук, доцента ка-
федри економічної і соціальної географії 
географічного факультету, 

Котик Любов Іванівну – асистента 
кафедри економічної і соціальної гео-
графії географічного факультету. 

За третє місце навчального посіб-
ника «Публічне управління»: 

Стасишина Андрія Васильовича – 
кандидата економічних наук, доцента ка-
федри економічної теорії, декана факуль-
тету управління фінансами та бізнесу,

Капленко Галину Вікторівну – 
кандидата економічних наук, доцента 
кафедри економічної теорії факультету 
управління фінансами та бізнесу,

Комарницьку Ганну Омелянівну – 
кандидата економічних наук, доцента, 
в. о. завідувача кафедри економіки та 
менеджменту факультету управління фі-
нансами та бізнесу,

Пак Наталію Тадеушівну – канди-
дата економічних наук, доцента кафедри 
економічної теорії факультету управлін-
ня фінансами та бізнесу,

Маліновську Ольгу Ярославівну – 
кандидата економічних наук, доцента ка-
федри економіки та менеджменту факуль-
тету управління фінансами та бізнесу,

Бобко Ларису Олександрівну – кан-
дидата педагогічних наук, доцента кафе-
дри економіки та менеджменту факуль-
тету управління фінансами та бізнесу,

Герасименко Олену Вікторівну – 
кандидата економічних наук, доцента ка-
федри економіки та менеджменту факуль-
тету управління фінансами та бізнесу,

Гасюк Руслану Володимирівну – 
аспіранта кафедри економіки та менедж-
менту факультету управління фінансами 
та бізнесу.

За третє місце навчального посіб-
ника «Актуальні проблеми статусу 
окремих учасників кримінального 
провадження»: 

Бойка Володимира Петровича – кан-
дидата юридичних наук, доцента кафе-

дри кримінального процесу і криміналі-
стики юридичного факультету.

Грамотами та грошовими премі-
ями за рахунок коштів спеціального 
фонду Університету авторів підручни-
ків, штатних працівників, які стали 
переможцями конкурсу «Найкращий 
підручник природничого напряму 2018–
2019 навчального року», нагороджено: 

За перше місце підручника «Осно-
ви біоенергетики» із серії «Біологічні 
Студії»: 

Бабського Андрія Мирославовича – 
доктора біологічних наук, завідувача ка-
федри біофізики та біоінформатики, 
професора кафедри фізіології людини і 
тварин біологічного факультету, 

Іккерт Оксану Володимирівну – 
кандидата біологічних наук, доцента 
кафедри фізіології людини і тварин біо-
логічного факультету,

Манька Володимира Васильовича – 
доктора біологічних наук, професора, 
завідувача кафедри фізіології людини і 
тварин біологічного факультету. 

За друге місце підручника «Вірусо-
логія» із серії «Біологічні Студії»): 

Гудзя Степана Петровича (по-
смертно) – кандидата біологічних наук, 
професора кафедри мікробіології біоло-
гічного факультету, 

Перетятка Тараса Богдановича – 
кандидата біологічних наук, доцента 
кафедри мікробіології біологічного фа-
культету, 

Галушку Андрія Андрійовича – 
кандидата біологічних наук, доцента 
кафедри мікробіології біологічного фа-
культету. 

Грамотами та грошовими премі-
ями за рахунок коштів спеціального 
фонду Університету авторів навчаль-
них посібників, штатних працівни-
ків, які стали переможцями конкурсу 
«Найкращий навчальний посібник 
природничого напряму 2018–2019 на-
вчального року», нагороджено: 

За перше місце навчального посібни-
ка «Збірник задач з курсу «Фізичні осно-
ви твердотільної мікроелектроніки»: 

Лиса Романа Мирославовича – 
кандидата фізико-математичних наук, 
доцента кафедри сенсорної та напівпро-
відникової електроніки факультету елек-
троніки та комп’ютерних технологій, 

Павлика Богдана Васильовича – 
доктора фізико-математичних наук, про-

Подвійне свято 
університетських науковців

(Продовження. Початок на 1 стор.).

(Закінчення на 16 стор.).

(Закінчення. Початок на 8 стор.).

Світлини Василя РОГАНА з книж-
кового ярмарку та презентації універ-
ситетських видань, що відбулася у 
Дзеркальній залі 20 вересня 2019 року.  

Стенд з презентованими книжками 
та газетами нашого Видавництва.

Ярослав Онищук (крайній справа).

Василь Лизанчук (у центрі).

Володимир Швець передає експонати, 
використані у своїй книжці, директору 

музею історії Університету Юрієві Гудимі. 
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(Продовження. 
Початок на 2–7 стор.).

(Продовження на 11 стор.).

Видавничий вісник                                      Нові видання

Книга – щедрий с i вач знань
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 440 с.

ISBN 978-617-10-0505-1.
З нагоди 55-річчя економічного 

факультету і 30-річчя спеціальнос-
ті «Фінанси і кредит» у Львівському 
університеті.

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

кладинка – Т. Муха.
У підручнику розгляну-

то головні концепції, поняття 
і методи фінансового менедж- 
менту, особливості управлін-
ня активами, капіталом, фінан-
совими інвестиціями та при- 
бутком підприємства. Висвіт-
лено теоретичні й актуальні 
практичні аспекти фінансового 
менеджменту в умовах формування 
ринкової економіки.

Книга є водночас теоретичним і 
практичним виданням, у якому ви-
користано сучасні підходи до забез-
печення навчального процесу.

Для студентів, аспірантів, ви-
кладачів економічних спеціальнос-
тей, економістів-практиків.

Так! Я – Українець! 
Вибрані публікації

Автор – Василь Лизанчук

Лизанчук Василь. Так! Я – 
Українець! Вибрані публікації / 
Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2019. – 800 с. 
+ вкл.

ISBN 978-617-10-0501-3.
Редактори – Уляна Крук, Анна Га-

брук. Технічний редактор – Світлана 
Сеник. Комп’ютерне верстання – На-

талія Лобач. 
Комп’ютерний 
набір – Марія 
Васьк ів ,  І гор 
Довгий. Обкла-
динка – Василь 
Роган. Художнє 
оформлення – за-

служений діяч мистецтв України, 
Народний художник України – Ва-
силь Семенюк. Автор англійського 
перекладу – Оксана Білоус.

Публіцистичні роздуми «Завжди 
пам’ятай: Ти – Українець!» потрапи-
ли до рук читачів у 1996 р. Друге 
значно доповнене видання книжки 
під такою ж назвою надруковано у 
2001 р. У цьому зібранні оприлюд-
нено вибрані науково-публіцистичні 
статті, у яких автор привертає увагу 
до різних проблем будівництва від-
новленої незалежності Української 
Держави, розкриває новітні форми 
і методи російщення, аналізує осо-
бливості інформаційно-психологіч-
ної і військової агресії Російської 
Федерації проти України, характе-
ризує морально-духовні, національ-
но-громадянські цінності – надійне 
підґрунтя для формування націо-
нально-культурної, державницької 
ідентичності та українськоцентрич-
них соборних переконань. Всебічно 
узагальнює ментально-цивілізаційні 
та загальнолюдські ідеали, напо-
внивши, збагативши якими серце і 
душу, кожний громадянин нашого 
суспільства матиме совісні підстави 
щиро сказати, що він – Українець – 
вірний будівничий і захисник Бать-
ківщини від підступних, цинічних 
зовнішніх і внутрішніх ворогів.

Для школярів, учителів, студен-
тів, викладачів вищих і середніх 
навчальних закладів, громадсько-
політичних діячів, широкого загалу 
читачів, які прагнуть отримати прав-
диву інформацію про багатовікову 
історію і сучасні проблеми утвер-
дження вільної, демократичної, со-

ціальної, правової, духовної собор-
ної української України.

Греки на території Руського 
воєводства у XV–XVIII ст.

Автор – Ігор Лильо
Лильо Ігор. Греки на те-

риторії Руського воєводства у 
XV–XVIII ст.: монографія / Ігор 
Лильо. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 384 с., 32 с. кол. іл.      

ISBN 978-617-10-0503-7. 
Науковий ре-

дактор – Леон-
тій Войтович. 
Редактор – Анна 
Габрук. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-

бов Семенович. Коректор – Юліанна 
Бурка. Обкладинка – Василь Роган.   

Монографію присвячено дослі-
дженню історії грецького населення 
на території Руського Воєводства 
у XV–XVIII ст. Акцент зроблено 
на процеси, що передували появі 
грецьких іммігрантів в цій частині 
Східної Європи, особливості їх еко-
номічної та суспільної діяльності. 
Особливу увагу відведено місцю та 
ролі греків у щоденному житті гро-
мад Львова, Бродів та Замостя.      

Для науковців, викладачів, сту-
дентів, усіх, хто цікавиться історією 
України.      

Збірник задач з курсу 
«Фізичні основи 

твердотільної  
мікроелектроніки»
Автори – Роман Лис, 

Богдан Павлик
Збірник задач з курсу «Фізич-

ні основи твердотільної  мікро-
електроніки» : навчальний посіб-
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(Продовження на 12 стор.).

Видавничий вісник                                      Нові видання Нові видання                                           Видавничий вісник  

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

Книга – щедрий с i вач знань
ник [для студентів закладів вищої 
освіти] / Р. М. Лис, Б. В. Павлик. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 208 с. 

ISBN 978-617-10-0527-3.
Р е д а к -

тор – Мар’яна 
М и х а л ю к . 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Представлено основні теоретич-
ні положення та формули із курсу  мі-
кроелектроніки, наведено приклади 
розв’язування ключових задач і за-
дачі для самостійного розв’язування 
у відповідній послідовності. 

Для студентів закладів вищої 
освіти фізичних та інженерних спе-
ціальностей.

Academic English. 
Англійська мова 

для студентів магістерських 
програм університетів

Автори – Світлана Маркелова, 
Тетяна Яхонтова

Маркелова С. П. Academic 
English. Англійська мова для сту-
дентів магістерських програм уні-
верситетів : навчальний посібник 
/ С. П. Маркелова, Т. В. Яхонтова. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 200 с. 

ISBN 978-617-10-0511-2.
Р е д а к т о р – 

Мар’яна Ми-
халюк. Корек-
тор – Мар’яна 
М и х а л ю к . 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 

Обкладинка – Любов Семенович.  

Навчальний посібник спрямова-
ний на допомогу в оволодінні про-
відними особливостями усної та 
письмової англомовної комунікації 
в освітній сфері. Його мета – сфор-
мувати інтегровані навички різних 
видів спілкування загальнолітера-
турною та науково-академічною 
англійською мовою. Значна частина 
вправ і завдань у посібнику сприяє 
збільшенню словникового запасу, а 
граматичний матеріал знайомить з 
лексико-синтаксичними особливос-
тями академічних текстів.  Посібник 
містить чимало завдань з написання 
академічних есе як важливої скла-
дової тестів з англійської мови для 
отримання міжнародних сертифіка-
тів, а також навчання на гуманітар-
них спеціальностях у різних універ-
ситетах світу. Завдання на розвиток 
критичного мислення подано для 
того, щоб розвинути навички вико-
ристання англійської мови у процесі 
генерування власної думки та по-
будови висловлень. Творчі завдання 
імітують реальні ситуації, з якими 
можна стикнутися в університет-
ських середовищах. 

Для студентів магістерських 
програм гуманітарних і природни-
чих спеціальностей університетів. 
Може бути корисним для аспірантів, 
які потребують знань і навиків з ака-
демічної комунікації.

 
Філософія довкілля 

та природокористування
Автор – Микола Назарук

Назарук Микола. Філо-
софія довкілля та природо-
користування : монографія /  
Микола Назарук. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2019. – 302 с. 

ISBN 978-617-10-0518-1.
Редактор – Наталія Плиса. 

Комп’ютерне верстання – Наталія 
Лобач. 

Досліджено 
філософські про-
блеми довкілля та 
природокористу-
вання. Розглянуто 
роль науки, мето-
дологічні, онто-
логічні, етичні, 

естетичні аспекти філософії довкіл-
ля в умовах доби глобальних про-
блем. Проаналізовано основні ме-
тодологічні підходи в дослідженні 
екологічної безпеки, увагу зосеред-
жено  на виявленні соціоприродної 
складової в комплексі головних чин-
ників розвитку людської цивілізації. 

Для науковців, викладачів, сту-
дентів, усіх, хто цікавиться філо-
софськими проблемами довкілля та 
природокористування.  

Лабораторні роботи 
з хімії високомолекулярних 

сполук: практикум 
для студентів хімічного 

факультету
Автори – Богдан Остапович, 

Оксана Герцик, 
Ярослав Ковалишин

 
Остапович Б. Б. Лаборатор-

ні роботи з хімії високомолеку-
лярних сполук : практикум для 
студентів хімічного факультету 
/ Б. Б. Остапович, О. М. Герцик,  
Я. С. Ковалишин. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2019. – 276 с.

ISBN 978-617-10-0360-6.
 Редактор – 

Наталія Плиса. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
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(Продовження. 
Початок на 2–7, 10–11 стор.).

(Продовження на 13 стор.).

Книга – щедрий с i вач знань
Обкладинка – Василь Роган. 

Практикум укладено для надан-
ня допомоги студентам у вивченні 
методів синтезу, хімічних перетво-
рень і властивостей полімерів. У те-
оретичному розділі подано основні 
відомості для виконання лаборатор-
них робіт, вимоги до оформлення 
одержаних експериментальних ре-
зультатів, основні формули для про-
ведення розрахунків.

Для студентів хімічних спеці-
альностей.

Управління інноваційним 
розвитком туризму

Автор – Павло Романів

Романів П. В. Управління ін-
новаційним розвитком туризму: 
навчальний посібник / П. В. Ро-
манів. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 198 с.

ISBN 978-617-10-0520-4.
Редактор – 

Руслана Спринь. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – 
Світлана Сеник.

Навчальний 
посібник «Управ-
ління інновацій-

ним розвитком туризму» містить 
системне викладення основ іннова-
тики як галузі знань про інновації, 
інноваційну діяльність, управління 
такою діяльністю на різних рівнях 
організації туристичного проце-
су. У посібнику вирішено завдан-
ня послідовного розуміння інвазії, 
дифузії інноваційних технологій у 
туристичній галузі, форм організа-
ції співпраці підприємств, сутність 
управління інноваційним розвитком 
туризму, його природу, поняття та 
класифікацію інновацій, зокрема у 
туристичній галузі, приклади засто-

сування інновацій у туризмі тощо.
Для студентів спеціальності 

«туризм» та «готельно-ресторанна 
справа», фахівців-туризмологів.

Спорт у вищих навчальних 
закладах

Автори – Романа Сіренко, 
Богдан Семен, 

Сергій Нікітенко та інші
За загальною редакцією 

Романи Сіренко

Спорт у вищих навчаль-
н и х  з а к л а д а х  :  н а вч а л ь -
ний посібник / Р. Р. Сіренко,  
Б. В. Семен, С. А. Нікітенко та ін.; 
за загальною редакцією Р. Р. Сі-
ренко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 420 с.

ISBN 978-617-10-0393-4.
Р е д а к т о -

ри – Уляна Крук, 
Наталія Плиса. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н а 
верстка – Любов 

Семенович. Обкладинка – Василь 
Роган. 

Розглянуто проблематику орга-
нізації та функціонування спортив-
ного відділення кафедр фізичного 
виховання у вищих навчальних за-
кладах. Подано історію студентсько-
го спорту, структуру підготовки у 
різних видах спорту: теоретичні та 
практичні відомості про техніку й 
тактику, методичні прийоми оволо-
діння технікою, особливості спеці-
альної фізичної підготовки тощо. 

Особливість навчального посіб-
ника – орієнтованість на специфіку 
організації груп спортивного удо-
сконалення у вищих навчальних за-
кладах, а також на залежність плану-
вання навчально-тренувальних на-

вантажень у різних періодах річного 
тренувального циклу від навчальної 
діяльності студентів.

Для студентів і викладачів ви-
щих навчальних закладів, тренерів, 
інструкторів.

Публічне управління = 
Public Administration

Автори – Андрій Стасишин, 
Галина Капленко, 

Ганна Комарницька та інші
За загальною редакцією 

Андрія Стасишина

Публічне управління = Public 
Administration : навчальний посіб-
ник / А. В. Стасишин, Г. В. Каплен-
ко, Г. О. Комарницька та інші; за 
загальною редакцією А. В. Ста-
сишина. – Львів : ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2019. – 460 с.

ISBN 978-617-10-0528-0.
Редактор – 

Наталія Плиса. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Коректор – Юлі-
анна Бурка. Об-
кладинка – Любов 

Семенович.
Навчальний посібник укладено 

відповідно до програми норматив-
ної навчальної дисципліни «Публіч-
не управління». Розглянуто публічне 
управління як системне явище в сус-
пільстві, проаналізовано теоретико-
методологічні основи публічного 
управління та висвітлено особли-
вості роботи муніципальної влади, 
особливу увагу приділено грома-
дянському суспільству як об’єкту 
публічного управління. Системати-
зовано інформацію щодо антикоруп-
ційної діяльності, бюрократії, відпо-
відальності в публічному управлінні 



Видавничий вісник                                         Нові видання Нові видання                                               Видавничий вісник  13

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

(Продовження на 14 стор.).

Книга – щедрий с i вач знань
і ролі державно-приватного парт-
нерства у розвитку окремих терито-
рій та держави загалом.

Для студентів закладів вищої 
освіти, громадських діячів, науков-
ців, викладачів, аспірантів, а також 
для всіх, хто цікавиться проблемати-
кою організації та функціонування 
публічного управління в Україні.

Антиукраїнська суть 
москвофільської преси 

в Східній Галичині 
 (1900–1939)

Автор – Тетяна Слотюк

Слотюк Тетяна. Антиукраїн-
ська суть москвофільської преси 
в Східній Галичині (1900–1939): 
монографія / Тетяна Слотюк. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 248 с. + 4 кол. с.

ІSBN 978-617-10-0517-4.
Р е д а к -

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

Монографія є першим комп-
лектним дослідженням преси мо-
сквофільського руху у Східній Га-
личині від початку ХХ століття до 
початку Другої світової війни. Про-
аналізовано зміст видань москво-
фільського руху у період 1900–1939 
рр., досліджено структуру, ідейно-
концептуальні засади та особли-
вості функціонування цієї преси.

Монографія буде цікавою нау-
ковцям, викладачам, студентам-жур-
налістам та історикам, а також усім, 
хто цікавиться історією преси.

Психолого-корекційний 
практикум травм війни

Автори – Іван Сулятицький, 
Катерина Островська, 
Василь Осьодло та інші

Сулятицький Іван. Психоло-
го-корекційний практикум травм 
війни : навчальний посібник / 
Іван Сулятицький, Катерина Ост-
ровська, Василь Осьодло та інші.– 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 396 с.

ISBN 978-617-10-0525-9.
Р е д а к т о р – 

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

П о с і б н и к 
присвячений опису  найтиповіших 
передумов виникнення психологіч-
них травм, спричинених війною, у 
різних вікових соціальних демогра-
фічних категорій людей та їх осо-
бистісних проявів.  Зміст посібника 
допоможе фаховим практичним, ко-
рекційним психологам, соціальним 
психотерапевтам, працівникам со-
ціальних служб, спеціалістам інших 
державних і громадських установ і 
організацій зрозуміти особливості 
етіології, симптоматики психоло-
гічної травми війни, специфіку їх 
проявів у дітей, вибрати оптимальні 
способи її діагностики, встанови-
ти обсяг і глибину отриманої осо-
бою психологічної травми, віднайти 
первинні способи запобігання її по-
глибленню, здійснити корекційний 
вплив та визначити напрями необ-
хідної психологічної реабілітації. 

В окремому розділі посібника 
охарактеризовано спектр суміжних 
із психологічними травмами нозоло-
гій та наведено прийоми авторських 
корекційно-відновлювальних  прак-

тик з ними. Навчальний посібник 
розрахований на допомогу науков-
цям, практикам, студентам, а також 
родинам і близьким, які в життєвих 
обставинах змушені фахово реагу-
вати на проблеми психологічних 
травм війни.

Михайло Грушевський 
і Львівський університет: 
суспільно-іконографічний 

нарис
Автор – Володимир Швець

Швець Володимир. Михайло 
Грушевський і Львівський уні-
верситет: суспільно-іконографіч-
ний нарис / В. Швець. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка.  2019. – 
148 с. 

ISBN 978-617-10-0515-0. 
Редактор – 

Оксана Кузик. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. Об-
кладинка – Ва-
силь Роган.

Подано ін-
формацію про постаті з оточення 
Михайла Грушевського в період 
його діяльності у Львівському уні-
верситеті. З’ясовано, що цей пері-
од належить до найбільш плідного 
часу його творчості. Опубліковані 
уперше листівки та оригінали біо-
графічних документів висвітлюють 
важливі факти з життя людей, які 
оточували М. Грушевського у при-
ватному житті після одруження з 
Марією Вояковською. 

У коментарях проаналізовано 
взаємовідносини в контексті прямих 
чи опосередкованих взаємозв’язків 
з М. Грушевським як ученим і дер-
жавотворцем. До книги уперше уві-
йшли опублікований епістолярний 
матеріал і документи, пов’язані з 
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(Продовження. 
Початок на 2–7, 10–13 стор.).

Книга – щедрий с i вач знань
життям цих людей. Більшість арте-
фактів стосуються родин Левицьких 
і Балько. Книга має хрестоматійний 
характер і буде корисною вченим-
грушевськознавцям, а також усім, 
хто цікавиться минулим України. 

Український одивнений 
художній текст: 

лінгвістичні виміри
Автор – Флорій Бацевич

Бацевич Флорій. Україн-
ський одивнений художній 
текст: лінгвістичні виміри: мо-
нографія / Флорій Бацевич. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 336 с. 

ISBN 978-617-10-0464-1.
Р е д а к т о р – 

Уляна Крук. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
К о м п’ ю т е р н е 
верстання – 
Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган. 
У монографії вперше в укра-

їнській лінгвістиці систематично 
розглянуто сутність, специфіку, 
механізми породження і сприй-
няття так званих художніх одив-
нених текстів (абсурдистських, 
нонсенсних, чорного гумору, 
химерної прози, невротичного і 
психотичного характеру, створе-
них наратором-нелюдиною). На 
тлі художніх одивнених текстів, 
які визнані класичними (твори 
Е. Іонеско, С. Беккета, Л. Кер-
рола, Д. Хармса, А. Ввєдєнского 
та інших письменників), зроблено 
спробу виявлення й опису спе-
цифіки комунікативних смислів, 
що виформовуються в одивнених 
текстах, створених українськими 

письменниками. Зокрема, про-
аналізовано найбільш показові 
твори І. Франка, М. Хвильового, 
М. Куліша, П. Ванченка, І. Кос-
тецького, В. Дрозда, В. Шевчука, 
Ю. Винничука, Ю. Олійника, Л. 
Подерв’янського, С. Ушкалова в 
аспекті вияву особливих прийомів 
одивнення і втілення відповідних 
комунікативних смислів у прозо-
вих і драматичних текстах.

Для філологів, культурологів, 
вчителів рідної та іноземних мов і 
літератур, усіх, хто цікавиться роз-
витком сучасного мовознавства, 
новітніх напрямів світової й україн-
ської літератур.

Актуальні проблеми статусу 
окремих учасників 

кримінального 
провадження

Автор – Володимир Бойко

Бойко В. П. Актуальні про-
блеми статусу окремих учасників 
кримінального провадження : на-
вчальний посібник / В. П. Бойко; 
за редакцією академіка НАПрН 
України, доктора юридичних 
наук, професора Нора В. Т. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 388 с.

ISBN 978-617-10-0344-6.

Х у д о ж н і й 
редактор – Ва-
с и л ь  Р о г а н . 
К о м п ’ ю т е р н е 
складання – Оль-
га Кузьмич.

Д о с л і д ж у -
ються теоретичні 

та правові проблеми процесуально-
го статусу учасників кримінального 
провадження (потерпілого, підозрю-
ваного, обвинуваченого, засуджено-
го, цивільного позивача, відповідача 

та інших учасників кримінально-
го провадження), обґрунтовано 
пропозиції щодо напрямків їх ви-
рішення.

Вірусологія
Автори – Степан Гудзь, 

Тарас Перетятко, 
Андрій Галушка

Гудзь С. П. Вірусологія : під-
ручник : для студентів закла-
дів вищої освіти /  С. П. Гудзь, 
Т. Б. Перетятко, А. А. Галушка. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 536 с. – (Серія «Біологічні 
Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
          978-617-10-0472-6.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк-Жовта -
нецька. Технічний 
редактор – Ігор 
С т а р у н ь к о . 
К о м п ’ ю т е р н а 
графіка та вер-

стання – Ігор Старунько. Дизайн 
обкладинки – Ігор Старунько.

У підручнику охарактеризовано 
становлення вірусології як науки, 
методи виявлення, виділення, куль-
тивування та дослідження вірусів. 
Розглянуто хімічний склад, морфо-
логічну будову та природу геномів 
різних вірусів. Описано механізми 
взаємодії різних вірусів з клітинами. 
Наведено сучасну систематику ві-
русів.

Детально проаналізовано будо-
ву і типи взаємодій з клітинами ві-
русів прокаріотів, рослин, грибів та 
людини і тварин. Доведено участь 
вірусів у виникненні злоякісного 
росту (раку).

Охарактеризовано природу ві-
роїдів і пріонів та захворювань, які 
вони спричиняють. Наведено мето-

(Закінчення на 15 стор.).
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Книга – щедрий с i вач знань
ди лабораторної діагностики вірус-
них інфекцій. Розглянуто природу 
противірусного імунітету, методи 
профілактики та хіміотерапії вірус-
них інфекцій, екологію вірусів.

Для студентів біологічних, ме-
дичних та аграрних спеціальностей 
закладів вищої освіти.

Функціональні елементи 
інформаційних систем 

на базі напівпровідникової 
електроніки

Автор – Богдан Коман

Коман Б. П. Функціональні 
елементи інформаційних систем 
на базі напівпровідникової елек-
троніки : навчальний посібник / 
Б. П. Коман. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 794 с.

ISBN 978-617-10-0395-8.
Редактор – 

Людмила Макі-
тринська. Технічний 
редактор – Світла-
на Сеник. Корек-
тор – Юліанна Бур-
ка. Комп’ютерне 
верстання – Любов 

Семенович. Обкладинка – Василь Роган.
Розглянуті основи напівпровід-

никової електроніки, що слугує ба-
зою для створення головних функці-
ональних елементів інформаційних 
систем, а також будова новітніх мі-
кро- та наноспеціалізованих  сенсор-
них елементів, сформованих на крис-
талі, що забезпечують не лише реє-
страцію інформаційних сигналів, але 
й їхнє оброблення, перетворення та 
передавання в інформаційні системи. 
Описані схемотехнічні та методичні 
основи побудови і функціонування 
сучасних логічних, арифметичних 
та запам’ятовувальних елементів 
типових функціональних вузлів 
комп’ютерних систем, напівпровід-

никової пам’яті та аналого-цифрових 
і цифро-аналогових перетворювачів. 
Проаналізовано перспективи еле-
ментної бази інформатики на основі 
новітніх принципів та напівпровід-
никових структур, зокрема: викорис-
тання квантових ефектів, наноелек-
троніки, одноелектроніки, спінтро-
ніки, надпровідників, молекулярної 
електроніки, вуглецевої бази та кван-
тових комп’ютерів.

Для студентів інженерно-тех-
нічних та комп’ютерних спеціаль-
ностей університетів, аспірантів та 
наукових співробітників.

Фінансова безпека суб’єктів 
господарювання

Автори – Михайло Крупка, 
Леся Яструбецька

Фінансова безпека суб’єктів 
господарювання: Підручник / 
М. І. Крупка, Л. С. Яструбецька. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 320 с.

ISBN 978-617-10-0448-1.
Р е д а к т о -

ри – Мирослава 
Мартиняк, Уля-
на Крук. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

талія Лобач. 
Розкрито теоретико-методоло-

гічні та практичні аспекти гаранту-
вання фінансової безпеки підприєм-
ницьких структур. Висвітлено еко-
номічний зміст та роль фінансової 
безпеки суб’єктів господарювання 
в гарантуванні їх успішного функ-
ціонування. Охарактеризовано вну-
трішні та зовнішні загрози фінан-
совій безпеці підприємств, зокрема, 
протиправні поглинання, нелегаль-
не банкрутство, зловживання кон-
фіденційною фінансовою інформа-
цією, конфлікти інтересів у фінан-

совій сфері. Розглянуто особливості 
управління фінансовою безпекою 
суб’єктів господарювання на рівні 
держави, ділових одиниць. 

Для студентів вищих навчаль-
них закладів, аспірантів, викладачів, 
фінансистів, державних службовців 
та всіх, хто цікавиться проблемами 
управління фінансовою безпекою 
суб’єктів господарювання.

Латинська мова. Синтаксис
Автори – Роксоляна Оліщук, 

Любов Олійник

Оліщук Р. Л. Латинська мова. 
Синтаксис : підручник для вищих 
навчальних закладів /  Р. Л. Олі-
щук, Л. Р. Олійник. – Львів : Ви-
давництво ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2018. – 204 с.

ISBN 978-617-10-0467-2.

Редактор – 
Людмила Макі-
тринська. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 

Обкладинка – Любов Семенович.
Підручник складається з корот-

кого курсу синтаксису латинської 
мови (типи складнопідрядних ре-
чень та функції відмінків), текстів 
для перекладу як адаптованих, так і 
оригінальних, коротких довідок про 
авторів та їхні твори, практичних за-
вдань для перекладу з рідної мови 
на латинську, латинських крилатих 
висловів, а також латинсько-україн-
ського (1615 слів) та українсько-ла-
тинського (187 слів) словників. 

Призначений для студентів гу-
манітарних факультетів вищих на-
вчальних закладів України.

(Закінчення. 
Початок на 2–7, 10–14 стор.).

Добірку підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.
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(Закінчення. 
Початок на 1, 9 стор.).

Подвійне свято 
університетських науковців

фесора, завідувача кафедри сенсорної 
та напівпровідникової електроніки фа-
культету електроніки та комп’ютерних 
технологій. 

За друге місце навчального посіб-
ника «Функціональні елементи ін-
формаційних систем на базі напівпро-
відникової електроніки»: 

Комана Богдана Петровича – док-
тора фізико-математичних наук, профе-
сора кафедри системного проектування 
факультету електроніки та комп’ютер-
них технологій. 

За третє місце навчального посіб-
ника «Теорія ймовірностей та мате-
матична статистика. У двох частинах. 
Частина 1. Теорія ймовірностей»: 

Квасницю Галину Андріївну – асис-
тента кафедри дискретного аналізу та 
інтелектуальних систем факультету при-
кладної математики та інформатики, 

Притулу Миколу Миколайови-
ча – доктора фізико-математичних наук, 
професора, завідувача кафедри дискрет-
ного аналізу та інтелектуальних систем 
факультету прикладної математики та 
інформатики, 

Прядко Ольгу Ярославівну – асис-
тента кафедри дискретного аналізу та 
інтелектуальних систем факультету при-
кладної математики та інформатики.

Цьогорічний університетський кон-
курс «Найкращий підручник і навчаль-
ний посібник гуманітарного та природ-
ничого напрямів» книговидавці провели 
вже тринадцятий раз поспіль, адже цей 
цікавий книжковий захід щодо визна-
чення найкращих книжок Франкового 
Університету і відзначення їхніх авторів 
було започатковано ще у 2007 році.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.
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