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4 Каталог видань

Від упорядника

Для колективу Видавництва (до травня 2017 року – Видавничого 
центру) Франкового Університету день 18 листопада 2018 року був 
знаменним. Адже він став своєрідним фіксатором двадцятилітньо-
го існування на університетській карті дуже необхідного для нашого  
закладу вищої освіти осередку видавців-поліграфістів.

За цей проміжок часу колектив Видавництва дав дорогу у світ  
сотням і сотням найменувань книжково-журнальної продукції. Щоб 
наочно показати доробок університетських видавців, і виникла ідея 
упорядкування й випуску серії каталогів. 

Даний каталог, який присвячений 20-річчю створення Видавництва, 
є хронологічним продовженням Каталогу видань Видавничого центру 
Львівського національного університету імені Івана Франка (2006– 
2008 рр.) “Світ книг – світ знань” (упорядник Б. М. Копанський), випуще-
ного у 2009 році. Він охоплює 361 видання, які складають десять розді-
лів. Це – підручники; навчальні посібники; навчально-методичні посіб-
ники; практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань; моногра-
фії; енциклопедії, словники, довідники, покажчики, каталоги, колекції; 
біографічні нариси, вибрані праці; вісники, збірники наукових праць, 
матеріали наукових конференцій, наукові альманахи; художні видання; 
інші видання. Книжки у розділах розміщені за роками та за алфавітом 
прізвищ авторів. 

Сподіваємося, що Каталог видань Видавництва (Видавничого цен-
тру) Львівського національного університету імені Івана Франка (2008– 
2011 рр.) “Світ книг – світ знань”, який у значній мірі зібрав надруковану 
літературу науковців Університету протягом чотирьох років, стане 
хорошою підмогою студентам і викладачам у навчальному процесі та 
цікавим подарунком для усіх поціновувачів університетської книги.

Робота над упорядкуванням нових каталогів і пошуком книжок, які 
побачили світ, починаючи з 18 листопада 1998 року, триває. Її резуль-
тат – у наступних випусках серії каталогів “Світ книг – світ знань”.



Підручники
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Підручники

2008 Опуклі структури,  
методи оптимізації  

та їхнє застосування  
в економічному аналізі

Автор – Валерій Козицький

Козицький В. А. Опуклі структури, методи 
оптимізації та їхнє застосування в економічному 
аналізі : підручник / В. А. Козицький. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
449 с.

ISBN 978-966-613-643-8

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерний набір і верстання – Валерій Козицький. 
Обкладинка – Василь Роган.

Підручник написано на основі курсу лекцій з 
методів опуклого аналізу, теорії оптимізації та їх-
нього застосування до економічного аналізу. Цей 
курс читають на механіко-математичному факуль-
теті Львівського національного університету імені 
Івана Франка. У підручнику викладено основи опу-
клих множин, увігнутих функцій і загальні задачі 
математичного програмування, класичної опти-
мізації, методи квазіувігнутого програмування, 
векторної оптимізації; розглянуто застосування 
математичного апарату в теорії споживання, теорії 
фірми, теорії загальної рівноваги.

Для студентів, аспірантів економічних і матема-
тичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
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Підручники

2008Історична граматика  
латинської мови

Автор – Богдан Чернюх

Чернюх Б. В. Історична граматика латинської 
мови : підручник / Б. В. Чернюх. – Львів : Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 292 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Мар’яна Мних.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Підручник містить відомості про розвиток фо-
нетики та морфології латинської мови від часу по-
яви перших писемних джерел до розпаду Римської 
імперії, які подані на широкому індоєвропейському 
тлі.

У кінці підручника вміщено хрестоматію латин-
ських написів, Index verborum, список скорочень 
цитованих джерел та рекомендовану літературу.
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Підручники

2009 Дослідження операцій. Частина 3. 
Ухвалення рішень і теорія ігор

Автори – Михайло Бартіш,  
Ігор Дудзяний

Бартіш М. Я. Дослідження операцій. Ч. 3: 
Ухвалення рішень і теорія ігор : підручник / 
М. Я. Бартіш, І. М. Дудзяний. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 278 с.

ISBN 978- 966-613- 676-6

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Ігор Дудзяний.  
Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено фундаментальні положення одно-
критеріальних і багатокритеріальних детерміно-
ваних задач ухвалення рішення та задач ухвалення 
рішень в умовах невизначеності (ризик, цілковита 
невизначеність і конфлікт інтересів). Детально роз-
глянуто базові положення та головні моделі теорії 
ігор (стратегічні та нестратегічні ігри, статичні та 
динамічні ігри, ігри з довершеною та недоверше-
ною інформацією тощо). Розглянуто ігрові моделі 
таких економічних об’єктів, як класична дуополія 
Курно, дуополія Курно з асиметричною інформа-
цією, дуополія та парадокс Бертрана, добровільне 
фінансування суспільного блага, аукціони. Зміст 
підручника відповідає програмі обов’язкового кур-
су “Дослідження операцій” для базового напряму 
“Прикладна математика”.

Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів ви-
щих закладів освіти, де викладають предмети 
“Дослідження операцій”, “Математичне програму-
вання” тощо.
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Підручники

2009Мікробіологія 
Із серії “Біологічні Студії” 

Автори – Степан Гудзь, 
Світлана Гнатуш, Ірина Білінська

Гудзь С. П. Мікробіологія : [підручник для 
студентів вищих навчальних закладів] / С. П. Гудзь, 
С. О. Гнатуш, І. С. Білінська. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с.

ISBN 978-966-613-697-1

Редактори – Людмила Макітринська, Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Ігор Старунько.  

Комп’ютерна графіка і верстання – Ігор Старунько. 

У підручнику висвітлено основні питання сучас-
ної мікробіології за програмою підготовки студентів 
біологічних спеціальностей вищих навчальних за-
кладів. Виклад матеріалу розпочинається з короткого 
історичного нарису про відкриття мікроорганізмів і 
становлення мікробіології. Розглянуто місце організ-
мів у системі живого, їхню будову та хімічний склад, 
живлення, методи культивування, вплив факторів се-
редовища. Репрезентовано різноманітність прокаріо-
тичних і еукаріотичних мікроорганізмів, їхню сучасну 
систематику, поширення у природі. Висвітлено осо-
бливості енергетичного та конструктивного обмінів 
мікроорганізмів, механізми регулювання цих процесів, 
а також можливі шляхи використання мікроорганіз-
мів і продуктів їхнього метаболізму у практичних ці-
лях. Значну увагу приділено генетиці мікроорганізмів 
як основі для одержання цінних для мікробіологічної 
промисловості штамів. Матеріал останніх розділів 
книги присвячений взаємовідносинам між мікро- і 
макроорганізмами: схарактеризовано інфекцію та 
протимікробний імунітет, описано окремі патогенні 
мікроорганізми й ті інфекційні захворювання, які вони 
спричиняють. 

Для студентів біологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. Буде корисним для мікробіоло-
гів-науковців і працівників мікробіологічної промис-
ловості.
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Підручники

Вступ до германської філології

Автори – Богдан Максимчук,  
Ірина Максимчук

Максимчук Б. В. Вступ до германської філо-
логії = Einführung in die germanistik : підручник / 
Богдан Максимчук, Ірина Максимчук. – Львів :  
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 184 с.

ISBN 978-966-613-730-5

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Розглянуто історіографію германістики, її на-
уковий апарат, закономірності розвитку герман-
ських мов, методи історично-порівняльного та 
типологічного вивчення мов для подальших на-
укових пошуків. Стисло викладено фонетику і 
морфологію готської мови, оскільки саме для неї 
характерна архаїчність окремих рис, що є основою 
для типологічних досліджень германських мов.

Для студентів, аспірантів, науковців, виклада-
чів, усіх, кого цікавлять історичні процеси розви-
тку германських мов.

2009
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Підручники

Основи мінералогії України

Автори – Орест Матковський, 
Володимир Павлишин,  

Євгенія Сливко

Матковський О. Основи мінералогії України :  
підручник / О. Матковський, В. Павлишин, 
Є. Сливко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 856 с.

ISBN 978-966-613-694-0

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Євгенія Сливко.

Підручник написано відповідно до програми 
Міністерства освіти і науки України. Він містить 
передмову, сім розділів і післямову. Висвітлено го-
ловні віхи історії мінералогії в Україні та сучасний 
стан регіонально-мінералогічних досліджень, осо-
бливості геологічної будови, корисні копалини та 
мінералогічне районування України, наведено ха-
рактеристику найважливіших мінералів, розгля-
нуто особливості деяких видів нетрадиційної міне-
ральної сировини та мінералогічні аспекти утилі-
зації техногенної сировини.

2009
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Підручники

Основи культурології

Автор – Ольга Сінькевич

Сінькевич О. Б. Основи культурології : 
підручник [для студентів вищих навчальних 
закладів] / О. Б. Сінькевич. – Київ : Дім “Ін Юре” ; 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 312 с.

ISBN 978-966-613-720-6

Редагування та коректура – Ю. Печенюк.  
Обкладинка – В. Жиборовський.  

Комп’ютерна верстка – Т. Михайленко.

У підручнику викладено матеріал, який є осно-
вою культурологічного знання. Широко висвітлено 
предмет, структуру, методологію та методику куль-
турології, розкрито сучасні погляди на сутність, 
структуру та функції культури, закономірності її 
історичної динаміки.

Підручник відповідає Державному освітньому 
стандарту вищої професійної освіти.

Для студентів вищих навчальних закладів, де 
вивчають дисципліну “Культурологія”.

2009
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Підручники

Основи лінгвістичних досліджень

Автори – Ольга Федоренко,  
Стефанія Сухорольська, 

Ольга Руда

Федоренко О. І. Основи лінгвістичних 
дос лі джень : підручник / О. І. Федоренко, 
С. М.  Сухорольська, О. В. Руда.  – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 296 с.

ISBN 978-966-613-666-7

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

У підручнику розглянуто питання організації та 
планування наукового дослідження, правила напи-
сання та захисту наукової роботи, специфіку прове-
дення лінгвістичного дослідження.

Головне завдання – підготувати студентів до 
наукового вивчення іноземної мови та написання 
наукової роботи, сформувати вміння і навички на-
уково-дослідницької діяльності.

Для студентів філологічних факультетів вищих 
навчальних закладів, аспірантів, науковців, викла-
дачів.

2009



14 Каталог видань

Підручники

Французька мова

Автор – Іван Бабінчук

Бабінчук І. І. Французька мова : підручник 
[для студентів старших курсів вищих навчальних 
закладів] / І. І. Бабінчук. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 486 с.

ISBN 978-966-613-789-3 

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Василяйко.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк,  

Наталія Лобач.

Підручник містить тексти, взяті з французьких 
журналів, тематика яких відображає різні аспекти 
сучасного життя, що є в центрі уваги засобів масо-
вої інформації. Складається з 11 основних текстів, 
розділених на параграфи, кожний з яких опра-
цьовують під час одного заняття. Наведено низку 
вправ з орфографії, на засвоєння фразеологізмів та 
прислів’їв, підсумкових вправ на засвоєння лекси-
ки цілого тексту. Для полегшення роботи студентів 
у кінці підручника вміщено два авторські словники 
фразеологічних виразів: французько-український 
та тлумачний. У кінці наведено збірку 20 текстів 
для тематичного аналізу.

Для студентів старших курсів вищих навчаль-
них закладів за спеціальністю “французька філо-
логія” та всіх, хто бажає вдосконалювати знання 
французької мови.

2010



15Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

Фізика

Автори – Світлана Вакарчук,  
Тарас Демків,  

Степан Мягкота

Вакарчук С. О. Фізика : підручник / С. О. Ва-
карчук, Т. М. Демків, С. В. Мягкота. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
458 с. 

ISBN 978-966-613-754-1

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Дизайн та комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 
Обкладинка – Василь Роган.

У підручнику систематично викладено основи 
механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, 
електрики та магнетизму, оптики, фізики атома та 
атомного ядра.

Для студентів нефізичних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів освіти, а також для най-
більш допитливих студентів технічних та природ-
ничих коледжів.

2010



16 Каталог видань

Підручники

Основи математичного аналізу. 
Частина 1

Автори – Богдан Ковальчук,  
Йосиф Шіпка

Ковальчук Богдан. Основи математичного 
аналізу : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / Богдан Ковальчук, 
Йосиф Шіпка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 374 с. 

ISBN 978-966-613-747-3 (загальний), 
           978-966-613-748-0

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Наталія Радилицька.  
Обкладинка – Василь Роган.

У першій частині викладено поняття функції, 
границі неперервності функції, а також диферен-
ціальне числення функцій однієї та багатьох змін-
них, невизначений і визначений інтеграли та їхнє 
застосування. У теоретичному матеріалі більшість 
тверджень подано з доведенням. Наведені при-
клади і вправи ілюструють застосування матема-
тичного аналізу до розв’язування задач фізики та 
механіки.

Для студентів фізичних спеціальностей, а також 
може бути корисним студентам інших природни-
чих і технічних спеціальностей у вивченні вищої 
математики.

2010



17Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

Основи математичного аналізу. 
Частина 2

Автори – Богдан Ковальчук,  
Йосиф Шіпка

Ковальчук Богдан. Основи математичного 
аналізу : підручник : у 2 ч. Ч. 2 / Богдан Ковальчук, 
Йосиф Шіпка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 418 с. 

ISBN 978-966-613-743 (загальний), 
           978-966-613-749-7

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Наталія Радилицька.  
Обкладинка – Василь Роган.

У другій частині викладено теорію неявних 
функцій, кратні, криволінійні, поверхневі інтегра-
ли, теорію поля, числові та функціональні ряди, 
ряди, невласні інтеграли, інтеграли, залежні від 
параметра, ряди Фур’є. У теоретичному матері-
алі більшість тверджень подано з доведенням. 
Наведені приклади та вправи ілюструють застосу-
вання математичного аналізу до розв’язування за-
дач фізики та механіки.

Для студентів фізичних спеціальностей, а також 
може бути корисним студентам інших природни-
чих і технічних спеціальностей у вивченні вищої 
математики.

2010



18 Каталог видань

Підручники

Гідрогеологія

Автор – Володимир Колодій

Колодій В. В. Гідрогеологія : підручник / 
В. В. Колодій. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. – 368 с.

ISBN 978-966-613-766-4

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Василяйко.  
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Викладено засади загальної гідрогеології. 
Висвітлено історію розвитку знань про підземні 
води і становлення гідрогеологічної науки; за-
гальний колообіг води в природі; будову підземної 
літогідросфери; фізичні властивості та хімічний 
склад підземних вод; їхнє походження і формуван-
ня гідросфери; динаміку безнапірних і напірних 
підземних вод у надрах та формування їхнього хі-
мічного складу. Розглянуто мінеральні, лікувальні, 
термальні води та води, які можна використову-
вати у промисловості як джерело цінних хімічних 
речовин; питання охорони підземних вод від за-
бруднення і виснаження. Використано матеріали 
досліджень польських, російських, словацьких та 
українських дослідників, викладені у статтях, мо-
нографіях і підручниках останнього часу.

Для студентів геоекологічної, гідрогеологічної і 
геологічної спеціалізацій ВНЗ України та фахівців 
відповідного профілю.

2010



19Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

2010Ґрунтознавство і географія ґрунтів. 
Частина 1

Автор – Степан Позняк

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів :  
підручник : у 2 ч. Ч. 1 / С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 270 с. + 0,16 вкл.

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерна верстка – Любов Семенович.  
Обкладинка – Федір Лукавий.

Розглянуто основи ґрунтознавства, питання 
ґенези та еволюції ґрунтів, їхню роль і функціону-
вання в біосфері. Подано загальну схему процесу 
ґрунтотворення, показано роль колообігу речовин 
у ґрунтотворенні, розкрито значення компонен-
тів географічного середовища як чинників ґрун-
тотворення. Схарактеризовано склад, властивості 
твердої, рідкої, газоподібної і живої фаз ґрунту. 
Проаналізовано чинники й умови родючості та від-
творення ґрунтів. Обговорено питання класифіка-
ції, систематики і таксономії ґрунтів.

Для студентів і аспірантів географічних, гео-
логічних, біологічних, екологічних та інших при-
родничих спеціальностей, агротехнологічних і 
землевпорядних спеціальностей аграрних вищих 
навчальних закладів, а також буде корисним для 
працівників науково-дослідних закладів.



20 Каталог видань

Підручники

Ґрунтознавство і географія ґрунтів. 
Частина 2

Автор – Степан Позняк

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів :  
підручник : у 2 ч. Ч. 2 / С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 286 с. + 3,22 вкл.

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерна верстка – Любов Семенович.  
Обкладинка – Федір Лукавий.  

Фотоілюстрації – А. Садова, В. Тонконогов, 
М. Герасимова, І.  Ковда, А. Кривульченко, С. Горячкін, 
Ч. Тарнокаї, Ю. Наконечний, О. Телегуз, Г. Гнатишин, 

В. Гаськевич, С. Скиба, М. Полупан, А. Кирильчук, 
М. Нецик.

Розглянуто загальні закономірності географіч-
ного поширення ґрунтів, принципи ґрунтово-гео-
графічного й агроґрунтового районування, історію 
створення і зміст ґрунтових карт світу та України. 
Подано характеристику умов ґрунтотворення, ге-
нетико-морфологічні особливості найпоши рені ших 
ґрунтів, їхній склад і властивості. Проаналізовано 
проблеми і способи раціонального використання 
та охорони ґрунтів. Охарактеризовано особливості 
структури ґрунтового покриву та принципи карто-
графування ґрунтів.

Підручник призначений для студентів та ас-
пірантів географічних, геологічних, біологічних, 
екологічних й інших природничих спеціальностей,  
агротехнологічних і землевпорядних спеціальнос-
тей аграрних вищих навчальних закладів, а також 
буде корисним для працівників науково-дослідних 
закладів.

2010



21Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

Магматичні породи  
та породні сполучення 

(петрографія, петрологія, методи 
досліджень)

Автори – Кирило Свєшніков,  
Ірина Побережська,  

Юрій Дорошенко

Свєшніков К. І. Магматичні породи та породні 
сполучення (петрографія, петрологія, методи 
досліджень) : підручник / К. І. Свєшніков, І. В. По-
бережська, Ю. П. Дорошенко. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. – 426 с. 

ISBN 978-966-613-790-0

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

Викладено теоретичні основи магматичної 
петрографії, подано базові розділи петрографії 
магматичних порід: кристалооптичні досліджен-
ня, розширений опис мінералів під мікроскопом, 
описано головні групи магматичних порід, їхню 
будову, форми залягання та процеси утворення. 
Розглянуто сучасний стан вчення про сполучення 
цих порід та магматичні процеси.

Для студентів вищих навчальних закладів при-
родничих спеціальностей.

2010



22 Каталог видань

Підручники

Хімія білка
Автори – Наталія Сибірна,  

Михайло Гончар, 
Ірина Бродяк,  
Олена Стасик,  

Марина Барська
Хімія білка : підручник [для студентів вищих 

навчальних закладів] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, 
І. В. Бродяк та ін.] ; за редакцією професора 
Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 394 с. – (Серія “Біологічні Студії”). 

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Василяйко.  
Комп’ютерна графіка та верстка – Ігор Старунько. 

Дизайн обкладинки – Олена Стасик.

У підручнику розглянуто основні питання про бу-
дову і функції одного з основних класів біомакромоле-
кул – білків. Підручник містить шість розділів, кожен з 
яких має теоретичну та практичну частини. Видання 
починається з історії відкриття та дослідження білків. 
У наступних розділах детально висвітлено хімічну бу-
дову, структурну організацію, фізико-хімічні власти-
вості та функції білків.

У практичній частині кожному методу передує ґрун-
товне пояснення принципу та механізму методів, які 
застосовані в експериментальних роботах. Наведено 
детальний опис методів дослідження білків, пептидів, 
амінокислот та їхніх функціональних груп. Значну ува-
гу приділено сучасним методам якісного та кількісного 
аналізу білків, фракціонування та виділення протеїнів, 
визначення молекулярної маси білків, дослідження 
структури білкових молекул та вуглеводних компонен-
тів глікопротеїнів. У кінці розділів наведено питання та 
завдання, які допоможуть студентам у самостійній під-
готовці під час вивчення курсу “Хімія білка”.

Для студентів, аспірантів та наукових працівників 
медико-біологічних спеціальностей вищих навчаль-
них закладів.

2010



23Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

Дослідження операцій.  
Частина 4: 

Нелінійне програмування

Автори – Михайло Бартіш,  
Ігор Дудзяний

Бартіш М. Я. Дослідження операцій. Ч. 4: 
Нелінійне програмування : підручник / М. Я. Бартіш, 
І. М. Дудзяний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 208 с.

ISBN 978-966-613-676-6

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Комп’ютерне макетування – Ігор Дудзяний. 

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто найважливіші питання, присвячені 
чисельним методам розв’язування нелінійних екс-
тремальних задач. Наведено теоретичне обґрун-
тування і коротку характеристику цих методів. 
Значну увагу приділено методам мінімізації функ-
цій скінченної кількості змінних. З метою глибоко-
го засвоєння матеріалу наведено достатню кіль-
кість довідкового матеріалу з курсів математично-
го аналізу та лінійної алгебри.

Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів ви-
щих закладів освіти, в яких викладають предмети 
“Дослідження операцій”, “Математичне програму-
вання” та ін.

2011



24 Каталог видань

Підручники

Латинська мова  
для математиків та фізиків

Автори – Маркіян Домбровський, 
Оксана Вацеба, 

Христина Куйбіда,  
Марта Тсомпаніс

Латинська мова для математиків та фізиків :  
підручник / [М. Б. Домбровський, О. А. Вацеба, 
Х. І. Куйбіда, М. А. Тсомпаніс] ; науковий редактор 
кандидат філологічних наук Л. М. Глущенко, 
кандидат філологічних наук Б. В. Чернюх. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 254 с.

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

Пропонований підручник є першим у дидак-
тичній практиці підручником з латинської мови, 
орієнтованим спеціально на математиків та фі-
зиків. Його мета – не лише ознайомити студента 
з основами латини, а й показати роль класичних 
мов у формуванні фахової термінології, місце анти-
чної традиції у європейській і, зокрема, українській 
культурі. Велика кількість вправ полегшить засво-
єння матеріалу. Пояснення етимології та історії ви-
никнення термінів допоможе студентові розуміти 
логіку називання абстрактних понять. Курс озна-
йомлює також з основами грецького письма.

Підручник складається з дев’яти занять, розра-
хованих на 18–36 академічних годин. 

Для студентів вищих навчальних закладів фізи-
ко-математичного напряму, а також для студентів 
та учнів відповідних напрямів коледжів, ліцеїв, гім-
назій.

2011



25Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

2011Фізіологія людини і тварин 
(фізіологія нервової, м’язової  

і сенсорних систем) 

Автори – Мирон Клевець,  
Володимир Манько,  

Марія Гальків, Оксана Іккерт,  
Соломія Бичкова

Фізіологія людини і тварин (фізіологія нерво-
вої, м’язової і сенсорних систем) : підручник 
[для студентів вищих навчальних закладів] / 
[М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків та ін.]. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 304 с. – (Серія 
“Біологічні Студії”). 

ISBN 978-966-613-961-3

Редактор – Лариса Сідлович.  
Технічний редактор – Ігор Старунько.  

Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько. 
Дизайн обкладинки – Ігор Старунько.

У підручнику з урахуванням сучасних досягнень 
фізіології людини і тварин викладено предмет на-
уки, історію, методи досліджень і значення, а також 
фізіологію збудливих тканин, загальну фізіологію 
нервової системи, фізіологію вищої нервової діяль-
ності та сенсорних систем.

Для студентів біологічних спеціальностей уні-
верситетів.



26 Каталог видань

Підручники

Гроші та кредит

Автори – М. І. Крупка,  
М. С. Мрочко,  

Б. М. Вишивана та ін.  
За редакцією Михайла Крупки

Гроші та кредит : підручник / [М. І. Крупка, 
М. С. Мрочко, Б. М. Вишивана та ін.] ; за редакцією 
д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 420 с.

ISBN 978-966-613-773-2

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Макет і художнє оформлення – Федір Лукавий. 

Комп’ютерна верстка – Ольга Кузьмич. 

У навчальному посібнику розкрито сутність, 
роль і закономірності функціонування грошей в 
економічній системі держави, розглянуто функції, 
форми та види кредиту, процента. Проаналізовано 
діяльність фінансових посередників в Україні та 
провідних країнах світу, схарактеризовано вплив 
інструментів монетарного регулювання на гро-
шовий ринок; висвітлено основи функціонування 
валютного ринку, міжнародних фінансових інсти-
тутів, світових валютних систем.

До кожного розділу розроблено завдання для 
самоконтролю і тести, які допоможуть студентам 
засвоїти навчальний матеріал.

Підручник підготовлено відповідно до програ-
ми нормативної дисципліни “Гроші та кредит”.

Для студентів економічних спеціальностей, ас-
пірантів, викладачів, працівників фінансово-бан-
ківської сфери.

2011



27Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

Банківські операції

Автори – Михайло Крупка,  
Євгенія Андрущак, 
Наталія Пайтра

Крупка М. І. Банківські операції : підручник / 
М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; за 
редакцією д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 312 с.

ISBN 978-966-613-711-4

350-річчю Львівського національного універси тету 
імені Івана Франка та 20-річчю спеціальності “Фінанси і 
кредит” присвячується.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено сутність та роль центрального і ко-
мерційних банків в економічній системі держави 
й значення корпоративного управління у процесі 
вдосконалення їхньої діяльності. Досліджено про-
цес формування ресурсної бази у банківській сфері, 
а саме: власного, залученого та позиченого капіта-
лів. Розкрито зміст кредитних, вексельних, валют-
них операцій, операцій із цінними паперами та опе-
рацій у межах обслуговування платіжного обороту. 
Розглянуто питання аналізу результатів діяльності 
комерційних банків, оцінки їхнього фінансового 
стану та організації взаємин із клієнтами.

Для студентів, аспірантів, викладачів економіч-
них спеціальностей, економістів-практиків.

2011



28 Каталог видань

Підручники

Журналістська майстерність

Автор – Василь Лизанчук

Лизанчук В. Журналістська майстерність : 
підручник / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 376 с.

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерний набір – Олег Деркач.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк,  

Наталія Лобач.  
Коректор – Юлія Глиняна.  

Обкладинка – Василь Роган.  
Світлина – Василь Пилип’юк.

Ефективність функціонування засобів масової 
комунікації в житті українського суспільства за-
лежить від журналістських професійних якостей – 
мовного, світоглядно-інтелектуального, мораль-
но-духовного, національно-громадянського рівня 
їхньої підготовки. У цьому підручнику системно 
та всебічно осмислено і викладено концептуальні 
засади теоретичного і практичного опанування 
журналістським фахом, розкрито методику твор-
чої співпраці викладача і студента під час навчан-
ня, набуття студентами складових журналістської 
майстерності. Цей підручник – один із перших в 
Україні, в основу якого покладено студентські жур-
налістські матеріали інформаційних, аналітичних і 
художньо-публіцистичних жанрів.

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

2011



29Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

2011Вступ до германської філології

Автори – Богдан Максимчук,  
Ірина Максимчук

Максимчук Б. В. Вступ до германської філології = 
Einführung in die Germanistik : підручник / Богдан 
Максимчук, Ірина Максимчук. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 184 с.

ISBN 978-966-613-730-5

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.

Розглянуто історіографію германістики, її на-
уковий апарат, закономірності розвитку герман-
ських мов, методи історично-порівняльного та ти-
пологічного вивчення мов. Стисло викладено фо-
нетику і морфологію готської мови, оскільки саме 
для неї характерна архаїчність окремих рис, що 
є основою для типологічних досліджень герман-
ських мов.

Для студентів, аспірантів, науковців, виклада-
чів, усіх, кого цікавлять історичні процеси розвитку 
германських мов.



30 Каталог видань

Підручники

Теорія міжнародних відносин

Автори – Маркіян Мальський,  
Михайло Мацях

Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин :  
підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – [4-те  
вид., перероб. і доп.] – К. : Знання ; Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 406 с. – (Факультету 
міжнародних відносин Львівського національного 
університету імені Івана Франка – 20 років).

У підручнику висвітлено теоретико-методо-
логічні проблеми дослідження міжнародних від-
носин, питання їхнього наукового розуміння та 
інтерпретації, характеристики структурних осо-
бливостей. Розглянуто експланаційні теоретичні 
концепції, наукові концепції міжнародних систем, 
міжнародних конфліктів, мирного співіснування та 
співробітництва.

Для студентів усіх спеціальностей напряму 
“Міжнародні відносини”.

2011



31Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

Соціологія

Автори – Юрій Пачковський,  
Наталія Коваліско, 

Ірина Городняк,  
Іван Кулініч,  

Галина Щерба, 
Руслан Савчинський

Соціологія : підручник / [Ю. Пачковський,  
Н. Кова лівко, Н. Городняк] ; за редакцією д-ра соц. 
наук, проф. Ю. Ф. Пачковського. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 418 с.

ISBN 978-966-613-897-5

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.
У підручнику подано найактуальніші проблеми, 

які висвітлюють сучасний стан розвитку соціологіч-
ної науки. У систематизованому вигляді розглянуто 
процес ускладнення соціального при розкритті таких 
тем, як особистість, соціальна група і міжособова вза-
ємодія, соціальні інститути та організації, суспільство. 
Розкрито процеси, що визначають природу соціальних 
змін і соціальних конфліктів у сучасному світі, а також 
соціокультурних і ментальних явищ. Розглянуто місце 
української соціологічної думки в контексті розвитку 
світової соціологічної теорії. Детально проаналізовано 
методологію і методику реалізації конкретно-соціоло-
гічних досліджень, співвідношення кількісної та якіс-
ної парадигм у прикладному дослідницькому процесі.

Підручник призначений для студентів вищих на-
вчальних закладів, магістрантів, аспірантів, виклада-
чів, соціологів, економістів, психологів, слухачів після-
дипломної освіти та всіх тих, хто цікавиться теоретич-
ними і прикладними проблемами сучасної соціології.

2011



32 Каталог видань

Підручники

Методи математичної фізики
Автори – Світлана Піх,  

Олександр Попель, 
Андрій Ровенчак,  
Ілля Тальянський

Методи математичної фізики : підручник / [С. С. Піх, 
О. М. Попель, А. А. Ровенчак, І. І. Тальянський]. – Львів :  
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2011. – 404 с.

ISBN 978-966-613-858-6

Літературний редактор –  
Мирослава Мартиняк-Жовтанецька.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерна верстка – Олена Кіктєва.  

В оформленні обкладинки використано зображення 
дзета-функції Рімана на комплексній площині 

(автор – Jan Homann).

Пропонований підручник містить виклад частини 
математичних методів, які потрібно засвоїти студен-
там фізичних і споріднених з ними спеціальностей, щоб 
мати змогу оволодіти усталеним університетським 
курсом теоретичної фізики. Матеріал складається з 
шести розділів: “Теорія функцій комплексної змінної”, 
“Елементи операційного числення. Інтеґральні пере-
творення”, “Узагальнені функції”, “Рівняння математич-
ної фізики”, “Спеціальні функції”, “Елементи варіацій-
ного числення”. Такий перелік, із незначними змінами, 
становить основу стандартного курсу з методів мате-
матичної фізики в більшості провідних університетів 
світу. Основна мета підручника – навчити користува-
тися методами математичної фізики для розв’язування 
різноманітних фізичних задач. Таке прагматичне спря-
мування зумовило відбір матеріалу. Водночас автори 
намагалися зробити виклад якомога дохідливішим й 
уникали заглиблення у суто математичні питання, які 
не є конче необхідними, щоб виконати завдання курсу.

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

2011



33Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

2011Теорія ймовірностей  
та математична статистика

Автори – Василь Приймак,  
Ольга Голубник

Приймак В. І. Теорія ймовірностей та матема-
тична статистика : підручник / В. І. Приймак, 
О. Р. Голубник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 556 с.

Редактор – Марія Ріпей.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Ольга Голубник.

Підручник містить головні поняття, формули, 
теореми та їхні наслідки, необхідну теоретичну та 
методологічну базу для розуміння засобів, методів 
та моделей, які використовують під час проведення 
економіко-статистичних досліджень. Теоретичні 
відомості ілюстровано численними прикладами, 
зокрема графічними, що розкривають зміст озна-
чень, тверджень і висновків. У кожному розділі по-
дано методику розв’язування типових задач, запро-
поновано завдання на перевірку знань та розумін-
ня основних понять, визначень, формул і теорем.

Для студентів економічних спеціальностей.



34 Каталог видань

Підручники

Вища математика для економістів

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Вища математика для економістів : 
підручник / Б. М. Тріщ. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 552 с.

ISBN 978-966-613-855-5

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Галина Матіїв.

Наведено головні означення і доведено теоре-
ми векторної алгебри, аналітичної геометрії, лі-
нійної алгебри та математичного аналізу, описано 
розв’язування типових задач і наведено задачі для 
самостійного розв’язування. Велика кількість за-
дач для самостійного розв’язування дає змогу вико-
ристовувати підручник як збірник задач. Особливу 
увагу приділено задачам економічного змісту. 
Розглянуто деякі моделі, для опису яких викорис-
товують методи вищої математики. Матеріал, ви-
кладений у підручнику, відповідає програмі курсу 
вищої математики для економічних спеціальнос-
тей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеціальностей.

2011



Навчальні посібники
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Навчальні  посібники

Лінійна алгебра

Автори – Василь Андрійчук,  
Богдан Забавський 

Андрійчук В. І. Лінійна алгебра : навчальний 
посібник / В. І. Андрійчук, Б. В. Забавський. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
238 с.

ISBN 978-966-613-623-0

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Василяйко.  
Комп’ютерне верстання – О. Романів.  

Обкладинка – Василь Роган.

Викладено основи лінійної алгебри та їхні гео-
метричні застосування. Розглянуто лінійні просто-
ри, лінійні відображення, білінійні і квадратичні 
форми, евклідові й унітарні простори та інші теми, 
важливі для застосувань лінійної алгебри у мате-
матиці і природознавстві. Подано основні факти 
про афінні та проективні простори, класифікацію 
кривих і поверхонь другого порядку. Окремий роз-
діл присвячено вступу до теорії модулів. Основні 
поняття теорії модулів дають змогу отримати з 
єдиного погляду теорему Жордана про канонічний 
вигляд матриці лінійного оператора та основну те-
орему про скінченно породжені абелеві групи. 

Для студентів механіко-математичних факуль-
тетів університетів.

2008
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Навчальні  посібники

Оптична спектрофотометрія  
в біомедичних дослідженнях

Автор – Олег Бордун

Бордун О. М. Оптична спектрофотометрія в 
біомедичних дослідженнях : навчальний посібник / 
О. М. Бордун. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 272 с. 

ISBN 978-966-613-595-9

Редактор – Анна Габрук.  
Комп’ютерний набір – Ігор Кухарський, Олег Бордун. 

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерна верстка – Любов Семенович.  

Коректор – Мар’яна Мних.

У посібнику розглянуто основні закономірності 
взаємодії світла з речовиною, фізичні основи фото-
біологічних процесів, прикладні аспекти оптичної 
спектроскопії у біомедичній діагностиці, терапії і 
хірургії, оптичні методи у біомедичній діагностиці.

Посібник рекомендовано для студентів III–IV 
курсів фізичних, технічних, біологічних та інших 
спеціальностей, де вивчають інструментальні ме-
тоди. Може бути корисним для інженерів і науков-
ців, які вивчають питання оптико-спектрального 
контролю, біофізики, фотобіології, розробки і ви-
користання медичної апаратури.

2008
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Навчальні  посібники

Leсtura Latina

Автори – Оксана Вацеба,  
Любов Олійник

Вацеба О. А Leсtura Latina : навчальний 
посібник / О. А. Вацеба, Л. Р. Олійник. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
200 с. з іл.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Софія Довба.  

Коректор – Мар’яна Мних.  
Комп’ютерний дизайн та верстка – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Посібник складається з 34 занять і граматично-
го довідника. Кожне заняття містить два навчальні 
тексти, які відповідають певній граматичній темі, 
словник до текстів, історико-культурологічний 
матеріал, сентенції. У граматичному довіднику (та-
блицях) наведено парадигми усіх частин мови.

Для студентів гуманітарних факультетів, коле-
джів, гімназій та ліцеїв.

2008
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Навчальні  посібники

2008Соціальна психологія

Автор – Надія Гапон

Гапон Н. Соціальна психологія : навчальний 
посібник / Н. Гапон. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 366 с. 

ISBN 978-966-613-607-0

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Посібник присвячено фундаментальним теорі-
ям, концепціям, класичним експериментам та фе-
номенам соціального мислення, соціального впли-
ву й соціальної поведінки. Зміст містить великий 
фактаж найвідоміших експериментів у царині со-
ціальної психології; тематику курсу подано в кон-
тексті її соціокультурної значущості; висвітлено 
віхи розвитку української соціально-психологічної 
думки.

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
вивчають курс соціальної психології. Буде корис-
ним у процесі вивчення інших гуманітарних дис-
циплін – культурології, політології, міжнародних 
відносин, соціології, соціальної філософії.



40 Каталог видань

Навчальні  посібники

Прикладна спектрометрія 
йонізуючих випромінювань

Автор – Володимир Грабовський

Грабовський В. А. Прикладна спектрометрія 
йонізуючих випромінювань : навчальний посібник / 
В. А. Грабовський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 296 с.

Редактор – Ярослава Прихода.

Викладено основні поняття та принципи спек-
трометрії йонізуючих (ядерних) випромінювань. 
Розглянуто переваги та недоліки сцинтиляційної 
та напівпровідникової спектрометрії. Зосереджено 
увагу на гамма-спектральному аналізі як найдо-
ступнішому та найпоширенішому сьогодні методі 
проведення кількісного аналізу джерел йонізую-
чих випромінювань. Розглянуто також особливості 
проведення альфа- та бета-аналізу.

Для студентів вищих навчальних закладів, фа-
хівців у галузі радіаційної безпеки та аналізу радіо-
нуклідного складу об’єктів довкілля.

2008
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Навчальні  посібники

Практикум з ядерної фізики

Автори – Володимир Грабовський, 
Орест Дзендзелюк,  

Олег Кушнір

Грабовський В. А. Практикум з ядерної фізики :  
навчальний посібник / В. А. Грабовський, 
О. С. Дзендзе люк, О. С. Кушнір. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 222 с.

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. 
Комп’ютерний набір – Олег Кушнір, Остап Семотюк.

Посібник містить основні теоретичні відомості 
та дванадцять лабораторних робіт з курсу ядерної 
фізики. Приділено увагу особливостям радіоактив-
ного розпаду ядер, взаємодії альфа-, бета- та гам-
ма-випромінювання з речовиною та методам реє-
стрування ядерного випромінювання. Висвітлено 
методику й техніку експерименту, наведено харак-
теристики відповідних приладів.

Для студентів II-III курсів спеціальностей “фізи-
ка”, “прикладна фізика” та “радіофізика”. Може бути 
корисним для інженерів і молодих науковців, які 
вивчають практичну ядерну фізику, радіоекологію 
та дозиметрію.

2008



42 Каталог видань

Навчальні  посібники

Географія населення

Автор – Ірина Гудзеляк

Гудзеляк І. Географія населення : навчальний 
посібник / І. Гудзеляк. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с. + іл.

ISBN 978-966-613-599-8

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Софія Довба.  

Коректор – Галина Матіїв.  
Комп’ютерний набір – Ірина Гудзеляк.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.  
Художнє оформлення – Василь Роган.

Викладено теоретико-методологічні основи та 
історію географії населення. Розкрито суть голо-
вних категорій, сучасних наукових концепцій з гео-
графії населення, проаналізовано геопросторові 
тенденції формування населення світу, регіонів та 
України.

Для студентів та аспірантів географічних фа-
культетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами 
населення.

2008
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Навчальні  посібники

Німецька мова для студентів 
біологічного факультету

Автори – Софія Денисенко,  
Ірина Микитка

Денисенко С. Н. Німецька мова : навчальний 
посібник / С. Н. Денисенко, І. С. Микитка. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
146 с.

ISBN 978-966-613-620-9

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Подано навчальні тексти з лексико-граматич-
ними вправами, фахові тексти для аналітичного 
читання, граматичний довідник і термінологічний 
словник. Підбираючи граматичний матеріал, авто-
ри враховували граматичні форми та конструкції, 
які характерні для біологічних текстів.

Для студентів біологічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів.

2008
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Навчальні  посібники

Загальна та неорганічна хімія

Автори – Григорій Дмитрів,  
Володимир Павлюк

Дмитрів Г. С. Загальна та неорганічна хімія : 
навчальний посібник / Г. С. Дмитрів, В. В. Павлюк. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 300 с. 

ISBN 978-966-613-625-4

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Наталія Галечко.

Наведено головний теоретичний матеріал 
до вивчення розділів загальної та неорганіч-
ної хімії. Особливу увагу приділено прикладам 
розв’язування типових задач, запропоновано за-
дачі для самостійної роботи, що максимально по-
винно допомогти студентам у самопідготовці, осо-
бливо за умов дистанційного навчання. Також на-
ведено лабораторні роботи.

Для студентів нехімічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів.

2008
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Навчальні  посібники

2008Основи вищої математики 
(для економічних спеціальностей)

Автори – Галина Доманська,  
Сергій Лавренюк

Доманська Г. П. Основи вищої математики 
(для економічних спеціальностей) : посібник / 
Г. П. Доманська, С. П. Лавренюк. – Львів : Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 634 с.

ISBN 978-966-613-647-6

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.  
Комп’ютерне верстання – Галина Доманська.

У посібнику вибрано розділи з вищої математи-
ки, зокрема лінійну алгебру, аналітичну геометрію, 
математичний аналіз і диференціальні рівняння, а 
також приклади економічного змісту для описува-
них математичних понять.

Для студентів економічних спеціальностей і 
спеціалізацій.
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Навчальні  посібники

Фізико-хімічні методи аналізу

Автори – Василь Зінчук,  
Галина Левицька, 
Лілія Дубенська

Зінчук В. К. Фізико-хімічні методи аналізу : 
навчальний посібник / В. К. Зінчук, Г. Д. Левицька, 
Л. О. Дубенська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 362 с.

ISBN 978-966-613-612-4

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

У посібнику розглянуто сучасні фізико-хімічні 
методи аналізу. Викладено теоретичні основи ме-
тодів, зазначено умови та галузі їхнього практич-
ного застосування, метрологічні характеристики, 
переваги і недоліки.

Контрольні запитання та задачі, які подано в 
кінці кожного розділу, допоможуть закріпити ви-
вчений матеріал.

Для студентів вищих навчальних закладів. 

2008
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Навчальні  посібники

Enjoy Your Home Reading 
(An Intermediate Grammar-Oriented 

Reader)

Автори – Галина Ісаєва,  
Наталія Микитенко

Ісаєва Г. Т. Enjoy Your Home Reading (An Intermediate 
Grammar-Oriented Reader) : навчальний посібник / 
Г. Т. Ісаєва, Н. О. Микитенко. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 144 с.

ISBN 978-966-613-645-2

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Оформлення та художнє редагування –  

Наталія Микитенко.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Навчальний посібник містить 12 цікавих, ди-
намічних та інтригуючих оповідань відомих ан-
гломовних авторів. Подано систему лексичних і 
граматичних вправ, мета яких – полегшити процес 
читання, сприяти розвитку комунікативної компе-
тенції з англійської мови.

Для студентів вищих навчальних закладів гума-
нітарного та природничого профілю.

2008
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Навчальні  посібники

 Теорія алгоритмів

Автори – Леся Клакович,  
Софія Левицька, 
Оксана Костів

Клакович Л. М. Теорія алгоритмів : навчальний 
посібник / Л. М. Клакович, С. М. Левицька, 
О. В. Костів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 140 с.

ISBN 978-966-613-637-7

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Розглянуто основні поняття та проблеми теорії 
алгоритмів; описано класичні алгоритмічні сис-
теми: нормальні алгоритми Маркова, рекурсивні 
функції, машини Тьюрінга, Поста, РАМ-машини; 
досліджено клас важкорозв’язних задач. Наведено 
деякі методи розробки ефективних алгоритмів. До 
кожної теми складено низку завдань для самостій-
ної роботи.

Для студентів та аспірантів факультету при-
кладної математики та інформатики, а також усіх, 
хто цікавиться розробкою обчислювальних систем 
і алгоритмів.

2008



49Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

2008Європейська інтеграція  
та проблеми регіонів

Автор – Тамара Козак

Козак Т. М. Європейська інтеграція та проблеми 
регіонів : навчальний посібник / Т. М. Козак. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 236 с.

ISBN 978-966-613-630-8

Редактор – Людмила Макітринська.  
Коректор – Ірина Василяйко.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику розглянуто методо-
логічні проблеми регіоналізму та регіоналізації 
у Євросоюзі в їхньому зв’язку з процесом погли-
блення політичної інтеграції європейських країн. 
Показано еволюцію регіональної політики ЄС, істо-
ричну динаміку розвитку самого Союзу. Особливу 
увагу приділено розкриттю актуальних питань 
поглиблення політичної (інституційної) інтеграції 
та зростанню ролі регіонів в усіх сферах суспільно-
політичного та економічного життя європейських 
країн. Розкрито значення формування та реалізації 
регіональної політики для політичного розвитку 
Української держави.

Для студентів та аспірантів історичних, політо-
логічних, юридичних спеціальностей.



50 Каталог видань

Навчальні  посібники

La France au Moyen Age= 
Франція в епоху Середньовіччя

Автор – Ярина Конопацька

Конопацька Я. О. La France au Moyen Age = 
Франція в епоху Середньовіччя : навчальний 
посібник / Я. О. Конопацька. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 124 с.

ISBN 978-966-613-656-8

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Посібник складається з 23 автентичних тек-
стів сучасних французьких дослідників, короткого 
словника до тексту та вправ, спрямованих на засво-
єння нової лексики. Тематика текстів охоплює коло 
різноманітних країнознавчих тем, відображаючи 
соціальні, політичні та культурні реалії Франції в 
епоху Середньовіччя.

Для студентів старших курсів факультету іно-
земних мов і тих, хто вивчає мову самостійно.

2008



51Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

2008Історія української журналістики 
(західноукраїнська преса  
першої половини ХХ ст.: 

структура, проблематика).  
Книга перша

Автор – Степан Кость

Кость С. А. Історія української журналістики 
(західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: 
структура, проблематика). Книга перша : навчаль-
ний посібник / С. А. Кость. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 264 с.

ISBN 978-966-613-594-3

Редактор – Олександра Тимчишин.  
Комп’ютерна верстка – Наталія Трохим. 

Обкладинка – Василь Роган.

Запропоноване видання – один із перших на-
вчальних посібників, в якому показано історію 
західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. 
Автор, зокрема, з’ясовує структуру і проблематику, 
основні ідейно-тематичні напрями діяльності, фе-
номен західноукраїнської преси першої половини 
ХХ ст. як речника державницьких прагнень і на-
ціонально-визвольного руху українського народу. 
Значну увагу приділено з’ясуванню сучасного ас-
пекту багатьох проблем, які порушувала західно-
українська преса означеного періоду.

У книзі наголошено на значенні і ролі західно-
української преси першої половини ХХ ст. як одного 
з наріжних каменів становлення української преси на 
сучасному етапі розбудови української державності.

Для студентів та аспірантів факультетів і відді-
лень журналістики, журналістів-практиків і дослід-
ників суміжних із журналістикознавством гумані-
тарних наук.



52 Каталог видань

Навчальні  посібники

Історія української журналістики 
(західноукраїнська преса  
першої половини ХХ ст.: 

ідейно-концептуальні засади, 
періодизація). Книга друга

Автор – Степан Кость

Кость С. А. Історія української журналістики 
(західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: 
ідейно-концептуальні засади, періодизація). Книга 
друга: навчальний посібник / С. А. Кость. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
272 с.

Редактор – Олександра Тимчишин.  
Комп’ютерна верстка – Наталія Трохим.  

Обкладинка – Василь Роган.

Запропоноване видання – один із перших на-
вчальних посібників, в якому показано історію 
західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. 
Автор, зокрема, з’ясовує ідейно-концептуальні за-
сади її функціонування та періодизацію журна-
лістського процесу. Значну увагу автор приділяє 
з’ясуванню сучасного аспекту багатьох проблем, 
які порушувала західноукраїнська преса означено-
го періоду.

У книзі підкреслено значення і роль західно-
української преси першої половини ХХ ст. як  
одного із наріжних каменів становлення української 
преси на сучасному етапі розбудови української 
державності.

Для студентів і аспірантів факультетів і відді-
лень журналістики, журналістів-практиків і до-
слідників суміжних із журналістикознавством гу-
манітарних наук.

2008



53Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

Стилістика англійської мови

Автор – Кароліна Лотоцька

Лотоцька К. Я. Стилістика англійської мови : 
навчальний посібник / К. Я. Лотоцька. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
254 с.

ISBN 978-966-613-653-7

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

У посібнику розкрито основні теми курсу сти-
лістики англійської мови, з врахуванням деяких 
сучасних концепцій та новітніх тенденцій у сфері 
розвитку лінгвістичних досліджень.

Теоретико-практичний матеріал курсу опра-
цьовано з функціонального погляду, системати-
зовано та подано у вигляді 20 розділів-лекцій. 
Запропоновано також запитання для контролю за-
своєння знань та практичні завдання, які тематич-
но організовані та доповнені зразками стилістично-
го аналізу уривків з художніх текстів. Ефективному 
засвоєнню метамови та матеріалу курсу сприяє 
включення в текст посібника фонетичних тран-
скрипцій спеціальних термінів лінгвостилістики, а 
також підкріплення аналізу англійських прикладів 
паралельним ілюстративним матеріалом з україн-
ських літературних джерел.

Для студентів старших курсів факультету іно-
земних мов, аспірантів і студентів філологічних 
спеціальностей університетів та педагогічних на-
вчальних закладів.

2008



54 Каталог видань

Навчальні  посібники

Акустичні методи аналізу речовини

Автор – Степан Мудрий

Мудрий С. І. Акустичні методи аналізу речовини :  
навчальний посібник / С. І. Мудрий. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
234 с.

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

У посібнику викладено основи акустичних мето-
дів аналізу речовини, у тім числі газів, рідин і твер-
дих тіл. Описано особливості поширення акустич-
них хвиль у різних середовищах. Розглянуто явище 
кавітації та основні стадії кавітаційного процесу. 
Застосовано методи акустичної дефектоскопії, 
акустичної емісії, ультразвукової спектроскопії та 
ін. Крім діагностичних методів аналізу речовини, 
розглянуто особливості застосування ультразвуку 
у фундаментальних фізичних дослідженнях, дея-
ких технологічних процесах та медицині.

Для студентів, аспірантів і наукових працівників.

2008



55Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

Основи економетрії часових рядів

Автор – Маріанна Оліскевич

Оліскевич М. О. Основи економетрії часових 
рядів : навчальний посібник / М. О. Оліскевич. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 321 с.

ISBN 978-966-613-628

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто аналіз властивостей стаціонарних 
ARMA процесів. Досліджено проблеми моделювання 
нестаціонарних рядів даних. Наведено основні мето-
ди тестування одиничного кореня, описано власти-
вості процесів з детермінованим часовим трендом. 

Для студентів, аспірантів і наукових працівників.

2008



56 Каталог видань

Навчальні  посібники

Поновлювані джерела енергії

Автор – Марія Сиротюк

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

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.

У посібнику викладено теоретичні основи 
знань про поновлювані джерела енергії, явища 
перетворення енергії у геосистемах, роль енергії 
в геосферних процесах, властивості геосферної 
енергії та розкрито практичні аспекти поновлю-
ваної енергетики. Розглянуто географічні аспекти 
освоєння і раціонального використання поновлю-
ваних енергетичних ресурсів окремих територій у 
взаємозв’язку з природоресурсним потенціалом. 
Проаналізовано еколого-географічні проблеми 
практичного використання поновлюваних дже-
рел енергії та шляхи їхнього вирішення. Зроблено 
огляд вітчизняного законодавства щодо викорис-
тання поновлюваних джерел енергії.

Посібник рекомендований студентам факуль-
тетів, на яких готують фахівців географічних, при-
родоохоронних, сільськогосподарських, енергетич-
них та інших природничих спеціальностей. 

2008



57Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

2008Оптика.  
Елементи атомної та ядерної фізики

Автор – Василь Стадник

Стадник В. Й. Оптика. Елементи атомної та ядерної 
фізики : навчальний посібник / В. Й. Стадник. – Львів :  
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
336 с.

ISBN 978-966-613-618-6

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Мар’яна Мних.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Викладено основні закони поширення і взаємо-
дії світла із середовищем. Розглянуто закономір-
ності та практичне застосування головних оптич-
них ефектів: інтерференції, дифракції, дисперсії та 
поляризації світлових променів. Значну увагу при-
ділено розгляду квантових властивостей світла та 
їхньому застосуванню у біології, медицині та моні-
торингу довкілля.

Для студентів нефізичних природничих факуль-
тетів вищих навчальних закладів.



58 Каталог видань

Навчальні  посібники

Ферментативні методи аналізу

Автори – Людмила Старикович,  
Наталія Климишин, 

Микола Великий

Старикович Л. С. Ферментативні методи ана-
лізу : навчальний посібник / Л. С. Старикович, 
Н. І. Климишин, М. М. Великий. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 100 с.

ISBN 978-966-613-622-3

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.  
Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.

У навчальному посібнику розглянуто сучасні 
методи дослідження активності ферментів та ме-
тоди визначення вмісту окремих метаболітів і ко-
ферментів з використанням різних типів ензимів. 
У розглянутих методиках описано застосування 
досліджень у кінетичному режимі, спряжених сис-
тем, а також методів візуалізації.

Посібник розрахований на викладачів, студен-
тів біологічних спеціальностей вищих закладів 
освіти та медичних університетів, фахівців з біо-
хімії.

2008



59Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

2008Основи вищої математики 
Теореми, приклади і задачі

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Основи вищої математики. Теореми, 
приклади і задачі / Б. М. Тріщ. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 404 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Галина Матіїв.  
Обкладинка – Василь Роган.

Наведено головні означення і теореми вектор-
ної алгебри й основ математичного аналізу, описа-
но розв’язування типових задач і наведено задачі 
для самостійного розв’язування. Велика кількість 
задач для самостійного розв’язування дає змо-
гу використовувати посібник як збірник задач. 
Особливу увагу приділено задачам економічно-
го змісту. Запропоновано деякі моделі, для опису 
яких використовують методи вищої математики. 
Матеріал, викладений у посібнику, відповідає про-
грамі курсу вищої математики для економічних 
спеціальностей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеціальностей.



60 Каталог видань

Навчальні  посібники

Наближені методи  
розв’язування крайових задач 
для диференціальних рівнянь  

з частинними похідними  
та інтегральних рівнянь

Автор – Григорій Цегелик

Цегелик Г. Г. Наближені методи розв’язування 
крайових задач для диференціальних рівнянь з 
частинними похідними та інтегральних рівнянь :  
навчальний посібник / Г. Г. Цегелик. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
140 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто найважливіші наближені методи 
(чисельні та аналітичні) розв’язування крайових 
задач для лінійних диференціальних рівнянь друго-
го порядку з частинними похідними (методи сіток, 
прямих, варіаційні методи, методи найменших ква-
дратів, моментів та Гальоркіна) й інтегральних рів-
нянь Фредгольма другого роду (методи послідов-
них наближень, механічних квадратур, заміни ядра 
на вироджене, моментів, найменших квадратів).

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за напрямами “прикладна математи-
ка”, “математика”, “механіка”, “інформатика”, “сис-
темний аналіз”, “комп’ютерні науки”.

2008
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Навчальні  посібники

Промислова мікробіологія

Автори – Галина Яворська,  
Степан Гудзь, 

Світлана Гнатуш

Яворська Г. В. Промислова мікробіологія : 
навчальний посібник [для студентів вищих 
навчальних закладів] / Г. В. Яворська, С. П. Гудзь, 
С. О. Гнатуш. – Львів, 2008. – 256 с.

ISBN 978-966-613-648-3

Редактор – Лариса Сідлович.  
Технічний редактор – Ігор Старунько.  

Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько.

У посібнику висвітлено основні питання промис-
лової мікробіології за програмою підготовки студен-
тів-мікробіологів вищих навчальних закладів.

Коротко розглянуто історію становлення і роз-
витку промислової мікробіології. Значну увагу при-
ділено описові методів селекції промислових штамів 
мікроорганізмів, способів їхнього культивування, 
різних видів сировини, принципів виготовлення та 
стерилізації середовищ. Детально висвітлено тех-
нологічні схеми виробництва і механізми мікробі-
ологічного синтезу біологічно активних речовин, 
харчових продуктів і напоїв за допомогою мікроор-
ганізмів. Розглянуто шляхи одержання білка одно-
клітинних, ензиматично активної біомаси, пробіо-
тиків, бактерійних добрив, біоінсектицидів і засобів 
захисту рослин. Показано значення мікроорганізмів 
у біогеотехнології, одержанні біогазу та паливного 
етанолу. Висвітлено участь мікроорганізмів у очи-
щенні забруднених газоподібних відходів, стічних 
вод і ґрунту. Проаналізовано методи мікробіологіч-
ного контролю повітря виробничих приміщень, об-
ладнаня та води, а також способи їхньої дезінфекції.

Для студентів-біологів вищих навчальних за-
кладів, мікробіологів-науковців і працівників мі-
кробіологічної промисловості.

2008
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Навчальні  посібники

Застосування географічних 
інформаційних систем 

у ґрунтознавстві

Автор – Тарас Ямелинець

Ямелинець Т. С. Застосування географічних 
інформаційних систем у ґрунтознавстві : навчаль-
ний посібник / Т. С. Ямелинець. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Мар’яна Мних.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

У навчальному посібнику висвітлено загальні прин-
ципи організації і функціонування географічних інфор-
маційних технологій (ГІС) та основні можливості ви-
користання методів ГІС у ґрунтознавстві. Значну увагу 
приділено теоретичним основам ГІС-технологіям та 
їхнім прикладним можливостям. Зокрема, в посібнику 
наведено ГІС-аплікації з вивчення ерозійної деградації 
ґрунтів та картографування ґрунтового покриву із за-
стосуванням програмних ГІС-пакетів.

Актуальність навчального посібника визначено 
детальним аналізом сучасних напрямів та методоло-
гічних підходів до вивчення ґрунтів та ґрунтового по-
криву із застосування ГІС-технологій, зокрема, оцінки 
ступеня ерозійної деградації ґрунтів, проведення про-
сторової оцінки стану ґрунтового покриву, удоскона-
лення методологічних підходів до проведення ґрунто-
вих досліджень тощо.

Головним завданням посібника є здобуття знань та 
навиків у роботі студентів з окремими ГІС-пакетами та 
можливість їхнього практичного застосування у ґрун-
тознавчих дослідженнях. Головну увагу спрямовано на 
застосування таких програмних пакетів, як ArcView 3.2a 
та ArcGIS 9.0.

2008
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Навчальні  посібники

Загальна фізика:  
основи електрики і магнетизму

Автор – Олег Антоняк

Антоняк О. Т. Загальна фізика: основи 
електрики і магнетизму : навчальний посібник 
[для вищих навчальних закладів] / О. Т. Антоняк. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 240 с.

ISBN 978-966-613-664-3

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

У посібнику викладено основні закони елек-
трики і магнетизму. Матеріал посібника відповідає 
програмам з фізики для студентів природничих 
спеціальностей університетів.

Для студентів нефізичних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів.

2009
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Навчальні  посібники

2009 Основи теорії ймовірностей  
і статистичні методи 

аналізу даних у психологічних  
і педагогічних експериментах

Автор – Володимир Бабенко

Бабенко В. В. Основи теорії ймовірностей і 
статистичні методи аналізу даних у психологічних 
і педа гогічних експериментах : навчальний 
посібник / В. В. Бабенко. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 184 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Софія Довба.  

Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.  
Обкладинка – Василь Роган. 

Стисло викладено основи теорії ймовірностей 
та математичної статистики. Детально розгляну-
то методи перевірки статистичних гіпотез, які ви-
никають під час опрацювання результатів психо-
логічних тестів та інших психолого-педагогічних 
експериментів. Показано реалізацію цих методів за 
допомогою пакетів прикладних програм MS Excel 
тa Statistica 6.0. Велика кількість прикладів реаль-
них психологічних досліджень, детальний аналіз 
їхнього статистичного опрацювання та інтерпре-
тації результатів дасть змогу ліпше засвоїти за-
стосування статистичних методів у психологічних 
дослідженнях. 

Для студентів педагогічних спеціальностей уні-
верситетів.
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Навчальні  посібники

2009Основи економічних  
експертних систем

Автор – Олександра Белз

Белз О. Г. Основи економічних експертних 
систем : навчальний посібник / О. Г. Белз. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
238 с.

ISBN 978-966-613-650-6

Редактор – Марія Ріпей.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Олександра Белз. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто основні визначення та поняття, мо-
делі подання та способи набуття знань, застосуван-
ня методів самоорганізації та нечіткої логіки в екс-
пертних системах. Висвітлено технологію проекту-
вання економічних експертних систем. Наведено 
приклади розв’язування типових задач. Подано 
тестові питання та завдання для самостійної робо-
ти студентів.

Для студентів економічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів.
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Навчальні  посібники

2009 Творчість А. Бєлого в контексті 
культури Срібної доби

Автор – Інна Гажева

Гажева І. Д. Творчість А. Бєлого в контексті 
культури Срібної доби : навчальний посібник / 
І. Д. Гажева. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 284 с.

ISBN 978-966-613-704-6

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник присвячений творчості 
А. Бєлого, одного з найяскравіших представників 
російського символізму. Як діяч культурного рене-
сансу кінця ХІХ–початку ХХ ст. А. Бєлий найповніше 
втілив у собі тип універсальної творчої особистос-
ті: поета, прозаїка, вченого-філолога, мислителя. 
Найбільшу увагу приділено його симфоніям та ро-
манам, які стали першими зразками неоміфологіч-
ної прози в російській літературі та багато в чому 
визначили її подальший розвиток.

Автор посібника поєднує літературний аналіз 
тексту з викладом теоретичних положень та бага-
тою інформацією про різні аспекти російської куль-
тури Срібної доби (філософію, живопис, музику, те-
атр). Значне місце в посібнику посідає дослідження 
мовної майстерності А. Бєлого, який був справжнім 
новатором мови та стилю російської художньої лі-
тератури.

Для філологів, студентів та аспірантів гуманітар-
них факультетів, а також широкого кола читачів, які 
цікавляться історією російського символізму.
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Навчальні  посібники

2009Екологічна якість ґрунту

Автор – Зенон Гамкало

Гамкало З. К. Екологічна якість ґрунту  : навчаль-
ний посібник / З. К. Гамкало. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 412 с. + іл.

ISBN 978-966-613-629-2

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Коректор – Наталія Галечко.

Курс “Екологічна якість ґрунту” спрямований 
на формування знань про системно-функціональну 
організацію ґрунту як головного регулятора біосфе-
ри, ефективність симбіотрофного комплексу ґрунт-
рослина, роль активної фази органічної речовини у за-
безпеченні внутрішньоґрунтових циклів біофільних 
елементів і формуванні механізмів захисту конститу-
тивної органічної частини ґрунту від біодеструкції. У 
посібнику викладено нові теоретичні, методологічні 
і методичні підходи до оцінки якості ґрунту в біоге-
оценологічному аспекті. Наведено методи індикації 
екологічної якості ґрунту агроекосистем, зокрема, 
едафічного комфорту, фронту окиснення, буферної 
здатності, йонної активності. Для кращого засвоєння 
матеріалу після кожного параграфа подано питання 
для самоперевірки і тематику дискусій.

Для студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів, 
викладачів природничих і сільськогосподарських 
факультетів вищих навчальних закладів різних рів-
нів акредитації. Навчальний посібник буде також 
корисним для спеціалістів з ґрунтознавства, еколо-
гії, агрономії і широкого кола читачів, яких цікав-
лять питання ролі ґрунту як головного компонента 
природного капіталу нашої планети.
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Навчальні  посібники

Вступ до теорії функцій багатьох 
комплексних змінних

Автори – Анатолій Гольдберг,  
Ігор Чижиков

Гольдберг А. А. Вступ до теорії функцій бага-
тьох комплексних змінних : навчальний посібник 
[для студентів математичних факультетів 
університетів] / А. А. Гольдберг, І. Е. Чижиков. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – Ч. 1. – 82 с.

ISBN 978-966-613-685-8

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.

Викладено основи теорії функцій багатьох 
комплексних змінних. У першій частині висвітлено 
такі теми: багатовимірний комплексний простір, 
кратні степеневі ряди, голоморфні функції бага-
тьох комплексних змінних, біголоморфні відобра-
ження, порядок і тип цілих функцій.

Для студентів, аспірантів і викладачів матема-
тичних спеціальностей університетів.  

2009
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Навчальні  посібники

2009Теорія ймовірностей:  
теореми, приклади і задачі

Автори – Ярослав Єлейко,  
Богдан Копитко, 

Богдан Тріщ

Єлейко Я. І. Теорія ймовірностей: теореми, 
приклади і задачі : навчальний посібник [для 
студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів] / Я. І. Єлейко, Б. І. Копитко, 
Б. М. Тріщ. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 260 с.

ISBN 978-966-613-659-9

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.

Наведено головні означення, теореми та фор-
мули теорії ймовірностей та елементів випадко-
вих процесів, розв’язки типових задач і задачі для 
самостійного розв’язування. Особливу увагу звер-
нуто на задачі економічного та технічного змісту. 
Описано застосування методів теорії ймовірностей 
до аналізу ризику в менеджменті.

Для студентів вищих навчальних закладів. 
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Навчальні  посібники

2009 Фразеологія в системі російської 
мови та епістолярному дискурсі

Автор – Ірина Єременко

Єременко І. Фразеологія в системі російської мови 
та епістолярному дискурсі = Фразеология в системе 
русского языка и эпистолярном дискурсе : навчаль-
ний посібник / І. Єременко. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 166 с.

ISBN 978-966-613-684-4

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику розглянуто такі окремі питання за-
гальної теорії російської фразеології, як об’єкт фра-
зеології, критерії виділення фразеологічних оди-
ниць, об’єм фразеології як об’єкта аналізу та місце 
фразеології у системі мови.

Досліджено, що на “широкому” розумінні фра-
зеології ґрунтується лінгвістичний аналіз епісто-
лярію Льва Толстого (на фразеологічному рівні). 
Подано опис системи фразеологічних трансформа-
цій та інновацій письменника.

Для студентів, аспірантів, викладачів філоло-
гічних факультетів вищих навчальних закладів, 
а також для всіх зацікавлених у поглибленому 
вивченні теорії фразеології російської та інших 
слов’янських мов.



71Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

Практикум з математичного аналізу

Автори – Микола Заболоцький,  
Степан Фединяк, 
Петро Філевич,  

Костянтин Червінка

Заболоцький М. В. Практикум з математичного 
аналізу : навчальний посібник / М. В. Заболоцький, 
С. І. Фединяк, П. В. Філевич, К. А. Червінка. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
312 с.

ISBN 978-966-613-696-4

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерний набір та верстання –  

Костянтин Червінка.  
Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник написано відповідно до 
програми курсу математичного аналізу для сту-
дентів спеціальності “Прикладна математика та 
інформатика” класичних університетів України. 
Розглянуто всі основні питання програми: опера-
ції над множинами та класифікація відображень, 
обчислення границь числових послідовностей та 
функцій, дослідження функцій за допомогою ди-
ференціального числення, інтеграл Рімана та його 
застосування, властивості числових та функціо-
нальних рядів, тригонометричні ряди Фур’є, об-
числення та застосування кратних, криволінійних, 
поверхневих інтегралів та зв’язки між ними, еле-
менти теорії скалярних та векторних полів, власти-
вості невластивих інтегралів, залежних від параме-
тра, аналітичні функції комплексної змінної та їхнє 
застосування.

Для студентів математичних та природничих 
спеціальностей вищих навчальних закладів.

2009
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Навчальні  посібники

Біопродуктивність ґрунтів

Автор – Галина Іванюк

Іванюк Г. С. Біопродуктивність ґрунтів : навчаль-
ний посібник [для студентів вищих навчальних 
закладів] / Г. С. Іванюк. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 350 с.

ISBN 978-966-613-717-6

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Коректор – Галина Матіїв.

У посібнику розкрито поняття продуктивності 
ґрунтів, зроблено детальний аналіз продуктивнос-
ті природних фітоценозів та едафону, агроценозів; 
визначено чинники, які зумовлюють продуктив-
ність. Наведено шляхи підвищення біопродуктив-
ності агроценозів.

Вивчення біологічної продуктивності ґрунтів з 
метою раціонального використання природних ре-
сурсів є однією з актуальних проблем сучасності. З 
нею пов’язані питання охорони довкілля і вирішен-
ня важливих завдань зі збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції. Сьогодні ще недо-
статньо вивчено зміни продуктивності рослиннос-
ті у зв’язку із властивостями різних типів ґрунтів, а 
також під антропогенним впливом.

Запропоновано практичні та семінарські занят-
тя з навчального курсу “Біопродуктивність ґрунтів”.

Для студентів географічних, біологічних і агро-
номічних факультетів вищих навчальних закладів.

2009
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Навчальні  посібники

Прикладна спектроскопія

Автори – Володимир Капустяник, 
Володимир Мокрий

Капустяник В. Б. Прикладна спектроскопія :  
навчальний посібник / В. Б. Капустяник, 
В. І. Мокрий. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Іва на Франка, 2009. – 302 с. + 6 с. вкл.

ISBN 978-966-613-670-4

Редактор – Ірина Лоїк.  
Комп’ютерний набір і верстка – Віктор Рудик. 

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Коректор – Наталія Галечко.  
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику з прикладної спектро-
скопії висвітлено теоретичні основи різних видів 
спектрального аналізу, а також широке коло тра-
диційних та оригінальних, розроблених авторами 
методик. Описано методи вивчення не тільки еле-
ментного складу різних речовин, а й їхньої молеку-
лярної та кристалічної структури в конденсовано-
му стані. Окремі розділи присвячені спектральному 
аналізу біологічно активних речовин і біологічних 
об’єктів та екологічному моніторингу. Розглянуто 
питання застосування комп’ютерів для автомати-
зації спектрального аналізу й опрацювання експе-
риментальних результатів.

Для студентів III–V курсів природничих і тех-
нічних спеціальностей, де поглиблено вивчають 
інструментальні методи аналізу, а також для нау-
ковців і спеціалістів, що вивчають питання оптико-
спектрального контролю і спектроскопії конденсо-
ваного стану.

2009
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Навчальні  посібники

2009 Рельєф морських берегів 
= Coasts relief

Автор – Надія Карпенко

Карпенко Н. І. Рельєф морських берегів = 
Coasts relief : навчальний посібник [для вищих 
навчальних закладів] / Н. І. Карпенко. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
308 с.

ISBN 978-966-613-687-2

Редактори – Наталія Трохим, Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерний дизайн та верстка – Любов Семенович. 
Фотоілюстрації – Надія Карпенко, Антоніна Вавриш, 

Павло Горішний.

Проаналізовано гідродинамічні та літодина-
мічні умови формування берегів Світового океану, 
особливості утворення абразійних та акумулятив-
них форм рельєфу в береговій зоні, а також різно-
типність берегів, методи їхнього вивчення. Подано 
коротку історію вивчення морських берегів, роз-
глянуто господарське значення берегової зони, 
окреслено головні терміни і поняття. 

Рекомендовано для студентів географічних 
спеціальностей і спеціалізацій вищих навчальних 
закладів, які вивчають берегову зону Світового 
океану і його морських басейнів.
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Навчальні  посібники

Практикум з психології

Автори – Галина Католик,  
Галина Михальчишин

Католик Г. Практикум з психології : навчальний 
посібник / Галина Католик, Галина Михальчишин. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 128 с.

ISBN 978-966-613-724-7

Редактор – Марія Ріпей.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Мета практикуму – висвітлити теоретичні ас-
пекти психології агресивної та конфліктної пове-
дінки людей, психологічні особливості почуття лю-
бові. Розроблено тренінгові вправи для застосуван-
ня практичними психологами у психокорекційних 
програмах, викладачами вищих навчальних закла-
дів під час викладання “Практикуму з психології”.

Для студентів психологічних відділень.

2009
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Навчальні  посібники

Задачі з молекулярної фізики

Автори – Микола Клим,  
Петро Якібчук

Клим М. М. Задачі з молекулярної фізики : на-
вчальний посібник [для студентів вищих навчаль-
них закладів] / М. М. Клим, П. М. Якібчук. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
242 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Викладено основні теоретичні положення з мо-
лекулярної фізики, сформульовано запитання для 
контролю якості засвоєння знань студентів, наве-
дено приклади розв’язування конкретних задач та 
задачі для самостійного розв’язування в логічній 
послідовності і в порядку зростання складності.

Для студентів фізичних і фізико-математичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів.

2009
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Навчальні  посібники

Основи психології та педагогіки

Автори – Орися Ковальчук,  
Світлана Когут

Ковальчук О. Б. Основи психології та педагогіки :  
навчальний посібник / О. Б. Ковальчук, С. Я. Когут ;  
за загальною редакцією Л. О. Ковальчук. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
624 с.

ISBN 978-966-613-715-2

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Наталія Радилицька.

На засадах інтегративного підходу системати-
зовано психолого-педагогічні аспекти розвитку 
та формування особистості, сутність психічних 
процесів, станів, властивостей особистості, теорії 
навчання, освіти і виховання; визначено та висвіт-
лено змістовий компонент кожної теми; зазначено 
види самостійної роботи студентів; розроблено 
дидактичні матеріали до вивчення окремих тем; 
запропоновано діагностичний блок для здійснен-
ня контролю і самоконтролю знань, умінь та нави-
чок студентів, особистісних і професійних якостей 
тощо. Подані матеріали сприятимуть осмисленню 
студентами предмета, завдань і змісту навчальної 
дисципліни “Основи психології та педагогіки”.

Для викладачів, магістрів і студентів педаго-
гічних спеціальностей вищих навчальних закладів 
різних рівнів акредитації.

2009
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Навчальні  посібники

Мероморфні функції  
в неоднозв’язних областях

Автор – Андрій Кондратюк

Кондратюк А. А. Мероморфні функції в 
неоднозв’язних областях : навчальний посібник  
[для студентів математичних факультетів 
університетів] / А. А. Кондратюк. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 166 с.

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Викладення основ теорії мероморфних функ-
цій у неоднозв’язних областях ґрунтується на од-
ній версії теореми Йенсена для таких областей. 
Запропоновано новий підхід до теорії просторів 
Неванлінни та Гарді в неоднозв’язних областях. 
Викладено необхідні допоміжні твердження з 
комплексного аналізу та топології. Наведено при-
клади.

Для студентів-магістрів та аспірантів матема-
тичних спеціальностей.

2009
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Навчальні  посібники

Банківські операції

Автори – Михайло Крупка,  
Євгенія Андрущак, 
Наталія Пайтра

Крупка М. І. Банківські операції : навчальний 
посібник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; 
за редакцією доктора економічних наук, професора 
М. І. Крупки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 248 с.

ISBN 978-966-613-711-4

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено сутність та роль центрального і ко-
мерційних банків в економічній системі держави. 
Досліджено процес формування ресурсної бази у 
банківській сфері, а саме: власного, залученого та 
позиченого капіталів. Розкрито зміст кредитних, 
вексельних, валютних операцій, операцій з цінни-
ми паперами та операцій у межах обслуговування 
платіжного обороту. Розглянуто питання аналізу 
результатів комерційних банків та оцінки їх фінан-
сового стану.

Для студентів, аспірантів, викладачів економіч-
них спеціальностей, економістів-практиків.

2009
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Навчальні  посібники

Використання та охорона водних 
ресурсів

Автори – Семен Кукурудза,  
Оксана Перхач

Кукурудза С. І. Використання та охорона водних 
ресурсів : навчальний посібник [для вищих на-
вчальних закладів] / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 304 с.

ISBN 978-966-613-688-9

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Василяйко.  
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Наведено характеристику розміщення, вико-
ристання, забруднення та охорони водних ресурсів. 
Висвітлено проблеми обліку, моніторингу, норму-
вання та виснаження вод. Розглянуто водоохоронні 
заходи, економічний механізм водокористування, 
біоту і біоценози водних екосистем.

Для студентів, географів та екологів, усіх, хто 
цікавиться проблемами використання та охорони 
водних ресурсів.

2009
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Навчальні  посібники

Експериментальна оптика

Автори – Олег Кушнір,  
Юрій Корчак, 

Лев Луців-Шумський,  
Сергій Рихлюк

Кушнір О. Експериментальна оптика : навчаль-
ний посібник / О. Кушнір, Ю. Корчак, Л. Луців-
Шумський, С. Рихлюк. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 466 с.

ISBN 978-966-613-651-3

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерний набір – Олег Кушнір, Юрій Корчак, 
Сергій Рихлюк.

Посібник містить теоретичний матеріал, опис 
лабораторних експериментів і практичні завдан-
ня з оптики. Приділено увагу загальним питанням 
фізичної та геометричної оптики (інтерференції та 
дифракції світла, оптичним системам, поляризації, 
дисперсії та поглинанню світла, тепловому випро-
мінюванню, квантовим властивостям світла), а 
також таким сучасним галузям, як голографія, во-
локонна оптика, фізика лазерів і нелінійна оптика, 
оптика рідких кристалів. Висвітлено методику і 
техніку оптичних експериментів, наведено харак-
теристики відповідних приладів.

Для студентів II–IV курсів спеціальностей 
“Радіофізика” та “Прикладна фізика”, а також для 
інженерів і науковців, які цікавляться питаннями 
оптики, електроніки та оптоелектроніки.

2009



82 Каталог видань

Навчальні  посібники

Політична еліта: історія та теорія

Автори – Любомира Мандзій,  
Оксана Дащаківська

Мандзій Л. С. Політична еліта: історія та 
теорія : навчальний посібник / Л. С. Мандзій, 
О. Ю. Дащаківська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 365 с.

ISBN 978-966-613-725-1

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Розкрито становлення теорій політичної еліти, 
зміст концепцій політичної еліти в сучасній зару-
біжній та українській політичній науці. Розглянуто 
суть, структуру, функції, системи рекрутування та 
типи політичної еліти, її значення в житті суспіль-
ства. Запропоновано студентам питання та завдан-
ня для вдосконалення знань.

Для викладачів, аспірантів, студентів вищих на-
вчальних закладів, а також для широкого кола чи-
тачів, які цікавляться політикою.

2009
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Навчальні  посібники

Теорія статистики

Автори – Семен Матковський,  
Оксана Марець

Матковський С. О. Теорія статистики : навчаль-
ний посібник / С. О. Матковський, О. Р. Марець. – К. : 
Знання, 2009. – 534 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні 
та прикладні засади статистики, розкрито пред-
метну сутність наукової дисципліни, яка допомагає 
набути певних навичок в оцінці та аналізі еконо-
мічних явищ за допомогою статистичних показни-
ків і методів. Висвітлено 17 тем, які містять основні 
поняття статистичної науки, формули статистич-
них показників та їх економічну інтерпретацію. 
Наведено розв’язання тестів та задач, у тім числі за 
допомогою функцій Microsoft Excel.

Для студентів, які вивчають теорію статистики, 
аспірантів, наукових працівників.

2009



84 Каталог видань

Навчальні  посібники

Прикладна соціолінгвістика. 
Питання мовної політики

Автор – Галина Мацюк

Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання 
мовної політики : навчальний посібник / Г. Мацюк. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 212 с. – (Серія “Мова і соціум”; Випуск 2).

ISBN 978-966-613-663-6

В авторській редакції.

У виданні, яке виходить в Україні вперше, за-
пропоновано авторське бачення сутності при-
кладної соціолінгвістики та її найважливіших ка-
тегорій. Три розділи присвячені розгляду мовної 
політики в Україні та інших державах. У першому 
розділі розкрито лінгвістичні засади мовного об-
лаштування світу, зокрема, аспекти взаємодії мов-
ного та етнічного розвитку, основні категорії соціо-
лінгвістичного аналізу, у другому – описано досвід 
здійснення мовної політики в різних державах, 
функції мов та організації, які їх підтримують. Теми 
третього розділу висвітлюють етапи мовної полі-
тики в Україні, їхні наслідки, стан сучасної мовної 
ситуації, рекомендації щодо майбутньої мовної по-
літики в державі.

Для фахівців із соціолінгвістики, етнолінгвіс-
тики, міжкультурної комунікації, а також культу-
рологам, соціологам, усім, хто цікавиться пробле-
мами функціонування мови в різних соціумах та в 
Україні. 

2009
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Навчальні  посібники

Ukraine and International 
Organizations= 

Україна і міжнародні організації

Автори – Наталія Микитенко,  
Наталія Івасів, 

Ольга Милик,  
Світлана Веселівська

Микитенко Н. О. Ukraine and International 
Organizations = Україна і міжнародні організації : 
навчальний посібник / Н. О. Микитенко, Н. С. Івасів, 
О. В. Милик, С. М. Веселівська. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 326 с.

ISBN 978-966-613-690-2

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.

Навчальний посібник призначено для само-
стійної роботи студентів першого та другого курсів 
природничих і гуманітарних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів. Посібник містить цікаві 
тексти про історію створення, діяльність важливих 
міжнародних організацій, місію України у їхній ді-
яльності та методичні розробки до текстів.

2009
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Навчальні  посібники

Практикум з картографії ґрунтів

Автори – Ігор Папіш,  
Тарас Ямелинець

Папіш І. Я. Практикум з картографії ґрунтів : 
навчальний посібник / І. Я. Папіш, Т. С. Ямелинець. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 450 с.

ISBN 978-966-613-638-4

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Комп’ютерне макетування – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.  

У посібнику розглянуто питання, пов’язані з 
практичною реалізацією основ теорії і методології 
ґрунтової картографії; вивчення і засвоєння ме-
тодики великомасштабних ґрунтових обстежень 
як основного виду ґрунтово-картографічних до-
сліджень. Посібник структуровано як науково-ме-
тодичні завдання, вказівки і тестові запитання. 
Подано широкий спектр теоретичних, методичних 
і практичних рекомендацій з їхнього виконання, а 
також необхідний перелік дидактичного матеріа-
лу для ефективного виконання практичних робіт. 
Посібник розроблено на основі засад Болонської 
декларації.

Для студентів географічних та інших природ-
ничих спеціальностей, зокрема, геологів, біологів, 
екологів.

2009
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Навчальні  посібники

2009Українська історична драматургія

Автор – Володимир Працьовитий

Працьовитий В. С. Українська історична 
драматургія : навчальний посібник [для вищих 
навчальних закладів] / В. Працьовитий. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
210 с.

ISBN 978-966-613-671-1

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

У навчальному посібнику “Українська історич-
на драматургія” студенти філологічного та гума-
нітарних факультетів можуть ознайомитися зі 
знаковими постатями – Володимиром Великим, 
Святославом, Ярославом Мудрим, Северином 
Наливайком, Богданом Хмельницьким, Іваном 
Сірком, Іваном Мазепою, Савою Чалим, яких ін-
терпретували в історичних драмах видатні мит-
ці Феофан Прокопович, Микола Костомаров, 
Іван Карпенко-Карий, Іван Франко, Іван Кочерга, 
Спиридон Черкасенко, Олександр Корнійчук та 
Григор Лужицький; побачити розвиток цього жан-
ру в історичній перспективі, простежити збагачен-
ня його поетики, збагнути специфіку літературоз-
навчого аналізу драматичного твору та ознайоми-
тися з відповідною термінологією.



88 Каталог видань

Навчальні  посібники

Філософія як рефлексія духу

Автор – Людмила Рижак

Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу : 
навчальний посібник / Людмила Рижак. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
640 с. 

Літературний редактор – Лілія Баран.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Мета посібника – допомогти студентам сформу-
вати цілісне розуміння сучасного глобалізованого 
й динамічного світу, спонукати до роздумів над 
межовими проблемами людського буття, призна-
ченням людини та перспективами розвитку люд-
ства. Знання з філософії допоможуть студентам 
стати інтелектуально незалежними й критично 
мислячими людьми, які прагнуть самостійно шука-
ти відповіді на сучасні проблеми, свідомо вибира-
ти власну життєву позицію, реалізувати свої заду-
ми та відповідально ставитися до своїх особистих, 
професійних та соціальних обов’язків.

Для студентів, аспірантів, викладачів і всіх, хто 
цікавиться філософією, кому не байдуже духовне 
життя України та людства на межі тисячоліть.

2009
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Навчальні  посібники

Філософія як рефлексія духу

Автор – Людмила Рижак

Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу : 
хрестоматія / Людмила Рижак. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 538 с.

ISBN 978-966-613-722-0

Літературний редактор – Лілія Баран.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

У хрестоматії подано оригінальні тексти видат-
них філософів від античності до сьогодення. Робота 
над текстами допоможе читачеві потрапити у ца-
рину інтелектуальних пошуків людства, де панує 
філософська мудрість.

Хрестоматія розрахована на студентів, аспіран-
тів, викладачів і всіх, хто цікавиться філософією – 
своєрідною лабораторією духу, де визрівають ідеа-
ли Істини, Добра і Краси.

2009



90 Каталог видань

Навчальні  посібники

Механізми біохімічних реакцій

Автори – Наталія Сибірна,  
Ярослав Чайка, Наталія Климишин,  

Людмила Старикович, 
Галина Клевета, Катерина Дудок

Сибірна Н. О. Механізми біохімічних реакцій : 
навчальний посібник [для студентів вищих навчальних 
закладів] / Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин ; за 
редакцією професора Н. О. Сибірної. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 316 с. – (із серії 
“Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-689-6

Редактор – Лариса Сідлович.  
Технічний редактор – Ігор Старунько.  

Комп’ютерна графіка і верстання – Ігор Старунько. 

Навчальний посібник підготований колективом викладачів 
кафедри біохімії Львівського національного університету імені 
Івана Франка. За змістом і обсягом він відображає усі складові 
частини курсу “Біологічна хімія” та лабораторний практикум з 
біохімії і спрямований на поглиблене засвоєння теоретичних 
положень, розвиток практичних навиків самостійної роботи та 
вміння студентів логічно мислити під час вирішення ситуацій-
них задач. Він охоплює матеріал усього курсу “Біологічна хімія”, 
який пропонується навчальними програмами вищих навчаль-
них закладів ІV рівня акредитації, і містить чотирнадцять розді-
лів, кожен з яких охоплює теоретичну та практичну частину. В 
основі теоретичної частини лежить курс лекцій, який читають 
на кафедрі біохімії Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка. Відповідно до програми розглянуто питання 
про будову і функції основних класів біомакромолекул. Детально 
висвітлено розділи, які охоплюють обмін білків, ліпідів, вуглево-
дів і нуклеїнових кислот. У практичній частині кожному методу 
передує ґрунтовне пояснення принципу та механізму проведе-
ної реакції, наведено детальний опис процесу виконання якісно-
го або кількісного аналізу. Розділи завершуються питаннями та 
завданнями, які допоможуть студентам у самостійній підготовці 
під час вивчення курсу “Біохімія”. 

Для студентів, аспірантів та наукових працівників біологіч-
них і медичних спеціальностей.

2009
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Навчальні  посібники

Теорія розвитку людського 
потенціалу національної економіки

Автор – Ольга Стефанишин

Стефанишин О. Теорія розвитку людського 
потенціалу національної економіки : навчальний 
посібник [для вищих навчальних закладів] / Ольга 
Стефанишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 306 с.

ISBN 978-966-613-665-0

Редактор – Марія Ріпей.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Марія Федорусь. 
Обкладинка – Василь Роган.

Це фундаментальний навчальний посібник із 
теорії розвитку людського потенціалу національ-
ної економіки, в якому цілісно і систематизовано 
висвітлено процеси формування людського потен-
ціалу в умовах становлення інформаційної еконо-
міки. На підставі застосування макроекономічного 
інструментарію ґрунтовно розкрито особливості 
еволюції ринкового механізму та суспільних інсти-
тутів його нагромадження, а також розглянуто осо-
бливості змісту новітніх форм зайнятості, зокрема 
молодіжної.

Матеріали посібника апробовано в курсах лек-
цій, прочитаних для студентів Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка та інших 
вищих навчальних закладів.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспі-
рантів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться 
розвитком новітньої економічної теорії.

2009
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Навчальні  посібники

Мови програмування  
для штучного інтелекту: 

програмування мовою Prolog

Автор – Валерій Трушевський

Трушевський В. М. Мови програмування для 
штучного інтелекту: програмування мовою Prolog : 
навчальний посібник / В. М. Трушевський. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
150 с.

ISBN 978-966-613-682-7

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Посібник складається з чотирьох частин. У 
першій частині подано вимоги до мов програму-
вання задач штучного інтелекту. Другу частину 
присвячено теорії предикатів першого порядку, 
на якій ґрунтується мова Prolog. У третій частині 
розглянуто основи мови логічного програмування 
Visual Prolog. Четверта частина містить приклади 
розв’язування задач на мові Prolog.

Для студентів та аспірантів факультету при-
кладної математики та інформатики.

2009
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Навчальні  посібники

Робота з Microsoft PowerPoint 
2000/2003/2007

Автор – Жаннета Цаповська

Цаповська Ж. Я. Робота з Microsoft PowerPoint 
2000/2003/2007 : навчальний посібник / Ж. Я. Ца-
повська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 316 с.

ISBN 978-966-613-673-5

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Наталія Радилицька.  
Комп’ютерне верстання – Жаннета Цаповська. 

Обкладинка – Василь Роган.

Викладено найважливіші можливості програм-
ного продукту Microsoft PowerPoint 2000/2003/2007. 
Посібник налічує п’ять модулів, що допоможе легко 
зорієнтуватися у великому обсязі матеріалу і по-
ступово поглиблювати набуті знання. Приклади, 
описані в кожному модулі, дають змогу узагальнити 
та систематизувати вміння користувача щодо вирі-
шення конкретних задач.

Для студентів природничих спеціальностей. 

2009
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Навчальні  посібники

Практикум  
з ідіоматики англійської мови= 

English Idioms in Use

Автор – Наталія Черкас

Черкас Н. В. Практикум з ідіоматики англійської 
мови = English Idioms in Use : навчальний посібник 
[для студентів вищих навчальних закладів] / 
Н. В. Черкас. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 236 с.

ISBN 978-966-613-684-1

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

У посібнику розроблено вправи на підбір сино-
німів, заповнення ідіоматичними виразами про-
пущених фрагментів речень, традиційні вправи на 
переклад речень із застосуванням конкретної ідіо-
ми тощо. Подано англійські ідіоми та їхні українські 
відповідники.

Для студентів германістів і романістів денної 
форми навчання факультету іноземних мов, а також 
студентів філологічних спеціальностей університе-
тів та педагогічних вищих навчальних закладів, які 
вивчають англійську мову як другу іноземну, учнів 
старших класів спеціалізованих шкіл та гімназій.

2009
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Навчальні  посібники

Практична реалізація  
чисельних методів 

лінійної алгебри

Автори – Степан Шахно,  
Анна Дудикевич, 
Софія Левицька

Шахно С. М. Практична реалізація чисельних 
методів лінійної алгебри : навчальний посібник 
[для вищих навчальних закладів] / С. М. Шахно, 
А. Т. Дудикевич, С. М. Левицька. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 148 с.

ISBN 978-966-613-678-0

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто головні прямі та ітераційні методи 
розв’язування систем лінійних алгебричних рів-
нянь і задач на власні значення та аспекти їхнього 
практичного використання. Наведено результати 
тестових розрахунів та набори завдань для само-
стійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
вивчають методи наближених обчислень.

2009
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Навчальні  посібники

Промислова мікробіологія

Автори – Галина Яворська,  
Степан Гудзь, Світлана Гнатуш

Яворська Г. В. Промислова мікробіологія : на-
вчальний посібник [для студентів вищих навчальних 
закладів] / Г. В. Яворська, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 256 с. – (Із серії “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-648-3
Редактор – Лариса Сідлович.  

Технічний редактор – Ігор Старунько.  
Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько. 

Дизайн обкладинки – Ігор Старунько. 

У посібнику висвітлено основні питання промис-
лової мікробіології за програмою підготовки студен-
тів-мікробіологів вищих навчальних закладів.

Розглянуто історію становлення і розвитку про-
мислової мікробіології. Значну увагу приділено описові 
методів селекції промислових штамів мікроорганізмів, 
способів їхнього культивування, різних видів сирови-
ни, принципів виготовлення та стерилізації середовищ. 
Детально висвітлено технологічні схеми виробництва і 
механізми мікробіологічного синтезу біологічно актив-
них речовин, харчових продуктів і напоїв за допомогою 
мікроорганізмів. Розглянуто шляхи одержання білка 
одноклітинних, ензиматично активної біомаси, про-
біотиків, бактерійних добрив, біоінсектицидів і засобів 
захисту рослин. Показано значення мікроорганізмів у 
біогеотехнології, одержанні біогазу та паливного ета-
нолу. Висвітлено участь мікроорганізмів в очищенні 
забруднених газоподібних відходів, стічних вод і ґрунту. 
Проаналізовано методи мікробіологічного контролю 
повітря виробничих приміщень, обладнання та води, а 
також способи їхньої дезінфекції.

Для студентів-біологів вищих навчальних за-
кладів, мікробіологів-науковців і працівників мі-
кробіологічної промисловості.

2009
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Навчальні  посібники

Молекулярна фізика.  
Лабораторний практикум

Автори – Петро Якібчук,  
Андрій Королишин

Якібчук П. М. Молекулярна фізика. Лабора торний 
практикум : навчальний посібник [для студентів 
вищих навчальних закладів] / П. М. Якібчук, 
А. В. Королишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 130 с.

ISBN 978-966-613-714-5

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Описано лабораторні роботи, наведені в “Моле-
кулярному практикумі” фізичного факультету 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Мета практикуму – навчити студента 
самостійно користуватися основними вимірюваль-
ними приладами й ознайомитись з методами ви-
мірювань різних фізичних величин, які використо-
вують у цьому розділі фізики.

2009
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Навчальні  посібники

Дистанційні дослідження Землі

Автори – Галина Байрак,  
Богдан Муха

Байрак Г.  Дистанційні дослідження Землі :  
навчальний посібник / Галина Байрак, Богдан 
Муха. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 712 с.

ISBN 978-966-613-761-9

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректори – Юліанна Бурка, Ірина Василяйко. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто способи реєстрації та методи ви-
окремлення потрібної інформації, можливості її пе-
ретворення до виду, придатного для інтерпретації. 
Показано основи дешифрування та вимірювань на 
знімках. Подано також методи первинного опра-
цювання й читання знімків, їхнього використання 
в географічних та споріднених з ними галузях про-
сторових досліджень.

Для спеціалістів з інтерпретації даних дистан-
ційного зондування Землі, студентів географічних 
та інших природничих факультетів університетів 
України.

2010
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Навчальні  посібники

Англійська мова

Автори – Олена Брона,  
Лариса Сологуб, 

Орест Цурковський

Брона О. А. Англійська мова : навчальний 
посібник / О. А. Брона, Л. В. Сологуб, О. Я. Цурковський. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с. 

ISBN 978-966-613-787-9

Редактор – Михайло Коперсако.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Комп’ютерний набір – Олена Брона.

У посібнику використано цікаві і пізнавальні 
тексти. Розроблено комплекс вправ, який сприяти-
ме кращому засвоєнню лексики, розвитку навичок 
професійно-орієнтованого мовлення. Вправи укла-
дено так, щоб забезпечити повторення мовного 
матеріалу на різних текстах.

Для студентів, магістрантів та аспірантів фізич-
ного факультету, які вивчають англійську мову.

2010
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Навчальні  посібники

Pensa Latina

Автори – Оксана Вацеба,  
Мар’яна Мокрівська, 

Ірина Романюк,  
Христина Шпелик

Pensa Latina : навчальний посібник / [О. А. Вацеба, 
М. Т. Мокрівська, Х. В. Шпелик]. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 216 с.

ISBN 978-966-613-771-8

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Коректор – Юліанна Бурка.

У посібнику викладено вправи до курсу фоне-
тика та морфологія, які передбачені навчальною 
програмою з латинської мови для гуманітарних 
факультетів. Він містить завдання з перекладу з 
латинської мови на українську та навпаки, впра-
ви на узгодження граматичних форм, заповнення 
пропущених закінчень слів у реченнях, доповнення 
латинських крилатих висловів та прислів’їв, пере-
творення словосполучень і речень з однини у мно-
жину та навпаки. У збірнику вправ подано чотири 
модульні завдання та вправи для самоконтролю, 
а також тексти для домашнього читання, словник 
латинських сентенцій і латинсько-український та 
українсько-латинський словники.

Для студентів гуманітарних факультетів, коле-
джів, гімназій та ліцеїв. 

2010
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Навчальні  посібники

Лекційні демонстрації з курсу 
загальної фізики: Оптика

Автори – Роман Гнип,  
Зінон Хапко, 

Віталій Вістовський

Гнип Р. Г. Лекційні демонстрації з курсу 
загальної фізики: Оптика : навчальний посібник 
[для вищих навчальних закладів] / Р. Г. Гнип, 
З. А. Хапко, В. В. Вітовський ; за редакцією 
професора П. М. Якібчука. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

ISBN 978-966-613-735-0

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Василяйко.  
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику детально описано 
лекційні демонстрації з курсу загальної фізики 
“Оптика”, які показують студентам природничих 
факультетів у Львівському національному універ-
ситеті імені Івана Франка. Посібник містить 60 лек-
ційних демонстрацій з інтерференції, дифракції, 
поляризації світлових хвиль, а також з геометрич-
ної оптики.

Для викладачів і студентів вищих навчальних 
закладів, а також викладачів і учнів середніх шкіл, 
гімназій, ліцеїв.

2010
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Навчальні  посібники

2010 Загальна вірусологія

Автори – Степан Гудзь,  
Тарас Перетятко, 

Юлія Павлова

Гудзь С. П. Загальна вірусологія : навчальний 
посібник [для студентів вищих навчальних 
закладів] / С. П. Гудзь, Т. Б. Перетятко, Ю. О. Павлова. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 264 с. – (Серія “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-753-4

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Ігор Старунько.  

Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько. 
Дизайн обкладинки – Ігор Старунько.  

У посібнику розглянуто питання становлення 
вірусології як науки, методи виявлення, виділення 
та культивування вірусів. Проаналізовано хімічний 
склад, морфологічну будову та природу геномів 
різних вірусів. Подано механізми взаємодії різних 
вірусів із клітинами. Наведено сучасну системати-
ку вірусів. 

Детально розглянуто будову і типи взаємодій з 
клітинами бактеріофагів, фітопатогенних та вірусів 
людини і тварин. Показано участь вірусів у виник-
ненні злоякісного росту (раку). Схарактеризовано 
природу віроїдів і пріонів, та захворювань, які вони 
викликають. Розглянуто природу противірусного 
імунітету, методи профілактики та хіміотерапії ві-
русних інфекцій. 

Для студентів біологічних, медичних та аграр-
них спеціальностей вищих навчальних закладів.
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Навчальні  посібники

Психологія реклами

Автор – Вікторія Гупаловська

Гупаловська В. А. Психологія реклами : навчаль-
ний посібник / В. А. Гупаловська. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 384 с.

ISBN 978-966-613-755-8

Відповідальна за випуск – Галина Матіїв.  
Редактор – Анна Габрук.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику висвітлено психологіч-
ні основи реклами і рекламної діяльності. Розглянуто 
визначення, види, історію реклами, алгоритм психо-
технології рекламної стратегії. Проаналізовано пси-
хологічні особливості різних видів реклами. Значну 
увагу приділено розгляду ролі психічних процесів у 
створенні та споживанні реклами. Відповідно до на-
прямів у психології (психоаналіз, нейролінгвістичне 
програмування, наведення трансового стану, гіп-
ноз М. Еріксона, трансактивний аналіз) простежено 
основні сугестивні психотехнології та маніпулятив-
ні техніки в рекламі.

Обговорено актуальні проблеми реклами: її 
ефективність й екологічність впливу на спожива-
чів. Розглянуто методики психологічних вимірю-
вань ефективності рекламного впливу та психоло-
гічної експертизи реклами.

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за напрямом “Психологія”, спеціалізу-
ються на “Психології управління”, а також для сту-
дентів економічних напрямів і спеціальностей, які 
вивчають рекламний менеджмент, маркетингові 
комунікації.

2010
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Навчальні  посібники

Міфологія

Автор – Оксана Дарморіз

Дарморіз Оксана. Міфологія : навчальний посіб-
ник / Оксана Дарморіз. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 248 с.

ISBN 978-966-613-784-8

Редактор – Уляна  Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.

Розглянуто основні питання з теорії міфу, по-
дано головні підходи щодо природи та сутності мі-
фів в історії філософської думки. З’ясовано роль та 
місце міфу в структурі духовної культури, зокрема, 
розкрито взаємозв’язок міфу з релігією, ідеологією 
та художньою творчістю. Висвітлено особливос-
ті існування міфологічної свідомості в первісному 
суспільстві, а також генезу та розвиток міфологіч-
них уявлень у європейській культурі (від античнос-
ті до сьогодення).

2010
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Навчальні  посібники

Психосоматика:  
основи психодіагностики 

та психотерапії

Автор – Лариса Дідковська

Дідковська Л. І. Психосоматика : основи психо-
діагностики та психотерапії : навчальний посібник 
[для вищих навчальних закладів] / Л. І. Дідковська. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 264 с.

ISBN 978-966-613-679-7

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерний дизайн та верстка – Любов Семенович. 
Коректор – Юліанна Бурка.  
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику розглянуто загальні 
питання психосоматики та основні напрями пси-
хосоматичних досліджень у вітчизняній та зару-
біжній науці. Наведено методи психосоматичної 
діагностики та психокорекційної роботи з психосо-
матичними порушеннями.

Для студентів вищих навчальних закладів спе-
ціальностей “Психологія”, “Медична психологія” та 
фахівців у галузі психології, психотерапії.

2010
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Навчальні  посібники

Загальна хімія

Автори – Ольга Жак,  
Ярослав Каличак

Жак О. В. Загальна хімія : навчальний посібник / 
О. В. Жак, Я. М. Каличак. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 с.

ISBN 978-966-613-765-7

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Викладено головні розділи загальної хімії, зо-
крема, атомно-молекулярне вчення, періодичний 
закон, будову атомів та молекул, хімічний зв’язок, 
кінетику і термодинаміку хімічних процесів, дис-
персні системи, розчини неелектролітів та елек-
тролітів, колоїдні розчини, окисно-відновні про-
цеси, корозію і захист від неї. Використано сучасну 
хімічну номенклатуру відповідно до Державних 
стандартів України.

Для студентів нехімічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів.

2010
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Навчальні  посібники

2010Диференціальні форми  
в евклідових просторах

Автори – Микола Заболоцький, 
Андрій Вус

Заболоцький М. В. Диференціальні форми в 
евклідових просторах : навчальний посібник / 
М. В. Заболоцький, А. Я. Вус. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 90 с. 

ISBN 978-966-613-709-1

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Галина Матіїв. 

Навчальний посібник охоплює питання вико-
ристання математичного апарату зовнішніх по-
лілінійних форм, теорії диференціальних форм та 
їхнього застосування до інтегрування диференці-
альних форм на орієнтовних поверхнях.

Для студентів механіко-математичного факуль-
тету Львівського національного університету імені 
Івана Франка.
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Навчальні  посібники

2010 Землі України:  
категорії, право власності, 

стан використання, охорона

Автор – Федір Кіптач

Кіптач Ф. Землі України: категорії, право 
власності, стан використання, охорона : навчальний 
посібник / Федір Кіптач. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 240 с.

ISBN 978-966-613-777-0

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику визначено загальні 
та основні законодавчі положення стосовно скла-
ду та цільового призначення (категорій) земель 
України, права власності на землю, раціонального 
використання земель та охорони земельних ресур-
сів. Наведено сучасні табличні, графічні й картогра-
фічні матеріали загальнодовідкової, статистичної 
й аналітично-розрахункової інформації сучасного 
стану використання земель різного цільового при-
значення. Проведено диференціацію та рейтинго-
ву оцінку регіонів України за цими показниками. 
Висвітлено головні стратегічні цілі держави та на-
прями діяльності й систему заходів під час вико-
ристання та охорони земельних ресурсів.

Для студентів географічного, екологічного та 
менеджерського профілів, а також працівників аг-
ропромислового комплексу і державних природо-
охоронних структур.
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Навчальні  посібники

Гідроекологічний моніторинг

Автори – Іван Ковальчук,  
Людмила Курганевич

Ковальчук І. П. Гідроекологічний моніторинг :  
навчальний посібник / І. П. Ковальчук, Л. П. Курга-
невич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
292 с. + 1,0 вкл.

ISBN 978-966-613-767-1

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерна верстка – Любов Семенович.

Присвячується 350-річчю Львівського національного 
університету імені Івана Франка та 10-річчю 

кафедри конструктивної географії і картографії 
географічного факультету. 

У посібнику сформульовано наукові засади, об-
ґрунтовано концепцію гідроекологічного моніто-
рингу і програму його реалізації, відображено суть 
головних складових – геоекологічних досліджень, 
екологічного нормування, екологічного прогно-
зування, а також методичного і метрологічного 
забезпечення гідроекологічного моніторингу. 
Визначено низку проблем, які виникають під час 
реалізації моніторингових досліджень поверхне-
вих і підземних вод та водних екосистем, накресле-
но шляхи їхнього вирішення.

Для студентів географічних, геологічних, біо-
логічних та екологічних спеціальностей ВНЗ III–
IV рівня акредитації, викладачів, працівників сфе-
ри охорони навколишнього природного середови-
ща, громадських організацій екологічного спряму-
вання, усіх, хто цікавиться гідроекологічними про-
блемами та гідроекологічним моніторингом.

2010
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Навчальні  посібники

Комп’ютерна графіка

Автори – Ольга Коссак,  
Марелена Мітрулі, 

Нікос Челакос

Коссак О. Комп’ютерна графіка : навчаль-
ний посібник [для студентів вищих навчальних 
закладів] / О. Коссак, М. Мітрулі, Н. Челакос. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 206 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Коректор – Галина Матіїв.

Наведено основи комп’ютерної геометрії та її 
застосування в машинній графіці. Особливу увагу 
приділено вивченню теоретичних основ афінної 
та неевклідової геометрії, побудові кривих і по-
верхонь. Розглянуто головні алгоритми растро-
вої графіки та їхнє застосування в пакеті Matlab. 
Запропоновано ознайомлення з графічним паке-
том CorelDraw.

Для студентів, які навчаються за спеціальнос-
тями “прикладна математика”, “інформатика” та ін.

2010
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Навчальні  посібники

Business English Course

Автор – Ірина Кріба

Кріба І. Й. Business English Course : навчальний 
посібник / І. Й. Кріба. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 228 с.

ISBN 978-966-613-733-6

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Любов Семенович. 

Наведено 18 розділів, тематика яких охоплює 
теоретичний і фактологічний матеріал. Кожен роз-
діл розпочинається з тексту для читання, до всіх 
текстів є низка завдань, спрямованих на контроль 
розуміння прочитаного. Також підібрано широкий 
спектр лексичних завдань з опорою на базовий 
словник тексту та спрямованих на поповнення 
словникового запасу. Значну увагу приділено роз-
виткові комунікативної компетенції.

Для вивчення курсу ділової англійської мови 
та вдосконалення навичок ділового спілкування 
англійською мовою студентами вищих навчальних 
закладів, що опанували рівень CEF B2 (upper inter-
mediate). Підбір текстів з погляду бізнес-тематики 
та мовного матеріалу дає змогу використовувати 
посібник різними групами тих, хто вивчає ділове 
спілкування англійською мовою.

2010
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Навчальні  посібники

Гроші та кредит

За редакцією Михайла Крупки

Гроші та кредит : навчальний посібник / за 
редакцією доктора економічних наук, професора 
М. І. Крупки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. – 408 с.

ISBN 978-966-613-773-2

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Макет і художнє оформлення – Федір Лукавий. 

Комп’ютерна верстка – Ольга Кузьмич. 

У навчальному посібнику розкрито сутність, 
роль і закономірності функціонування грошей в 
економічній системі держави, розглянуто функції, 
форми та види кредиту, процента. Проаналізовано 
діяльність фінансових посередників в Україні та 
провідних країнах світу, охарактеризовано вплив 
інструментів монетарного регулювання на грошо-
вий ринок; висвітлено основи функціонування ва-
лютного ринку, міжнародних фінансових інститу-
тів, світових валютних систем.

До кожної теми розроблено завдання для само-
контролю і тести, які допоможуть студентам засво-
їти навчальний матеріал.

Посібник підготовлено відповідно до програми 
нормативної дисципліни “Гроші та кредит”.

Для студентів економічних спеціальностей,  
аспірантів, викладачів, працівників фінансово-бан-
ківської сфери.

2010
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Навчальні  посібники

Геологія та екологія  
видобутку нафти і газу

Автор – Юрій Крупський

Крупський Ю. З. Геологія та екологія ви-
добутку нафти і газу : навчальний посібник / 
Ю. З. Крупський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 212 с.

ISBN 978-966-613-762-6

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Автор висловлює щиру подяку колективу  
та генеральному директору  

ТОВ “Укрнафтогазінвест” Козицькому З. Я.  
за допомогу в підготовці навчального посібника.

Висвітлено питання законодавчої та нормативної бази 
з геологічного вивчення та екології видобутку нафти і газу, 
стан видобутку цих корисних копалин у світі та Україні, фі-
зико-хімічні властивості нафти і природних вуглеводневих 
газів, природні продукти перетворення нафти, названо еко-
логічно небезпечні речовини в нафті і в природних вугле-
водневих газах. Розглянуто питання колекторів, покришок, 
пасток вуглеводнів, тиски і температури в нафтогазоносних 
пластах і значення цих чинників для охорони надр і довкілля.

Схарактеризовано проблеми екології під час буріння 
свердловин, роль промивальних рідин, конструкцій та 
обладнання гирла свердловин в охороні надр і навко-
лишнього середовища. Описано методи геофізичних до-
сліджень свердловин та їхнє значення для охорони надр 
і довкілля. Наведено основні забруднювальні речовини 
та їхні джерела в районах нафтогазовидобутку.

Для студентів геологічних факультетів вищих на-
вчальних закладів, а також геологів-розвідників, нафто-
газопромисловиків, економістів, спеціалістів з охорони 
надр і навколишнього середовища.

2010
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Навчальні  посібники

Сімейне право України

Автор – Світлана Лепех

Лепех С. М. Сімейне право України : навчальний 
посібник / С. М. Лепех. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 318 с.

ISBN 978-966-613-728-2

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.

На основі чинного національного сімейного за-
конодавства розглянуто усі основні питання курсу 
“Сімейне право України”: сім’я; укладення, недій-
сність та припинення шлюбу; особисті немайнові 
та майнові відносини подружжя; правовідносини 
батьків і дітей; влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Подано ко-
ментарі автора та інших науковців щодо законодав-
чих положень. У кінці посібника наведено переліки 
нормативно-правових актів, якими врегульовано 
сімейні відносини в Україні, Постанов Пленуму 
Верховного Суду України, а також бібліографію на-
укових праць з курсу “Сімейне право України”.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю 
“Правознавство”, аспірантів, викладачів, практич-
них працівників, а також усіх, хто цікавиться сімей-
ним правом України.

2010



115Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

Прикладна етика

Автор – Ольга Ліщинська-Милян

Ліщинська-Милян О. І. Прикладна етика : 
навчальний посібник / О. І. Ліщинська-Милян. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 236 с.

ISBN 978-966-613-783-1

Редактор – Людмила Макітринська.  
Коректор – Юліанна Бурка.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  

Наталія Буряк. 

У навчальному посібнику висвітлено актуальні 
проблеми прикладної етики. Викладено теоретичні 
та прикладні аспекти таких структурних частин цієї 
галузі знання і суспільної практики, як біоетика, еко-
логічна етика, етика науки та техніки, етика бізнесу. 
Схарактеризовано історію виникнення, філософське 
підґрунтя, теоретичні засади та прикладні питання 
кожного зі структурних підрозділів прикладної етики.

Висвітлено філософсько-світоглядні засади біо-
етики та проаналізовано її проблеми (евтаназію, 
трансплантацію, генну інженерію, клонування). 
Викладено предметне поле екологічної етики, 
окреслено її принципи та цінності. Розкрито специ-
фіку теоретичних та практичних питань етики на-
уки та техніки. З’ясовано особливості історії, теорії 
та практичне значення етики бізнесу.

Подано різні види завдань (тестові завдання і 
питання для самоконтролю) та список рекомендо-
ваної  літератури до кожного розділу посібника.

Для навчального процесу студентів гуманітар-
них спеціальностей вищих навчальних закладів, 
викладачів, усіх, хто цікавиться моральними про-
блемами сучасності.

2010



116 Каталог видань

Навчальні  посібники

Функціональна стилістика  
німецької мови

Автор – Тетяна Ляшенко

Ляшенко Т. Функціональна стилістика німецької 
мови : навчальний посібник / Тетяна Ляшенко. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 112 с.

ISBN 978-966-613-785-5

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерна верстка – Любов Семенович.

У посібнику стисло викладено головні пробле-
ми функціональної стилістики сучасної німецької 
мови. Окреслено предмет та завдання стилісти-
ки залежно від аспекту дослідження, визначено 
її місце в системі суміжних філологічних наук. 
Розтлумачено поняття стилю, зокрема функціо-
нального, індивідуального та стилю жанру; подано 
класифікацію функціональних стилів та стильо-
вих рис, структуру стилістичного значення і типи 
стилістичного забарвлення. Розглянуто образні 
стилістичні засоби та синтактико-стилістичні фі-
гури. Посібник містить питання для самоконтролю 
студентів та словничок стилістичних термінів. У 
кінці посібника подано програму навчальної дис-
ципліни, питання для контролю знань студентів та 
список рекомендованої літератури.

Для студентів відділів німецької філології уні-
верситетів та педагогічних коледжів.

2010



117Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

2010Кримінально-виконавче право 
України в схемах і таблицях

Автор – Костянтин Марисюк

Марисюк К. Б. Кримінально-виконавче право 
України в схемах і таблицях : навчальний посібник / 
К. Б. Марисюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 422 с. 

ISBN 978-966-613-621-6

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  

Наталія Буряк.  
Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник підготовлений на підставі 
норм Кримінально-виконавчого і Кримінального 
кодексів України, а також інших нормативно-пра-
вових і відомчих актів. Зокрема, висвітлено питан-
ня загальної та основної частин кримінально-вико-
навчого права.

Для студентів, аспірантів, наукових співробітни-
ків і викладачів юридичних навчальних закладів, 
співробітників органів та установ виконання по-
карань і всіх, хто цікавиться проблемами загальної 
частини кримінально-виконавчого права України.



118 Каталог видань

Навчальні  посібники

Вибрані розділи  
елементоорганічної хімії

Автори – Василь Матійчук,  
Микола Обушак, 
Роман Мартяк

Матійчук В. С. Вибрані розділи елементо-
органічної хімії : навчальний посібник / В. С. Матійчук, 
М. Д. Обушак, Р. Л. Мартяк. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 134 с.

ISBN 978-966-613-781-7

Редактор – Руслана Спринь.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  

Наталія Буряк. 

Розглянуто найактуальніші розділи хімії еле-
ментоорганічних сполук: літій-, натрій-, маґній-, 
купрум- і бороорганічні сполуки та їхнє застосу-
вання, металоорганічні сполуки перехідних мета-
лів і металокомплексний каталіз.

Для студентів хімічних спеціальностей і аспі-
рантів, може бути корисним для викладачів та на-
уковців.

2010



119Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

Статистика

Автори – Семен Матковський,  
Мар’яна Вдовин,  
Тарас Панчишин

Матковський С. О. Статистика : навчальний 
посібник / С. О. Матковский, М. Л. Вдовин, 
Т. В. Панчишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 344 с.

ISBN 978-966-613-759-6

Редактор – Любов Кириєнко.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику викладено основи 
статистичного вивчення масових суспільних явищ 
та процесів. Теоретичний матеріал доповнений 
прикладами розв’язування типових задач та за-
вданнями для самостійної роботи. 

Для студентів та викладачів усіх економічних та 
управлінських спеціальностей вищих навчальних 
закладів, а також фахівців зі статистики.

2010



120 Каталог видань

Навчальні  посібники

Основи перекладознавства= 
Grundkurs Translatologie

Автор – Христина Назаркевич

Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства = 
Grundkurs Translatologie : в 2 ч. Ч. 1: Теоретичний 
курс : навчальний посібник / Христина Назарке-
вич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 298 с.

ISBN 978-966-613-741-1

Редактор – Ростислав Оглашенний.  
Комп’ютерне верстання, дизайн – Леся Квик. 

У посібнику викладено основні поняття пере-
кладознавства, структуру письмового та усного пе-
рекладу. Розглянуто питання стратегій перекладу, 
лексичні проблеми і бар’єри, граматичні паралелі 
й розбіжності у мовній парі “німецька–українська”. 
Важливе місце відведено редагуванню перекла-
деного тексту як складовій процесу перекладу. 
Завершується виклад коротким історичним екс-
курсом у минуле усного і письмового перекладу, зо-
крема, в Німеччині і в Україні. Важливою частиною 
посібника є додатки: релевантні для українського 
і німецького перекладознавства тексти, словничок 
перекладознавчих термінів.

Для студентів відділень німецької філології, 
які вивчають курси “Вступ до перекладознавства”, 
“Теорія та практика перекладу”, “Теорія та практи-
ка усного перекладу”.

2010



121Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

2010Охорона праці

Автори – Зіновій Яремко,  
Світлана Тимошук, 

Оксана Третяк,  
Роман Ковтун

Яремко З. Охорона праці : навчальний посібник / 
[З. Яремко, С. Тимошук, О. Третяк, Р. Ковтун] ; 
за редакцією професора З. М. Яремка. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
374 с.

ISBN 978-966-613-778-7

Редактор – Віталія Станкевич.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  

Наталія Буряк.  
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику розглянуто головні 
питання з організації та управління охороною пра-
ці відповідно до програми навчальної дисципліни 
“Основи охорони праці”, а також окремі питання 
галузевої безпеки праці, як-от: безпека праці під 
час роботи з біологічними, фізичними та хімічними 
чинниками виробничого середовища.

Для студентів вищих навчальних закладів, ви-
кладачів та фахівців з питань охорони праці.



122 Каталог видань

Навчальні  посібники

Примусові заходи виховного 
характеру: 

теорія і практика застосування

Автор – Лідія Палюх

Палюх Л. М. Примусові заходи виховного 
характеру: теорія і практика застосування : 
навчальний посібник / Л. М. Палюх. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
214 с.

ISBN 978-966-613-757-2

Редактор – Віталія Станкевич-Іванова.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику викладено теоре-
тичні та практичні питання застосування при-
мусових заходів виховного характеру на підставі 
Кримінального кодексу України, досягнень науки 
кримінального права з урахуванням судової прак-
тики. Розглянуто сутність інституту застосування 
примусових заходів виховного характеру, його ста-
новлення та розвиток у вітчизняній системі права, 
проаналізовано цей інститут у контексті міжна-
родних стандартів поводження з неповнолітніми; 
правову природу примусових заходів виховного 
характеру, підстави, порядок їхнього призначення 
та виконання.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспі-
рантів, наукових співробітників, викладачів юри-
дичних вищих навчальних закладів, практичних 
працівників. 

2010



123Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

2010Стандартизація,  
метрологія і сертифікація довкілля

Автор – Мирослава Петровська

Петровська М. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля : навчальний посібник /  
М. Петровська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 420 с.

ISBN 978-966-613-770-1

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерна верстка і дизайн обкладинки –  
Любов Семенович. 

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні 
і правові засади стандартизації, метрології та серти-
фікації в Україні, розкрито основні положення на-
ціональної системи стандартизації. Зроблено огляд 
вітчизняного екологічного законодавства, європей-
ських та міжнародних стандартів у галузі якості до-
вкілля. Важливе місце посідає понятійно-терміноло-
гічна база, якій у навчальному посібнику приділено 
багато уваги. Оскільки державна політика у сфері 
стандартизації ґрунтується на пріоритетному прямо-
му впровадженні в Україні міжнародних і регіональ-
них стандартів, дотриманні міжнародних та європей-
ських правил і процедур стандартизації, участі у між-
народній (регіональній) стандартизації, то автор не 
залишила поза увагою міжнародну співпрацю в галу-
зі технічного регулювання життєдіяльності суспіль-
ства. Навчальний посібник містить тестові завдання, 
рисунки і таблиці, опрацювання яких дасть змогу                              
студентам краще засвоїти зазначений курс.

Для студентів і викладачів вищих навчальних за-
кладів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охо-
рона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”, а також з успіхом може бути 
використаний усіма, хто цікавиться проблемами 
якості навколишнього середовища і продукції.



124 Каталог видань

Навчальні  посібники

Організація роботи  
редакції газети і праці журналіста

Автори – Михайло Присяжний,  
Мар’ян Лозинський

Присяжний М. П. Організація роботи редакції 
газети і праці журналіста : навчальний посібник / 
М. П. Присяжний, М. В. Лозинський. – [2-ге вид., 
допов. та перероб.]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 182 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

У другому, доповненому і переробленому ви-
данні навчального посібника системно розглянуто 
питання організації роботи редакції газети і праці 
журналіста. Навчальне видання повністю відпові-
дає програмі однойменного курсу, який вивчають 
студенти всіх вищих навчальних закладів України 
за спеціальністю “Журналістика”. 

Розглянуто теоретичний та практичний підхо-
ди, які слугуватимуть набуттю умінь і навиків су-
часного газетного менеджменту.

Для студентів інститутів, факультетів і відді-
лень журналістики, молодих фахівців, редакторів, 
відповідальних секретарів, усіх, кого цікавить ор-
ганізація роботи сучасної газети і праці журналіста.

2010



125Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

Напівпровідникова фотоелектроніка

Автори – Володимир Савчин,  
Ігор Іжнін, 

Микола Ваків

Савчин В. П. Напівпровідникова фотоелектро-
ніка : навчальний посібник / В. П. Савчин, І. І. Іжнін, 
М. М. Ваків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
728 с.

ISBN 978-966-613-793-0

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректори – Галина Матіїв, Ірина Пірожик. 

Книга, яка складається з двох частин, присвя-
чена окремому напряму фотоелектроніки – напів-
провідниковій фотоелектроніці. У першій частині 
викладено фізичні засади фотоелектричних явищ 
у напівпровідниках та напівпровідникових струк-
турах, зокрема нанорозмірних. У другій частині 
розглянуто фізичні принципи роботи, будову та 
головні характеристики низки напівпровіднико-
вих фотоприймачів, як дискретних, так і багатоеле-
ментних.

Для студентів старших курсів вищих навчаль-
них закладів фізичних та фізико-технічних спеці-
альностей, аспірантів та фахівців, які працюють у 
галузі електроніки.

2010
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Навчальні  посібники

Цивільне процесуальне право

Автори – Світлана Сеник,  
Роксолана Лемик

Сеник С. В. Цивільне процесуальне право : 
навчальний посібник / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 424 с. 

ISBN 978-966-613-729-9

Редактор – Оксана Панчишин.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.

Автори уклали навчальний посібник на основі 
теоретичних напрацювань у галузі цивільного про-
цесуального права й аналізу практики застосуван-
ня Цивільного процесуального кодексу України. 
За структурою та змістом праця відповідає усім 
вимогам, що стосуються вивчення дисципліни 
“Цивільне процесуальне право України”. У ній роз-
глянуто найважливіші теоретичні питання, про-
блеми судової практики щодо застосування про-
цесуальних та інших нормативних актів, важливих 
для цієї галузі права.

Для студентів, аспірантів та викладачів юри-
дичних вишів і факультетів, практичних працівни-
ків правових відомств та служб, а також усіх, хто ці-
кавиться проблемами судового захисту своїх прав, 
свобод та законних інтересів.

2010
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Навчальні  посібники

Основи акустичних методів 
неруйнівного контролю

Автори – Валентин Скальський,  
Георгій Сулим

Скальський В. Р. Основи акустичних методів 
неруйнівного контролю : навчальний посібник / 
В. Р. Скальський, Г. Т. Сулим. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 386 с.

ISBN 978-966-613-646-9

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Комп’ютерний набір – Валентин Скальський,  

Георгій Сулим.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк,  

Наталія Лобач.  
Обкладинка – Василь Роган.

Викладено теоретичні основи та розглянуто 
методологію неруйнівного контролю матеріалів, 
виробів і елементів конструкцій акустичними ме-
тодами. Наведено класифікацію акустичних мето-
дів неруйнівного контролю, детальний аналіз ви-
никнення та поширення пружних хвиль у твердих 
тілах; сформульовано засади ультразвукового не-
руйнівного контролю; описано фізичні основи та 
методи акустико-емісійного неруйнівного контро-
лю зародження та розвитку руйнування у твердих 
тілах, розглянуто принципи дії технічних засобів, 
які дають змогу перетворювати пружні хвилі в 
електричні сигнали акустичної емісії.

Для студентів вищих навчальних закладів, на-
укових працівників та інженерів-дослідників, аспі-
рантів і викладачів.

2010
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Навчальні  посібники

Банківські операції

Автор – Ірина Скоморович

Скоморович І. Г. Банківські операції : 
навчальний посібник / І. Г. Скоморович. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
556 с.

ISBN 978-966-613-734-3

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Розглянуто теоретичні та практичні засади 
здійснення банківських операцій в Україні, а та-
кож особливості та закономірності проведення 
окремих видів операцій. Визначено роль банків у 
розвитку вітчизняної економіки, механізми здій-
снення основних видів банківських операцій та 
надання послуг за сучасних умов ведення бізнесу. 
Висвітлено порядок організації та технологію ве-
дення банківської діяльності в Україні.

Для викладачів, студентів вищих навчальних 
закладів, фінансистів, бізнесменів, працівників 
банківських установ, усіх, хто цікавиться особли-
востями здійснення банківських операцій в Україні.

2010
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Навчальні  посібники

2010Структурна геологія  
та геологічне картування

Автори – Роман Смішко,  
Володимир Пащенко

Смішко Р. М. Структурна геологія та геологічне 
картування : навчальний посібник [для студентів 
вищих навчальних закладів] / Р. М. Смішко, 
В. Г. Пащенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 254 с. 

ISBN 978-966-613-794-7

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган. 

Подано загальні відомості про предмет та об’єкт 
вивчення структурної геології, методи досліджен-
ня земної кори, її поверхні та надр, геологічні струк-
тури від глобальних до найдрібніших. Наведено ві-
домості про геологічні карти, необхідні додатки до 
них, методи геологічного картування та складання 
геологічної графіки. Детально описано геологічні 
структури середніх масштабів – складчасті та роз-
ривні дислокації, умови їхнього формування.

Для студентів геологічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів, які мають відповідну під-
готовку із загальної геології. 



130 Каталог видань

Навчальні  посібники

Практична граматика німецької мови

Автори – Володимир Сулим,  
Михайло Смолій

Сулим В. Т. Практична граматика німецької 
мови : навчальний посібник [для студентів вищих 
навчальних закладів] / В. Т. Сулим, М. С. Смолій. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 304 с. 

ISBN 978-966-613-772-5

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган. 

Пропонований граматичний довідник – це ко-
роткий за формою, але багатий за змістом виклад 
практичної граматики німецької мови. Посібник 
призначено для підготовки студентів до основних, 
факультативних занять та іспитів, а також для са-
мостійного вивчення німецької мови. Граматичний 
матеріал відповідає програмним вимогам викла-
дання німецької мови в навчальних закладах ІІІ і ІV 
рівнів акредитації.

2010
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Навчальні  посібники

2010Електрика та магнетизм. 
Збірник задач із розв’язками

Автори – Ярослав Шопа,  
Віталій Лесівців, 

Тарас Демків

Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Збірник за-
дач із розв’язками : навчальний посібник [для ви-
щих навчальних закладів] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців, 
Т. М. Демків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
288 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Коректор – Галина Матіїв.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Гладка.

Наведено понад 600 задач з курсу “Електрика 
та магнетизм”, які структуровано в 15 розділах. До 
всіх задач подано відповіді, а до значної частини – 
розв’язки.

Для студентів фізичних та інженерно-технічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, а та-
кож студентів нефізичних спеціальностей.



132 Каталог видань

Навчальні  посібники

Соціально-економічне прогнозування

Автори – Володимир Яцура,  
Оксана Сенишин, 

Марта Горинь

Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозу-
вання : навчальний посібник / В. В. Яцура, 
О. С. Сенишин, М. О. Горинь. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 412 с.

ISBN 978-966-613-750-3

Редактор – Ірина Лоїк.  
Коректори – Оксана Сенишин, Марта Горинь. 
Комп’ютерне верстання – Оксана Сенишин,  

Марта Горинь.  
Дизайн обкладинки – Дмитро Дашков.  
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Розглянуто теоретичні, методологічні та практич-
ні питання, що пов’язані із соціально-економічним 
прогнозуванням як дисципліною, наукою й галуззю 
дослідження. Зокрема, розкрито понятійно-катего-
ріальний апарат, методи, види, закони, принципи, 
функції. Розглянуто систему макроекономічного пла-
нування та прогнозування. Викладено проблеми пла-
нування та прогнозування соціально-економічного 
розвитку регіонів. Проаналізовано мікропрогнозуван-
ня розвитку в умовах глобалізації, а саме: проблеми 
взаємозв’язку прогнозування та бізнес-планування, 
прогнозування натуральних та вартісних показників 
виробничої програми підприємства, прогнози розви-
тку біржової торгівлі та ін. Висвітлено питання криз у 
контексті соціально-економічного прогнозування.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів 
вищих навчальних закладів, а також для керівників і 
фахівців, що займаються питаннями соціально-еко-
номічного прогнозування, для організацій, наукових 
установ – усіх, кому цікаві питання інтеграції України 
у світову систему господарювання.

2010
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Навчальні  посібники

2011Органічна хімія. Частина 3. 
Гетерофункціональні органічні 

сполуки

Автори – Євгенія Біла,  
Микола Обушак

Біла Є. Є. Органічна хімія. Ч. 3: Гетеро функці-
о нальні органічні сполуки : навчальний посібник / 
Є. Є. Біла, М. Д. Обушак. − Львів : Львівський 
національний університет імені Івана Франка, 
2011. – 202 с.

ISBN 978-966-613-849-4

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк,  
Наталія Лобач.  

Обкладинка – Василь Роган.

Викладено курс органічної хімії гетерофункці-
ональних сполук. Розглянуто основні класи цих 
сполук − гідрокси- та оксокислоти, вуглеводи та 
амінокислоти. Наведено правила сучасної номен-
клатури біоорганічних сполук. Розглянуто основні 
методи одержання, хімічні перетворення та вико-
ристання гетерофункціональних сполук. Значна 
увага приділена механізмам реакцій, впливу різних 
чинників на їхній перебіг, стереохімії продуктів ре-
акції та стереохімії процесів. Матеріал підібрано із 
врахуванням найважливіших досягнень органічної 
хімії за останні роки.

Для студентів та викладачів хімічних і біологіч-
них факультетів.



134 Каталог видань

Навчальні  посібники

Математика

Автори – Лідія Блавацька,  
Володимир Кирилич, 

Віктор Кревс,  
Валентина Мохонько

Блавацька Л. І. Математика : навчальний 
посібник / [Л. І. Блавацька, В. М. Кирилич, 
В. Є. Кревс, В. Д. Мохонько]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 613 с.

ISBN 978-966-613-825-8

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  

Наталія Буряк.  
Обкладинка – Василь Роган.

Посібник складається з одинадцяти розділів, 
що охоплюють навчальний матеріал, необхідний 
для опанування основ курсу математики україн-
ською мовою, ознайомлення слухачів-іноземців з 
основними поняттями і термінами математики, а 
також для поглиблення знань з математики, які не-
обхідні цим  студентам для навчання в університе-
ті. Матеріал посібника відповідає типовій програмі 
з математики для слухачів підготовчих факульте-
тів/відділень для іноземних громадян. Текст посіб-
ника адаптований відповідно до чинної програми 
з української мови для слухачів-іноземців, містить 
необхідну лексику та конструкції наукового стилю 
мовлення, які забезпечують розуміння текстів під-
ручників та лекцій у ВНЗ студентами-іноземцями у 
загальному потоці з громадянами України.

Для слухачів-іноземців підготовчих факульте-
тів/відділень для іноземних громадян, а також для 
громадян України – слухачів підготовчих курсів 
для підготовки до ЗНО.

2011
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Навчальні  посібники

Опуклі, гармонійні  
та субгармонійні функції. 

Задачі і теореми

Автори – Андрій Бридун,  
Оксана Бродяк, 

Ярослав Васильків,  
Андрій Христіянин

Бридун А. Опуклі, гармонійні та субгармонійні 
функції. Задачі і теореми : навчальний посібник 
[для студентів математичних факультетів універ-
ситетів] / А. М. Бридун, О. Я. Бродяк, Я. В. Васильків 
та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 109 с. 

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Пірожик.  
Обкладинка – Василь Роган.

Матеріал посібника охоплює основні факти і 
проблеми з теорії опуклих, гармонійних і субгар-
монійних функцій, переважно сформульованих у 
вигляді задач і теорем. До типових задач подано 
вказівки чи розв’язки. Перший розділ розрахова-
ний для студентів молодших курсів, інші розділи 
будуть корисні студентам старших курсів матема-
тичних спеціальностей університетів, аспірантам і 
науковцям.

2011



136 Каталог видань

Навчальні  посібники

Інвестування

Автори – Володимир Вовк,  
Ірина Паславська

Вовк В. М. Інвестування : навчальний посібник / 
В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Дрогобич : Коло, 
2011. – 465 с.

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Світлана Прийма.

Викладено теоретичні основи інвестування, а 
також методи об’єктивного аналізу для вироблен-
ня інвестиційних рішень. Реалізація цілей реаль-
ного інвестування подана у формі реалізації інвес-
тиційних проектів, планування, обґрунтування та 
управління якими відбувається за допомогою ма-
тематичного інструментарію. Розглянуто особли-
вості здійснення фінансових інвестицій, їхні види 
та характеристики.

Для студентів економічних спеціальностей, ас-
пірантів, а також може бути корисна економістам, 
які цікавляться теоретичними та практичними пи-
таннями інвестування.

2011
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Навчальні  посібники

2011Англійська мова для біологів = 
English for biologists

Автори – Сергій Волгін,  
Марія Козолуп,  
Руслана Комар

Волгін С. О. Англійська мова для біологів = 
English for biologists: навчальний посібник / 
С. О. Волгін, М. С. Козолуп, Р. І. Комар. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 248 с.

ISBN 978-966-613-834-0

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Любов Семенович.

Навчальний посібник укладений відповідно до 
вимог програми рівневого вивчення іноземної мови 
в університеті і призначений для студентів І–ІІІ кур-
сів біологічного факультету, які вивчають англій-
ську мову у групах середнього та вищого рівнів.

Мета посібника – поглиблення теоретичних і 
практичних знань студентів з англійської мови, 
формування та розвиток умінь і навичок сприйма-
ти і відтворювати іншомовний науковий фаховий 
дискурс, розширення словникового запасу загаль-
нонаукової та професійної лексики.

Посібник містить сучасний автентичний тек-
стовий матеріал, який охоплює базову лексику 
основних галузей біологічної науки. Практичні за-
вдання укладено з урахуванням новітніх методич-
них стратегій викладання іноземної мови профе-
сійного спрямування.

Посібник може бути корисним для магістран-
тів, аспірантів та науковців-біологів, які самостійно 
удосконалюють свої знання з англійської мови.
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Навчальні  посібники

Іван Франко і проблеми теорії 
літератури

Автор – Михайло Гнатюк

Гнатюк М. І. Іван Франко і проблеми теорії 
літератури : навчальний посібник / М. І. Гнатюк. – 
К. : ВЦ “Академія”, 2011. – 240 с. – Серія “Альма-
матер”.

Редактор – О. Нечипоренко.  
Коректор – А. Даниленко.  

Комп’ютерна верстка – Є. Байдюка.

Як теоретик, методолог літературознавства,  
історик літератури, літературний критик І. Франко 
уособлює неповторний масштабний простір  
актуальної думки, вимогливих естетичних оцінок, 
роздумів над минулим, тогочасним і майбутнім 
української літератури. Ці грані його життєдіяль-
ності є джерелом проблемної структури навчаль-
ного посібника, в якому автор на основі широкого 
компаративного матеріалу розкрив термінологіч-
ну систему І. Франка, його погляди на психологію 
творчості, генологічну структуру літератури, осно-
вні літературні напрями, течії, школи.

Для студентів вищих навчальних закладів, вчи-
телів-словесників, усіх, хто цікавиться проблема-
тикою українського літературознавства.

2011
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Навчальні  посібники

2011Лекційні демонстрації  
з курсу загальної фізики: 

Молекулярна фізика і термодинаміка

Автори – Роман Гнип,  
Зінон Хапко, 

Віталій Вістовський

Гнип Р. Г. Лекційні демонстрації з курсу за гальної 
фізики: Молекулярна фізика і термодинаміка : нав-
чальний посібник [для вищих навчальних закла-
дів] / Р. Г. Гнип, З. А. Хапко, В. В. Вітовський ; за 
редакцією професора П. М. Якібчука. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 132 с.

ISBN 978-966-613-735-0

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.

У навчальному посібнику детально описано 
лекційні демонстрації з курсу загальної фізики 
“Молекулярна фізика і термодинаміка”, які по-
казують студентам природничих факультетів у 
Львівському національному університеті імені 
Івана Франка. Посібник може бути корисним для 
викладачів і студентів вищих навчальних закладів, 
а також викладачів та учнів середніх шкіл, гімназій, 
ліцеїв.



140 Каталог видань

Навчальні  посібники

Диференціальні рівняння

Автори – Юрій Головатий,  
Володимир Кирилич, 

Сергій Лавренюк

Головатий Ю. Д. Диференціальні рівняння :  
навчальний посібник / Ю. Д. Головатий, В. М. Кири-
лич, С. П. Лавренюк. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 470 с.

ISBN 978-966-613-859-3

Редактор – Наталія Плиса.  
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику викладено теорію 
звичайних диференціальних рівнянь, теорію ліній-
ності, асимптотичне інтегрування, ознайомлено з 
диференціальними рівняннями з частинними по-
хідними першого порядку, розглянуто також метод 
характеристик для дослідження гіперболічних сис-
тем. Теоретичний матеріал супроводжено задача-
ми і прикладами.

Для студентів класичних та технічних універси-
тетів.

2011
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Навчальні  посібники

2011Сонати. Перекладення для бандури

Автор – Доменіко Чімароза.  
Автори-упорядники – Ольга Гриб, 

Оксана Герасименко

Чімароза Д. Сонати. Перекладення для бандури :  
хрестоматія / Д. Чімароза ; автори-упорядники: 
О. Гриб, О. Герасименко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 154 с.

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Комп’ютерний набір – Ольга Гриб.  
Графіка – Ірина Мазур.

До хрестоматії, що складена з двох зошитів, уві-
йшли 27 сонат, перекладені у тісній співпраці асис-
тента кафедри музичного мистецтва факультету 
культури і мистецтв Львівського національного 
університету імені Івана Франка Ольги Гриб та до-
цента кафедри народних інструментів Львівської 
національної музичної академії імені Миколи 
Лисенка, члена Національної спілки композито-
рів України, заслуженого діяча мистецтв України 
Оксани Герасименко. Пропоноване видання є цін-
ним внеском у збагачення навчально-педагогічно-
го репертуару і може стати прекрасним навчально-
методичним посібником для мистецько-освітніх 
закладів ІІ–IV рівнів акредитації, а також може бути 
використаним у концертному репертуарі банду-
ристів-солістів та бандурних ансамблів.



142 Каталог видань

Навчальні  посібники

Бактеріальний фотосинтез

Автори – Степан Гудзь,  
Мирослав Горішний, 

Світлана Гнатуш

Гудзь С. П. Бактеріальний фотосинтез : 
навчальний посібник [для студентів вищих 
навчальних закладів] / С. П. Гудзь, М. Б. Горішний, 
С. О. Гнатуш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 179 с. – (Серія “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-909-5

Редактор – Лариса Сідлович.  
Технічний редактор – Ігор Старунько.  

Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько. 
Дизайн обкладинки – Ігор Старунько.

У посібнику розглянуто особливості фотосин-
тезу різних груп фотосинтезувальних мікроорга-
нізмів, природу фотосинтезувальних пігментів, 
структуру фотосистем прокаріот, що здійснюють 
оксигенний і аноксигенний фотосинтез. Подано су-
часні дані про механізми фотосинтезу у піанобак-
терій, фотосинтезувальних пурпурових і зелених 
сіркових бактерій, геліобактерій та особливості 
використання енергії світла галобактеріями.

Розглянуто механізми утворення АТФ та шля-
хи асиміляції СО2 при аноксигенному фотосинтезі 
пурпурових, зелених та геліобактерій. Наведено су-
часну систематику цих мікроорганізмів, їхню еко-
логію і значення у природі.

Для студентів вищих навчальних закладів, що 
навчаються за напрямами “Біологія”, “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансо-
ване природокористування”, а також для аспіран-
тів і фахівців, які працюють у галузі мікробіології, 
біотехнології та екології.

2011
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Навчальні  посібники

Геополітика

Автор – Мирослав Дністрянський

Дністрянський М. С. Геополітика : навчальний 
посібник / М. С. Дністрянський. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 436 с.

ISBN 978-966-613-851-7

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику розкрито предмет геополітики, 
її місце в системі наук та практичній діяльнос-
ті. Обґрунтовано концептуальні та методоло-
гічні основи геополітичного аналізу. Зроблено 
критичний огляд історичних геополітичних ідей 
та підходів. Відображено структуру та тенден-
ції розвитку глобального політичного простору. 
Схарактеризовано функції основних суб’єктів су-
часних геополітичних взаємин. Висвітлено геокуль-
турні та геоекономічні суперечності геополітичної 
взаємодії. Розкрито основні риси практичної геопо-
літики держав та концептуальні засади конструк-
тивної зрівноваженої геополітики, перспективні 
напрями геополітики України.

Для студентів та викладачів географічних і по-
літологічних спеціальностей вищих закладів осві-
ти, фахівців у галузі державного управління та між-
народних відносин. 

2011
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Навчальні  посібники

Податкова система

Автори – Ольга Замасло,  
Ірина Приймак,  

Ольга Грін

Замасло О. Податкова система : навчальний 
посібник / О. Т. Замасло, І. І. Приймак, О. В. Грін. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 378 с.

ISBN 978-966-613-898-2

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Любов Семенович.

Навчальний посібник укладено відповідно до ти-
пової навчальної програми дисципліни “Податкова 
система”, яка входить у нормативну частину  
навчальних планів підготовки бакалаврів з економі-
ки і підприємництва. 

Розглянуто сутність і роль податків в економіч-
ній системі держави. Розкрито зміст податків, меха-
нізм їхнього нарахування та сплати. Опрацьовано 
питання податкового обліку та порядок складання 
податкової звітності.

Для студентів, аспірантів, викладачів еконо-
мічних спеціальностей, економістів-практиків, а 
також буде корисним бухгалтерам, фінансистам, 
працівникам податкових і фінансових органів.

2011
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Навчальні  посібники

Основи лінійної алгебри  
і аналітичної геометрії

Автори – Володимир Зеліско,  
Галина Зеліско

Зеліско В. Р. Основи лінійної алгебри і аналі тич-
ної геометрії : навчальний посібник / В. Р. Зеліско, 
Г. В. Зеліско. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2011. – 326 с.

ISBN 978-966-613-823-4

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику подано основні відо-
мості з аналітичної геометрії, а саме рівняння пря-
мих і площин, криві та поверхні другого порядку, 
елементи векторної алгебри. Викладено поняття 
з лінійної алгебри: матриці та визначники, лінійні 
простори та лінійні оператори.

Для студентів природничих спеціальностей.

2011
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Навчальні  посібники

Хімія ґрунтів.  
Основи теорії і практикум

Автори – Андрій Кирильчук,  
Оксана Бонішко

Кирильчук А. А. Хімія ґрунтів. Основи 
теорії і практикум : навчальний посібник / 
А. А. Кирильчук, О. С. Бонішко. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 354 с. + 0,5 вкл.

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Розглянуто головні напрями сучасної хімії 
ґрунтів як розділу ґрунтознавства: хімія ґрунтової 
маси, хімія ґрунтотворних процесів, хімічні осно-
ви родючості ґрунту та аналітична хімія ґрунтів. 
Викладено основні теоретичні положення хімії 
ґрунтів: елементний і фазовий (речовинний) склад 
ґрунтів; наведено фундаментальні закони йонного 
обміну та адсорбції; розглянуто формування кис-
лотності та лужності ґрунтів. Особливу увагу при-
ділено вивченню складу і властивостей специфіч-
них і неспецифічних органічних речовин у ґрунті, 
а також висвітлено гіпотези гуміфікації та органо-
мінеральної взаємодії у ґрунтах. Проаналізовано 
питання, пов’язані з окисно-відновними проце-
сами і режимами та буферною здатністю ґрунтів. 
Розглянуто прикладні завдання хімії ґрунтів і пи-
тання їхньої охорони від хімічного забруднення. 
Подано широкий спектр методичних і практичних 
рекомендацій та різноманітних методів лабора-
торно-аналітичного вивчення ґрунтів.

Для студентів та аспірантів географічних, біоло-
гічних і агрономічних факультетів вищих навчаль-
них закладів, а також ґрунтознавців-практикантів.

2011
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Навчальні  посібники

Галичина і Волинь у роки  
Другої світової війни 

(1939–1945)

Автор – Костянтин Кондратюк

Кондратюк К. Галичина і Волинь у роки Другої 
світової війни (1939–1945) : навчальний посібник / 
Костянтин Кондратюк. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 160 с.

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Коректор – Юлія Глиняна.  
Обкладинка – Василь Роган. 

У навчальному посібнику розкрито суть соці-
ально-економічної, культурно-освітньої та репре-
сивно-каральної політики більшовицького і на-
цистського режимів у Галичині та Волині у 1939–
1944 рр. На основі великого фактичного матеріалу 
висвітлено рух опору проти окупантів.

Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться 
історією України.

2011



148 Каталог видань

Навчальні  посібники

Інвестування

Автори – Михайло Крупка,  
Данило Ванькович,  

Назар Демчишак та ін.

Крупка М. І. Інвестування : навчальний посіб-
ник / М. І. Крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак та 
ін. ; за редакцією доктора економічних наук, профе-
сора М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 376 с. 

Присвячено 350-річчю Львівського національного 
університету імені Івана Франка  

та 20-річчю спеціальності “Фінанси і кредит”.

Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник підготовлено згідно з 
програмою навчального курсу “Інвестування”. У 
виданні розкрито теоретико-методологічні і прак-
тичні аспекти інвестиційного процесу в Україні. 
Висвітлено економічну сутність основних поло-
жень інвестування, подано методику оцінки інвес-
тиційних проектів та зосереджено увагу на обґрун-
туванні і техніці розрахунку їхньої ефективності. 
Розкрито особливості фінансового забезпечення 
інвестиційного процесу в Україні.

Посібник містить стислий виклад тематич-
ного матеріалу, контрольні запитання та список 
необхідної літератури. Як додаток до книги пода-
но практикум (задачі і тести) та термінологічний 
словник.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспі-
рантів, викладачів, фінансистів, державних служ-
бовців та усіх, хто цікавиться проблемами інвести-
ційної діяльності.

2011



149Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

2011Електрохімічні методи аналізу

Автори – Галина Левицька,  
Лілія Дубенська

Левицька Г. Д. Електрохімічні методи аналізу :  
навчальний посібник / Г. Д. Левицька, Л. О. Дубенська. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 273 с.

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Пірожик.  
Комп’ютерний набір і верстання – Лілія Дубенська. 

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто сучасні електрохімічні методи ана-
лізу. Викладено теоретичні основи методів, зазна-
чено умови та галузі їхнього практичного затосу-
вання, метрологічні характеристики, переваги і 
недоліки. Контрольні запитання та задачі, методи-
ки лабораторних робіт, які подано в кінці кожного 
розділу, допоможуть закріпити вивчений матеріал.

Для студентів вищих навчальних закладів.



150 Каталог видань

Навчальні  посібники

Економічна теорія

Автори – Євген Майовець,  
Соломія Кудин, 

Наталя Гнатюк та ін.

Майовець Є. Економічна теорія : навчальний 
посібник / Є. Майовець, С. Кудин, Н. Гнатюк ; за 
редакцією доктора економічних наук, професора 
Є. Майовця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 400 с.

ISBN 978-966-613-911-8

Редактор – Наталія Плиса.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  

Наталія Буряк.  
Обкладинка – Василь Роган.

Викладено теоретичні проблеми сучасної еко-
номічної теорії. Посібник складається з трьох час-
тин: вступу до економічної теорії, макро- та мі-
кроекономіки. Дещо змінено структуру матеріалу, 
а також виокремлено питання для самостійного 
опрацювання. Теоретичні матеріали доповнено 
графіками зі схемами, прикладами з економічно-
господарського життя.

Для студентів економічних спеціальностей, ви-
щих навчальних закладів освіти, слухачів Інституту 
післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться питан-
нями сучасної ринкової економіки.

2011



151Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

Практикум з методики викладання  
української літератури

Автор – Володимир Микитюк
Микитюк Володимир. Практикум з методики 

викладання української літератури : навчальний 
посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 186 с.

ISBN 978-966-613-939-2

Редактор – Оксана Микитюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику подано стислий план 
лекторію з курсу методики викладання української 
літератури в середній школі, авторські науково вмо-
тивовані плани практичних занять, використано су-
часні розробки українських і зарубіжних методистів, 
системно висвітлено теоретичні основи плануван-
ня уроку української літератури та його типології, 
методи навчання, схеми та зразки аналізу й само-
аналізу уроку. Не тільки для випускників, а й для 
філологів-практиків корисним буде аналіз форми і 
змісту плану-конспекту уроку з української літера-
тури, методичні вимоги до нього, адже у посібнику 
розглянуто етапи підготовки до проведення уроку, 
проблему таксономії на уроках літератури, систе-
матизовано стратегії та методи навчання, класи-
фіковано методи навчання та критерії вибору їх на 
конкретний урок літератури. Посібник спрямовано 
на організацію самостійної роботи студентів, він 
містить цікаві авторські завдання для самоконтро-
лю, тематику курсових, дипломних і магістерських 
робіт, оригінальні творчі і тестові завдання.

Для студентів-філологів та учителів-словесників.

2011



152 Каталог видань

Навчальні  посібники

Вивчення поетики Василя Стефаника

Автор – Степан Микуш

Микуш С. Й. Вивчення поетики Василя Стефа-
ника : навчальний посібник / С. Й. Микуш. – Львів : 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2011. – 176 с.

ISBN 978-966-613-847-0

Редактор – Михайло Коперсако.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику досліджено поліфо-
нічність жанрової структури малої прози Василя 
Стефаника як новаторського явища в історії укра-
їнської літератури, проаналізовано художні спо-
соби характеротворення в рамках структурного 
типу психологізованого портрета, методологіч-
ні засоби і прийоми, за допомогою яких читач 
зможе зазирнути у творчу лабораторію пись-
менника. Схарактеризовано міфопоетичний світ 
В. Стефаника, способи ведення розмови, а також 
кольористику творів Митця.

Для науковців, викладачів, студентів, учителів і 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів, гімна-
зій, коледжів, ліцеїв та всіх, хто цікавиться творчіс-
тю В. Стефаника.

2011



153Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

2011Динамічна геологія  
(Загальна геологія)

Автор – Володимир Мізерський 
Переклад Романа Смішка

Мізерський В. Динамічна геологія (Загальна 
геологія) : навчальний посібник / Володимир 
Мізерський ; переклад доцента Р. Смішка. –  
[2-ге вид., випр.]. − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 356 с.

ISBN 978-966-613-912-5

Редактор − Мирослава Мартиняк. 
 Технічний редактор − Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання − Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

У книжці, яка спеціально підготовлена для 
студентів-географів та охорони навколишнього 
середо вища, автор в доступній формі показує гео-
логічні процеси. Динамічний підхід до цих процесів 
необхідний також для тих, хто займається сучасни-
ми змінами ландшафтів та краєвидів. Додатково в 
підручнику вміщено головні відомості про будову 
всесвіту та Землі як планети, а також про методи 
складання та інтерпретації геологічних карт та 
розрізів. Наочні ілюстрації та карти допомагають 
краще зрозуміти поданий матеріал.



154 Каталог видань

Навчальні  посібники

Ukraine and International 
Organizations= 

Україна та міжнародні організації

Автори – Марія Ольхович-Новосадюк, 
Юлія Рудакевич

Ольхович-Новосадюк М. М. Ukraine and International 
Organizations = Україна та міжнародні організації : 
навчальний посібник / М. М. Ольхович-Новосадюк, 
Ю. І. Рудакевич. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2011. – 120 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Пірожик.  
Ком’ютерна верстка – Павло Проців.  

Обкладинка – Юрій Ольхович-Новосадюк.

Завдання книги передбачають вдосконалення на-
вичок усної та писемної комунікації на суспільно-по-
літичну та професійно-орієнтовану тематики. Значне 
місце відведено розвитку у студентів навичок вільної 
розмовної мови на професійну тематику, вдоскона-
ленню вмінь реферувати тексти, робити презентації 
і виконувати творчі письмові завдання, здійснювати 
усні та письмові переклади спеціальних текстів.

Посібник ґрунтується на нових вимогах та під-
ходах до вивчення іноземної мови. Він охоплює такі 
теми: Міжнародні організації; Європейський Союз; 
Співпраця між Україною та ЄС; Рада Європи; Відносини 
України з НАТО; Україна в ООН; Міжнародний Суд ООН; 
Співпраця між Україною та ЮНЕСКО; Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я та Світова організація торгівлі.

Для студентів вищих навчальних закладів, що 
спеціалізуються в галузі суспільних наук, студен-
тів філологічних та перекладацьких факультетів. 
Посібник може зацікавити фахівців, які прагнуть 
вдосконалити власні навички та вміння комуніка-
ції і перекладу з міжнародної та суспільно-політич-
ної тематики, а також усіх тих, хто цікавиться між-
народними організаціями.

2011



155Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

2011Французька мова для початківців= 
“Le français pour les dėbutants”

Автори – Роман Помірко,  
Наталія Дмитрасевич

Помірко Р. Французька мова для початківців = “Le 
français pour les dėbutants” : навчальний посібник / 
Р. Помірко, Н. Дмитрасевич. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 150 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник “Le français pour les dė-
butants” розрахований на 72 години аудиторної 
роботи. Видання створено з метою розвитку ком-
петенції спілкування, яке охоплює мовний та соціо-
культурний компоненти у французькому та україн-
ському контекстах.

Матеріал подано у вигляді 12 уроків і 4 модулів. 
Кожен урок складається з таких рубрик: dialogue, vo-
cabulaire, grammaire, exercices. Граматику викладено 
за принципами індуктивного методу, що розвиває 
вміння студентів логічно мислити і робити само-
стійні висновки. Серед різнотипних вправ у кожно-
му уроці є вправа на переклад з української мови 
на французьку, і навпаки, виконання якої потребує 
знання лексики і граматики. Модульні завдання мо-
жуть використовуватися для самоконтролю. Кожен 
модуль складається з чотирьох частин: grammaire, 
vocabulaire, comprėhension ėcrite, production ėcrite.

Посібник укладено з урахуванням сучасної ме-
тодики викладання іноземної мови і може вико-
ристовуватися для викладання курсу французької 
мови як другої (третьої) іноземної або на неспеці-
альних факультетах.



156 Каталог видань

Навчальні  посібники

Граматика іспанської мови  
у вправах= 

“Gramática española en ejercicios”

Автори – Роман Помірко,  
Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька

Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах 
= “Gramática española en ejercicios” : навчальний 
посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна 
Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
308 с.

ISBN 978-966-613-915-6

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Навчальний посібник складається з 19 розділів, 
кожен з яких дає пояснення іспанською мовою до 
утворення та вживання граматичної теми, охоплює 
значну кількість вправ та тестових завдань із клю-
чами для самоконтролю після кожного з розділів.

Посібник допоможе тим, хто вивчає іспанську мову, 
систематизувати знання з граматики, виробити вмін-
ня та навички мовлення. В основі навчального посіб-
ника лежить концепція формування у студентів відпо-
відного граматичного рівня іспанської мови, оскільки 
в його змісті чітко простежено добре висвітлене під-
ґрунтя матеріалу, принцип тематичного, частотного 
та семантичного підходів відбору лексики та вправ.

Для студентів факультету іноземних мов та інших 
гуманітарних факультетів, які вивчають іспанську 
мову як основну та другу іноземну. Він є корисним 
також для початківців у вивченні іспанської мови, 
слухачів мовних курсів, вчителів шкіл, коледжів. Для 
користувачів, які вже мають базову мовну підготовку, 
важливості набуває систематизований підхід до гра-
матики, потреба пізнання мови як системи.

2011



157Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

Географо-екологічні маршрути 
Чорногори

Автори – Ігор Рожко,  
Володимир Матвіїв, 

Віталій Брусак

Рожко І. М. Географо-екологічні маршрути 
Чорногори : навчальний посібник / І. М. Рожко, 
В. П. Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 224 с.

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Ігор Дикий.

Викладено основи організації і проведення 
географо-екологічних багатоденних та одноден-
них пішохідних маршрутів у Чорногірському ма-
сиві Українських Карпат. Подано особливості фі-
зико-географічних умов і ландшафтні структури 
Чорногори та закономірності прояву фізико-гео-
графічних процесів. Схарактеризовано історико-ет-
нографічні риси та специфіку господарського осво-
єння і охорони природи Чорногори.

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за спеціальностями географічних і біо-
логічних напрямів, та вчителів географії і біології 
середніх загальноосвітніх шкіл, які організовують 
краєзнавчо-туристичну роботу.

2011
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Навчальні  посібники

Антисуржик.  
Вчимося ввічливо поводитись  

і правильно говорити

Автори – Олександра Сербенська,  
Марія Білоус, 

Христина Дацишин та ін.

Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і 
правильно говорити / [О. Сербенська, М. Білоус, 
Х. Дацишин та ін.] ; за загальною редакцією 
О. Сербенської : навчальний посібник. – [2-ге вид., 
доп. і переробл.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 258 с.

350-річчю Львівського університету присвячується. 

Редактор – Віталія Станкевич.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

Духовне багатство людини і суспільства ви-
значає багато чинників, серед яких надзвичайно 
важливими є глибоке пізнання та освоєння народ-
ної моралі, етикету, культури мовлення. Як чемно 
та шанобливо привітатись, спілкуватись, у різних 
ситуаціях поводитись у суспільстві? Як працювати 
над формуванням своєї мовної особистості та до-
могтися того, щоб власне мовлення – усне і писем-
не – набувало ознак вишуканості, характеризувало 
інтелігентність людини? На ці запитання, хоч част-
ково, дає відповідь пропонована книга. 

Посібник призначений для студентів факуль-
тету журналістики та інших гуманітарних, а також 
негуманітарних факультетів, учнів середніх на-
вчальних закладів усіх типів і для якнайширшо-
го кола читачів, які хочуть вдосконалити знання 
української мови, позбутися деформацій у мовлен-
ні, зберегти самобутність українського слова.

2011
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Навчальні  посібники

Механізми біохімічних реакцій

Автори – Наталія Сибірна,  
Ярослав Чайка, Наталія Климишин,  

Людмила Старикович, 
Галина Клевета, Катерина Дудок

Сибірна Н. О. Механізми біохімічних реакцій :  
навчальний посібник [для студентів вищих 
навчальних закладів] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, 
Н. І. Климишин та ін.] ; за редакцією проф. 
Н. О. Сибірної. – [2-ге вид., доп.]. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 320 с. – (Серія “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-689-6
Редактор – Лариса Сідлович.  

Технічний редактор – Ігор Старунько.  
Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько. 

Обкладинка – Ігор Старунько.
Навчальний посібник підготований колективом викла-

дачів кафедри біохімії Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка. За змістом та обсягом він відобра-
жає усі складові частини лекційного курсу та лабораторного 
практикуму з “Біологічної хімії” і спрямований на поглиблене 
засвоєння теоретичних положень, розвиток практичних на-
виків самостійної роботи та вміння студентів логічно мис-
лити під час вирішення ситуаційних задач. Він охоплює ма-
теріал усього курсу “Біологічна хімія”, який запропоновано 
навчальними програмами вищих навчальних закладів ІV рів-
ня акредитації і містить чотирнадцять розділів, кожен з яких 
включає теоретичну та практичну частину. В основі теоре-
тичної частини лежить курс лекцій, який читають на кафедрі 
біохімії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Відповідно до програми розглянуто питання про 
будову і функції основних класів біомакромолекул. Детально 
висвітлено розділи, які охоплюють обмін білків, ліпідів, вуг-
леводів і нуклеїнових кислот. У практичній частині кожному 
методу передує ґрунтовне пояснення принципу та механізму 
проведеної реакції, наведено детальний опис процесу вико-
нання якісного або кількісного аналізу. Розділи завершують-
ся питаннями та завданнями, які допоможуть студентам у 
самостійній підготовці при вивченні курсу “Біохімія”. 

Посібник може бути використаний студентами, аспіран-
тами та науковими працівниками біологічних і медичних 
спеціальностей.
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160 Каталог видань

Навчальні  посібники

Палеогеоморфологія

Автори – Інна Сіренко,  
Мирослав Іваник

Сіренко Інна. Палеогеоморфологія : навчальний 
посібник / І. Сіренко, М. Іваник. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 432 c.

ISBN 978-966-613-905-7.
Редактор – Уляна Крук.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.
Висвітлено головні проблеми, завдання і місце пале-

огеоморфології серед наук про Землю. Сформульовано 
основні методи палеогеоморфологічних досліджень і 
на конкретних прикладах показано їхнє застосування у 
процесі пошуку корисних копалин. Подано класифіка-
цію рельєфу похованих поверхонь земної кори й окрес-
лено зв’язок цих поверхонь з родовищами корисних ко-
палин. Розглянуто седиментаційні середовища і їхні го-
ловні особливості, основні типи фацій і формацій та їхні 
індикатори, які допомагають визначити ґенезу форм ре-
льєфу. Детально викладено загальну геодинаміку нашої 
планети, проаналізовано різні теорії розвитку рельєфу 
Землі. Зроблено спробу репрезентації моделі глобальної 
геодинаміки Землі і показу сучасного її рельєфу в ретро-
спективі глобальної геодинаміки. Відтворено законо-
мірності рельєфотворення на різних етапах історії Землі, 
починаючи з архею і завершуючи голоценом. Показано 
як кліматичну, так і тектонічну обумовленість процесів, 
що відбувалися на кожному з геологічних етапів розви-
тку Землі, форми створених ними і корисних копалин, 
які завдяки цьому сформувалися. Описано й обґрунто-
вано специфіку циклічності в розвитку геологічних і 
геоморфологічних подій на Землі. Наведено приклади 
палеогеоморфологічних періодизацій фанерозою і ви-
кладено їхню суть з погляду авторів цих періодизацій.

Для студентів географічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів, а також студентів інших 
спеціальностей природничих факультетів навчальних 
закладів різного рівня акредитації, для всіх, хто ціка-
виться історією розвитку рельєфу нашої планети.
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Навчальні  посібники

Математичне моделювання  
у хімії та хімічній технології

Автори – Михайло Солтис,  
Віктор Закордонський

Солтис М. М. Математичне моделювання у хімії 
та хімічній технології : навчальний посібник / 
М. М. Солтис, В. П. Закордонський. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 328 с.

ISBN 978-966-613-833-3

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику розглянуто матема-
тичні методи моделювання хімічних і хіміко-тех-
нологічних процесів. На конкретних прикладах 
проілюстровано застосування математичних ме-
тодів для вивчення та оптимізації складних бага-
тофакторних систем. Головна увага зосереджена 
на використанні статистичних методів моделю-
вання. Розглянуто використання детермінованих 
моделей, показано роль динамічних моделей для 
опису та прогнозування динаміки складних сис-
тем. Висвітлено головні засади практичного вико-
ристання програмних продуктів Qbasic, Excel, Visual 
Basic. У додатку подано необхідні відомості із алге-
бри матриць, деякі статистичні таблиці.

Для студентів хімічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів.
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162 Каталог видань

Навчальні  посібники

Практикум з біофізики

Автори – Антоніна Тарновська,  
Марія Галан,  

Наталія Головчак, Марта Бура, 
Дмитро Санагурський

Тарновська А. В. Практикум з біофізики : 
навчальний посібник [для студентів вищих 
навчальних закладів] / [А. В. Тарновська, М. Б. Галан, 
Н. П. Головчак та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 182 с. – (Серія “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-856-2

Редактори – Людмила Макітринська,  
Лариса Сідлович.  

Технічний редактор – Ігор Старунько.  
Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько. 

Дизайн обкладинки – Ігор Старунько.

У навчальному посібнику розглянуто питання 
з біофізики клітини, біофізики мембран та оптич-
них властивостей біополімерів. Для ефективного 
виконання лабораторних робіт у кожному розділі 
подано теоретичний вступ і пояснення до роботи 
потрібних приладів.

Для студентів біологічних та медичних спеці-
альностей університетів.
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Навчальні  посібники

2011Ріст і розвиток рослин

Автори – Ольга Терек, Остап Пацула

Терек О. І. Ріст і розвиток рослин : навчальний 
посібник / О. І. Терек, О. І. Пацула. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 328 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк. 

 Коректор – Галина Матіїв.  
Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику детально висвітлено особливос-
ті процесів росту і розвитку в рослин, їхнє місце в 
системі онтогенезу, основні закономірності та їхню 
регуляцію на клітинному, міжклітинному та орга-
нізмовому рівнях. Велика увага приділена розкрит-
тю клітинних основ росту, морфогенезу окремих 
органів, їхньої взаємодії, а також використанню 
різних регуляторів росту природного походження 
та фітогормональної природи для підвищення вро-
жайності і якості сільськогосподарських культур.

Значну увагу приділено й переломному етапу в 
онтогенезі рослин – переходу до цвітіння, утворен-
ня плодів, бульб і цибулин. Розглянуто явища яро-
визації, фотоперіодизму, роль фотохромової систе-
ми та різні способи розмноження рослин, а також 
впливу різних несприятливих факторів на ріст та 
адаптивні можливості рослинного організму.

Для студентів, аспірантів та науковців біологіч-
них спеціальностей університетів та педагогічних, 
сільськогосподарських і лісотехнічних вищих на-
вчальних закладів.



164 Каталог видань

Навчальні  посібники

Фундаментальні проблеми  
квантової механіки

Автор – Володимир Ткачук

Ткачук В. М. Фундаментальні проблеми кванто-
вої механіки : навчальний посібник / В. М. Ткачук. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 144 с.

ISBN 978-966-613-850-0

Редактор – Анна Габрук.  
Комп’ютерна верстка – Олена Кіктєва.  
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Посібник складається з дев’яти розділів:  
“Математичні основи квантової механіки”, “Двоста-
нові квантові системи”, “Квантові комунікації”, 
“Квантові обчислення та квантові комп’ютери”, 
“Вимірювання у квантовій механіці”, “Геометрія 
простору квантових станів”, “Еволюція квантової 
системи”, “Декогеренція”, “Оператори тотожності 
та середні значення функцій від бозонних опе-
раторів”. Видання присвячене фундаментальним 
проблемам квантової механіки, і може бути допо-
вненням до традиційних підручників з квантової 
механіки.

Для студентів, аспірантів фізико-математичних 
спеціальностей університетів, викладачів та на-
уковців.

2011



165Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

Старослов’янська мова. Іменник

Автор – Любов Федик

Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник : 
збірник тестових завдань : навчальний посібник / 
Л. Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
266 с.

ISBN 978-966-613-913-2

До 350-річчя Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

Редактор – Михайло Коперсако.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

Збірник складається з чотирьох розділів та 
містить тестові завдання до теми “Іменник у 
старослов’янській мові”. Робота над тестами спри-
ятиме глибшому засвоєнню особливостей імен-
никової словозміни у старослов’янській мові та 
виробленню у студентів навичок морфологічного 
аналізу пам’яток. Тестові завдання можна викорис-
товувати на практичних заняттях, для виконання 
самостійних завдань та для проведення модульних 
контрольних робіт.

Рекомендовано для студентів-філологів вищих 
навчальних закладів.
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166 Каталог видань

Навчальні  посібники

Літологія: Седиментогенез

Автори – Віталій Хмелевський,  
Олена Хмелевська

Хмелевський В. О. Літологія: Седиментогенез :  
навчальний посібник / В. О. Хмелевський, О. В. Хме-
левська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
220 с.

ISBN 978-966-613-896-8

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто процеси утворення осадових порід, 
походження осадового матеріалу, закономірності 
мобілізації, особливості його перенесення, нако-
пичення і розподілу в різних кліматичних умовах 
на континентальних схилах і океанічному дні. 
Особливу увагу приділено корам звітрювання і 
пов’язаним з ними корисним копалинам. Наведено 
основні поняття про седиментаційну циклічність, 
розглянуто еволюцію типів літогенезу в історії 
Землі.

Для студентів геологічних спеціальностей, гео-
графів, ґрунтознавців, широкого кола геологів.

2011
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Навчальні  посібники

2011Математичне програмування

Автор – Григорій Цегелик

Цегелик Г. Г. Математичне програмування : 
навчальний посібник / Г. Г. Цегелик. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 338 с.

Редактор − Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор − Світлана Сеник.  

Комп’ютерна верстка − Любов Семенович.

На основі єдиного підходу висвітлено лінійне, 
нелінійне і динамічне програмування. Подано об-
ґрунтування основних методів розв’язування за-
дач, розглянуто їхні алгоритми. Виклад теоретич-
ного матеріалу супроводжується великою кількіс-
тю прикладів і завданнями для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за напрямами “прикладна математи-
ка”, “математика”, “інформатика”, “системний ана-
ліз”, “економіка”, “комп’ютерні науки”.
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Навчальні  посібники

Концепції природознавства

Автор – Павло Штойко

Штойко П. І. Концепції природознавства : 
навчальний посібник / П. І. Штойко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 456 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Коректор – Юлія Глиняна.  

Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

Викладено актуальні погляди на світ і природу, 
у доступній та логічній формі висвітлено законо-
мірності розвитку науки, її місце в сучасній культу-
рі та цивілізації, питання історії природознавства, 
його сучасний стан. Розглянуто найважливіші ідеї 
та перспективи розвитку природознавчих наук, які 
аналізують з позиції єдиних методів, у тому числі й 
основних положень філософії.

Наука та її історія розглянуті у взаємозв’язку з 
іншими формами духовної культури – філософією, 
релігією, мораллю.

Для викладачів і студентів вищих навчальних 
закладів і всіх, кого цікавлять проблеми світоба-
чення.

2011
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Навчальні  посібники

Методологія наукових досліджень

Автор – Володимир Юринець

Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень :  
навчальний посібник / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 178 с.

ISBN 978-966-613-899-9

Текст надруковано в авторській редакції. 
Комп’ютерне верстання – Володимир Юринець.

У теорії і практиці сучасної вищої школи нако-
пичено великий науковий потенціал, який має ляг-
ти в основу формування нової формації науково-
компетентних фахівців, що творчо мислять, вільно 
орієнтуються в інформаційному просторі, само-
стійно опановують світоглядні парадигми.

Книга присвячена висвітленню основ методо-
логії наукових досліджень у вищій школі, зокрема, 
в ній відображено структуру і методи наукових 
досліджень, математичне дослідження проблеми, 
особливості викладу наукових результатів. Значну 
увагу відведено технічному оформленню наукових 
результатів, підготовці магістерських і дипломних 
робіт. У заключному розділі наведено роздуми: як 
мислити, щоб творити нові великі ідеї.

Для студентів, аспірантів і фахівців автоматизо-
ваного опрацювання економічної та управлінської 
інформації.

2011
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Навчальні  посібники

Безпека життєдіяльності: 
короткий виклад та засоби  

контролю знань

Автори – Зіновій Яремко, Ігор Муць, 
Ярослав Галаджун

Яремко З. М. Безпека життєдіяльності: корот-
кий виклад та засоби контролю знань : навчальний 
посібник / З. М. Яремко, І. Р. Муць, Я. В. Галаджун; 
за редакцією професора З. М. Яремка. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 268 с.

ISBN 978-966-613-820-3

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Галина Матіїв. 
 Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

У першій частині посібника коротко розглянуто 
головні проблеми безпечної життєдіяльності на су-
часному етапі розвитку суспільства. Запропоновано 
модель життєдіяльності людини, на основі якої про-
аналізовано ефективність соціально-економічної 
і технічної систем безпеки та управління ризиком. 
Описано психофізіологічні та соціальні особливос-
ті життєдіяльності людини та з’ясовано їхню роль 
у забезпеченні особистої та суспільної безпеки. 
Розглянуто природне середовище як головний кри-
терій безпечної життєдіяльності. Проаналізовано 
небезпечні та шкідливі чинники техногенного се-
редовища, обговорено головні заходи та засоби га-
рантування безпечної життєдіяльності. 

У другій частині посібника подано тестові за-
вдання для контролю знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, викла-
дачів, фахівців з питань безпеки життєдіяльності.

2011
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посібники
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Навчально-методичні  посібники

Навчально-методичний посібник  
з аналітичної геометрії

Автори – Богдан Бокало,  
Вікторія Бридун, 

Ігор Гуран

Бокало Б. М. Навчально-методичний посібник з 
аналітичної геометрії / Б. М. Бокало, В. Л. Бридун, 
І. Й. Гуран. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 262 с.

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.

Розглянуто методи розв’язків основних типів за-
дач, які пов’язані з векторною алгеброю, прямою на 
площині, прямою та площиною в просторі, теорією 
ліній і поверхонь другого порядку, а також лінійних 
та афінних перетворень. У кожному розділі подано 
коротке викладення теоретичного матеріалу.

Для студентів вищих навчальних закладів, учи-
телів і тих, хто хоче самостійно опанувати методи 
аналітичної геометрії.

2008
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Навчально-методичні  посібники

Збірник тестів з курсу “Педагогіка”. 
Частина 2. 

Загальні основи педагогіки

За редакцією Дмитра Герцюка,  
Лариси Ковальчук

Збірник тестів з курсу “Педагогіка” : навчально-
методичний посібник / за загальною редакцією 
Д. Герцюка, Л. Ковальчук : у 3 ч. Ч. 2. Загальні основи 
педагогіки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 152 с.

ISBN 978-996-613-614-8 (Ч. 2),  
                  978-996-613-613-1 (загальний)

Редактор – Марія Ріпей.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.

У посібнику визначено змістовий компонент 
кожної теми; подано літературу для самостій-
ної роботи студентів; розроблено діагностичний 
блок у вигляді тестових завдань для контролю і 
самоконтролю знань, умінь та навичок студентів 
з розділу “Загальні основи педагогіки”. Наведені 
матеріали сприятимуть осмисленню студентами 
предмета, завдань і змісту навчальної дисципліни 
“Педагогіка”.

Для викладачів, магістрантів і студентів педаго-
гічних спеціальностей вищих навчальних закладів 
різних рівнів акредитації.

2008
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Навчально-методичні  посібники

2008 Геноцид, етноцид, лінгвоцит 
української нації: хроніка

Автор – Василь Лизанчук

Лизанчук В. В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид 
української нації : хроніка / В. В. Лизанчук. – Львів :  
Видавничий центр Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 2008. – 258 с.

ISBN 978-996-613-615-5

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Хроніка геноциду, етноциду, лінгвоциду в 
Україні охоплює період від середини ХІ ст. до на-
ших днів. Незаперечні документи всебічно розкри-
вають підступну, цинічну, жорстоку агресивну по-
літику і практику чужоземних режимів, які вини-
щували українців, їхню мову, культуру, духовність. 
Цифри, факти яскраво висвітлюють лиходійну 
природу сучасного антиукраїнізму. Ознайомлення 
і осмислення поданих матеріалів сприятиме фор-
муванню української національної свідомості, гро-
мадянської мужності, ототожненню себе з єдиною 
історичною спільнотою, її символами, мовою, куль-
турою, державою, нашим минулим і сучасним.

Документальні матеріали призначені для на-
вчання і виховання студентів, ліцеїстів, школярів, 
інформаційної обізнаності громадськості України.
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Навчально-методичні  посібники

2008Культурологія:  
навчально-методичний комплекс

За редакцією Володимира Мельника

Культурологія : навчально-методичний комплекс: 
напрям підготовки 0201 – культура, спеціальність 
культурологія (6.020101; 7.020101; 8.020101) : 
навчально-методичний посібник / упорядники : 
В. П. Мельник, М. В. Кашуба та ін. ; за редакцією доктора 
філософських наук, професора В. П. Мельника. –  
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 498 с.

Відповідальна за випуск – Наталія Мадей.  
Надруковано в авторській редакції.

Навчально-методичний комплекс зі спеціаль-
ності “Культурологія” має на меті ознайомити сту-
дентів зі змістом навчального процесу та науково-
дослідною роботою, якою займатимуться студенти 
для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бака-
лавра, спеціаліста та магістра з культурології.

Для студентів, які обрали своїм майбутнім фа-
хом культурологію.
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Навчально-методичні  посібники

Економіка підприємства

За редакцією Івана Михасюка

Економіка підприємства : навчально-мето-
дичний посібник [для самостійного вивчення 
дисципліни] ; за редакцією професора І. Р. Миха-
сюка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 104 с.

Редактор – Людмила Макітринська.  
Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

У навчально-методичному посібнику викладено 
основні теоретичні, методологічні аспекти функ-
ціонування та розвитку підприємства як суб’єкта 
господарювання. Схарактеризовано питання ре-
сурсного забезпечення, ефективної організації, 
управління, планування, регулювання діяльності 
підприємств та інших виробничо-господарських 
процесів, що стосуються економіки підприємства.

Призначений для самостійного вивчення дис-
ципліни “Економіка підприємства” студентами 
економічних спеціальностей.

2008
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Навчально-методичні  посібники

2008Технологія інтерактивного  
навчання у вищій школі

Автор – Галина П’ятакова

П’ятакова Г. П. Технологія інтерактивного 
навчання у вищій школі : навчально-методичний 
посібник [для студентів вищих навчальних 
закладів] / Г. П. П’ятакова. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 120 с.

ISBN 978-996-613-627-8

Редактор – Михайло Коперсако.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. 

Розглянуто особливості інтерактивної техноло-
гії навчання та її застосування на заняттях у вищій 
школі. Приділено увагу таким формам міжособис-
тісної взаємодії, як робота у групах, техніка акваріу-
ма, “снігова куля”, кооперативне учіння, а також ме-
тодам “мозкового штурму”, “порт фоліо”, “проектів”, 
“кейс-методу” та ін. Запропоновано технологію ор-
ганізації та проведення педагогічних ігор для роз-
витку комунікативних здібностей, невербальних 
засобів спілкування, рольових, імітаційних ігор. 
Детально описано психофізичні вправи, які можна 
застосовувати на заняттях для розвитку в майбут-
ніх педагогів комунікабельності, сенситивності, 
креативності.

Для студентів, магістрантів, аспірантів вищих 
навчальних закладів різних спеціальностей.
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Навчально-методичні  посібники

Виконання курсової роботи 
з культурологічно-релігієзнавчої 

проблематики

Автори – Людмила Пітусь,  
Валерій Стеценко

Пітусь Л. Виконання курсової роботи з культуро-
логічно-релігієзнавчої проблематики : навчально-
методичний посібник [для студентів університету] / 
Л. Пітусь, В. Стеценко. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 148 с.

Редактор – Анна Габрук.  
Комп’ютерна верстка – Любов Семенович.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Обкладинка – Василь Роган.

У навчально-методичному посібнику визначено 
вимоги до курсових робіт з культурології, україн-
ської та зарубіжної культури і релігієзнавства, по-
дано необхідні методичні поради студентам щодо 
їхнього виконання, вміщено рекомендовану тема-
тику таких курсових робіт та списки рекомендо-
ваної літератури з культурологічно-релігієзнавчої 
проблематики.

Для студентів університету.

2008
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Навчально-методичні  посібники

Німецька мова

Автори – Марія Ратич,  
Зоряна Жовнірук,  
Леся Тимчишин

Ратич М. Німецька мова : навчально-мето-
дичний посібник / М. Ратич, З. Жовнірчук, 
Л. Тимчишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 292 с.

ISBN 978-996-613-644-5

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Навчально-методичний посібник охоплює 22 теми, 
в яких розкрито систему освіти в університетах 
України, Німеччини та Австрії; розглянуто природ-
ні особливості, економічне становище та культуру 
рідного краю і німецькомовних країн; подано біо-
графії видатних вчених.

До кожного заняття входить інформативний 
текст, лексико-граматичні вправи, додаткова ру-
брика “Чи знаєте ви, що…” або тлумачення німець-
кою мовою найуживаніших географічних термінів.

Для студентів І–ІІ курсів географічного факуль-
тету.

2008
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Навчально-методичні  посібники

Суспільно-географічна картографія

Автор – Мирослава Книш

Книш М. М. Суспільно-географічна картогра фія :  
навчально-методичний посібник / М. М. Книш. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 136 с.

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Софія Довба.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.

У методичному посібнику подано теоретико-
методичні основи курсу, методику складання карт 
на суспільно-географічну тематику, підібрано ма-
теріали, необхідні для виконання завдань.

Для студентів географічного факультету.

2009
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Навчально-методичні  посібники

Хімічні та фізико-хімічні  
методи аналізу  

в екологічних дослідженнях

Автори – Ярослава Ломницька,  
Надія Чабан

Ломницька Я. Ф. Хімічні та фізико-хімічні ме-
тоди аналізу в екологічних дослідженнях : на-
вчально-методичний посібник [для студентів 
географічного, геологічного факультетів універси-
тету і природничого коледжу] / Я. Ф. Ломницька, 
Н. Ф. Чабан. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 304 с.

ISBN 978-996-613-681-0

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.  
Коректор – Наталія Радилицька.  

Обкладинка – Василь Роган. 

Схарактеризовано хімічний склад ґрунтів, вод, 
повітря та їхнє забруднення. Описано способи від-
бору проб об’єктів довкілля, підготовку проб до 
аналізу. Більшу увагу приділено характеристиці 
найуживаніших хімічних (титриметричного та гра-
віметричного) і фізико-хімічних методів аналізу 
(оптичних та електрохімічних). Описано застосу-
вання методів аналізу в дослідженні різних об’єктів 
довкілля.

Для студентів географічного та геологічного 
факультетів університету і природничого коледжу 
(вищих навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акреди-
тації), які спеціалізуються в галузі хімічного конт-
ролю об’єктів довкілля.

2009
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Навчально-методичні  посібники

Фізична підготовка у вивченні 
Шотокан карате-до 

у вищих навчальних закладах

Автори – Юрій Яремчук, Ірина Яремчук

Яремчук Ю. Я. Фізична підготовка у вивченні 
Шотокан карате-до у вищих навчальних закладах :  
навчально-методичний посібник / Ю. Я. Яремчук, 
І. В. Яремчук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 98 с.

ISBN 978-996-613-716-9

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

У навчально-методичному посібнику подано 
програму структурованого поетапного вивчення 
базових технік Шотокан карате-до та спортивних 
поєдинків, запропоновано систему вдосконалення 
фізичних та психомоторних якостей спортсмена із 
урахуванням специфічності цього виду спорту.

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
факультативно вивчають Шотокан карате-до під 
керівництвом тренера чи самостійно, та осіб, які 
бажають займатися цим видом спорту.

2009
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Навчально-методичні  посібники

2010Українські народні пісні  
для мецо-сопрано

Автор – Богдан Базиликут

Базиликут Б. О. Українські народні пісні для 
мецо-сопрано : навчально-методичний посібник 
[для вищих навчальних закладів] / упорядник і 
автор теоретичної частини Богдан Базиликут. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 196 с.

ISBN 978-996-613-732-9

Редактори – Уляна Крук, Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Музичний редактор – Анатолій Шепель. 
Комп’ютерний набір – Степан Дробіт.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Ілюстрації – Марія Базиликут, Дмитро Парута. 

Обкладинка – Василь Роган. 

У навчально-методичному посібнику, крім хрес-
томатійно підібраних пісень, уперше подано ви-
черпну методичну частину, в якій проаналізовано 
початковий етап у постановці мецо-сопрано.

Навчальний посібник розраховано на викла-
дачів і студентів вищих навчальних закладів (уні-
верситети, педуніверситети, педінститути, музич-
ні академії, консерваторії, університети культури 
тощо), в яких викладають сольний спів, постановку 
голосу, вокал, академічний спів тощо. 
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Навчально-методичні  посібники

Фізична географія України

Автор – Андрій Байцар

Байцар А. Л. Фізична географія України : 
навчально-методичний посібник / А. Л. Байцар. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 166 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Коректор – Юліанна Бурка.  

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

У навчально-методичному посібнику викла-
дено анотований зміст курсу “Фізична географія 
України”. Згідно з розробленою автором навчаль-
ною програмою практичні роботи структуризо-
вано в дев’ять тем, які послідовно розкривають 
об’єкт – предметну сутність наукової дисципліни. 
Розкрито значення основних фізико-географічних 
термінів і понять. Розглянуто найважливіші гео-
графічні об’єкти видатних українських мандрівни-
ків та географів. Подано характеристику біосфер-
них заповідників, ґрунтового покриву та основних 
лісотвірних порід.

Для студентів вищих навчальних закладів, ви-
кладачів ВНЗ, а також учнів старших класів загаль-
ноосвітніх шкіл.

2009
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Навчально-методичні  посібники

2010Седиментологія

Автори – Антоніна Іваніна,  
Анатолій Іваніна, 

Ігор Шайнога

Іваніна А. В. Седиментологія : навчально-
методичний посібник / А. В. Іваніна. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
144 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Викладено основи новітнього напряму дослі-
джень осадової оболонки Землі – седиментоло-
гії. Це наука про генезис осадів й осадових порід. 
Розглянуто мету, завдання, методи, історію седи-
ментологічних досліджень, визначено місце седи-
ментології серед інших наук. Оскільки головним 
методом седиментології визнано морфолого-ге-
нетичний, то чільне місце в посібнику відведено 
характеристиці ознак осадових порід, наголошено 
на їхньому діагностичному значенні для розпіз-
навання тих чи інших моментів седиментогенезу. 
Головне місце посідає детальна характеристика 
етапів утворення осаду, глобальної седиментацій-
ної системи Землі.

Наведено огляд різних типів середовищ осадо-
нагромадження та продуктів, що вони генерують, – 
фацій.

Для студентів початкових курсів вищих на-
вчальних закладів різного ступеня акредитації, що 
вивчають осади й осадові породи.
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Навчально-методичні  посібники

Хімія гетероциклічних сполук

Автори – Володимир Карп’як,  
Микола Обушак

Карп’як В. В. Хімія гетероциклічних сполук : 
навчально-методичний посібник / В. В. Карп’як, 
М. Д. Обушак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. – 268 с. 

ISBN 978-996-613-731-2

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Василяйко.  
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Розглянуто номенклатуру, будову, методи одер-
жання, реакційну здатність та застосування осно-
вних типів гетероциклічних сполук.

Для студентів хімічного факультету спеціаліза-
цій “органічна хімія” та “медична хімія”.

2010
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Навчально-методичні  посібники

2010Невідкладна допомога 
у разі гострих патологічних  

та екстремальних станів

Автори – Наталія Наливайко,  
Лариса Баклицька, 

Надія Крижановська,  
Зіновій Яремко

Наливайко Н. В. Невідкладна допомога у разі го-
стрих патологічних та екстремальних станів : нав-
чально-методичний посібник / [Н. В. Наливайко, 
Л. О. Баклицька, Н. Д. Крижановська та ін.]. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
196 с.

ISBN 978-996-613-760-2

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Коректор – Ірина Василяйко.  

Дизайн обкладинки – Василь Роган.

У посібнику висвітлено основні гострі патоло-
гічні та екстремальні стани, які найчастіше трапля-
ються у повсякденному житті. Викладений мате-
ріал детально описано за схемою: загальна харак-
теристика захворювання, його причини та ознаки, 
заходи невідкладної допомоги. З метою кращого 
засвоєння матеріалу посібника подано рисунки, та-
блиці, завдання для виконання практичних робіт 
та ситуаційні задачі.

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV 
рівнів акредитації, усіх, хто цікавиться медициною.
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Навчально-методичні  посібники

Атомна і ядерна фізика

Автор – Ігор Половинко

Половинко І. І. Атомна і ядерна фізика : 
навчально-методичний посібник / І. І. Половинко. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 542 с.

ISBN 978-996-613-776-3

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк. 

Матеріал викладено так, щоб читач переходив 
від простих і звичних понять до складніших, постій-
но вдумуючись у суть розглядуваних явищ. На відмі-
ну від стандартних вузівських курсів, тут поєднано 
уявлення про атом і ядро, оскільки лише відмін-
ність масштабів є причиною якісного розмежування 
явищ атомної і ядерної фізики. Розглянуто уявлен-
ня про багатоманітність ідей і методів атомної та 
ядерної фізики. Прагматична спрямованість книги 
робить мову мікросвіту зрозумілою і звичною, що 
дасть змогу надалі досить упевнено працювати зі 
складнішою літературою в цій галузі, зокрема з під-
ручниками із квантової механіки. Схарактеризовано 
головні віхи історії розвитку фізики мікросвіту – 
атомів, ядер та елементарних частинок, їхньої вза-
ємодії, історії формування наукових уявлень про 
мікроструктуру матерії. На конкретному історично-
му матеріалі розкрито особливе загальнонаукове і 
практичне значення фундаментальних досліджень 
у цій галузі фізики.

Для студентів фізичних факультетів, аспірантів 
та молодих учених, усіх, хто цікавиться проблема-
ми сучасної фізики та її історії.

2010
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Навчально-методичні  посібники

2011Методи розділення  
та концентрування речовин в аналізі

Автори – Теодозія Врублевська,  
Петро Ридчук, 

Олександр Тимошук

Врублевська Т. Я. Методи розділення та 
концентрування речовин в аналізі : навчально-
методичний посібник / Т. Я. Врублевська, 
П. В. Ридчук, О. С. Тимошук. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 336 с.

ISBN 978-996-613-920-0

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Петро Ридчук.  
Обкладинка – Василь Роган.

Викладено теоретичні основи і класифікацію 
методів розділення та концентрування речовин; 
показано поєднання концентрування з методами 
визначення. Розглянуто фізико-хімічні основи оса-
дження, електроосадження, дистиляції, екстракції, 
хроматографії, сорбційних, інших методів та їхнє 
застосування в аналітичній практиці. Для засво-
єння кожного методу описано деякі лабораторні 
роботи, наведено основні розрахункові формули та 
приклади розв’язування задач.

Для хіміків-аналітиків науково-дослідних і за-
водських хімічних лабораторій, а також для студен-
тів і викладачів хімічних та інших спеціальностей.
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Навчально-методичні  посібники

Основи регіонології

Автор – Степан Злупко

Злупко С. Основи регіонології : навчально-
методичний посібник / Степан Злупко; за 
загальною редакцією доктора економічних наук, 
професора О. В. Стефанишин. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 234 с.

ISBN 978-996-613-852-4

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

80-річчю з дня народження доктора економічних наук, 
професора, академіка Академії економічних наук України, 

заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата 
премії імені Михайла Туган-Барановського НАН України, 

лауреата Державної премії України в галузі науки і 
техніки Степана Миколайовича Злупка присвячується.

У навчально-методичному посібнику впер-
ше викладено основи нової науки – регіонології. 
Використано результати особистих багаторічних 
досліджень і праці вчених-регіоналістів, ураховані 
вітчизняний і зарубіжний досвід регіональної соці-
ально-економічної політики.

Для студентів, магістрів, аспірантів і викладачів 
економічних спеціальностей, широкого кола спеці-
алістів під час проведення регіональної соціально-
економічної політики.

2011
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Навчально-методичні  посібники

2011Методика викладання світової 
літератури

Автор – Лідія Мацевко-Бекерська

Мацевко-Бекерська Л. Методика викладан-
ня світової літератури : навчально-методичний 
посібник / Лідія Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

ISBN 978-996-613-791-6

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику розглянуто теоретично-методич-
ну концепцію викладання світової літератури в 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. 
Зміст і структуру зосереджено на аспектах під-
готовки фахового педагога, творчого вчителя чи 
викладача-словесника, який завдяки системним 
знанням, умінням та навичкам зуміє оптимально 
та результативно організувати навчально-пізна-
вальний процес на окремих етапах. Запропоновано 
підходи до визначення головних форм та методів 
роботи з літературним твором, які ґрунтуються на 
актуальних потребах сучасного освітньо-комуніка-
тивного простору.

Для студентів та викладачів вищих навчальних 
закладів, учителів загальноосвітніх навчальних за-
кладів.
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Навчально-методичні  посібники

Диференціальне та інтегральне 
числення функцій однієї змінної

Автори – Ольга Мильо,  
Володимир Синюта, 

Ярослав Холявка,  
Михайло Онисько,  

Оксана Брик

Диференціальне та інтегральне числення 
функцій однієї змінної : навчально-методичний 
посібник / [О. Я. Мильо, В. М. Синюта, Я. М. Холявка 
та ін.]. – ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 268 с.

ISBN 978-996-613-860-9

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.

Розглянуто головні означення і теореми дифе-
ренціального та інтегрального числення функцій 
однієї змінної. Викладання теоретичного матеріа-
лу супроводжується розв’язуванням типових задач. 

Широкий набір прикладів дасть змогу студен-
там добре засвоїти основні поняття, а задачі для 
самостійного розв’язання допоможуть перевірити 
набуті навики.

Для студентів природничих та економічних спе-
ціальностей.

2011
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Навчально-методичні  посібники

Основи психології

Автор – Галина Михальчишин

Михальчишин Г. Основи психології : навчально-
методичний посібник / Г. Михальчишин. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 188 с. + 0,69 вкл.

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Комп’ютерна верстка і дизайн обкладинки –  

Любов Семенович.

У посібнику висвітлено основи психології як на-
уки. Стисло, схематично і про найголовніше – такий 
формат матеріалу, який подано для опрацювання 
студентам. Посібник може бути своєрідним кон-
спектом цієї дисципліни.

Для студентів непсихологічних факультетів.

2011
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Навчально-методичні  посібники

Культурологічно-релігієзнавчий 
практикум

Автори – Людмила Пітусь,  
Валерій Стеценко

Пітусь Л. Культурологічно-релігієзнавчий 
практи кум : навчально-методичний посібник / 
Людми ла Пітусь, Валерій Стеценко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 442 с.

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 
Коректори – Віталія Станкевич-Іванова,  

Ірина Василяйко.

У навчально-методичному посібнику подано ви-
моги до курсових робіт з культурології, української 
та зарубіжної культури і релігієзнавства, надано 
необхідні методичні поради студентам з їхнього 
виконання, вміщено рекомендовані теми курсових 
робіт, списки основної й додаткової рекомендова-
ної літератури з культурологічно-релігієзнавчої 
проблематики, культурологічно-релігієзнавчі до-
відники та словник.

Для студентів університету.

2011
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Навчально-методичні  посібники

2011Філософія  
сталого розвитку людства

Автор – Людмила Рижак

Людмила Рижак. Філософія сталого розвитку 
людства : навчально-методичний посібник / Людми ла 
Рижак. − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 518 с.

ISBN 978-996-613-890-6

Літературний редактор – Наталія Дудко.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.

350-річчю Львівського національного університету 
імені Івана Франка присвячено.

Мета посібника – розкрити філософський дис-
курс ідеї сталого розвитку як імперативу гідного 
життя людства в умовах глобалізаційної інтеграції. 
Вивчення курсу дасть змогу студентам сформувати 
цілісне розуміння сучасного глобалізованого й ди-
намічного світу, спонукатиме до роздумів над меж-
овими проблемами людського буття призначенням 
людини та перспективами розвитку людства.

Посібник містить оригінальні тексти видатних 
мислителів ХХ ст., які підготували світову думку 
до сприйняття ідеї сталого розвитку. Вони є сво-
єрідним літописом становлення концепції ста-
лого розвитку: від зародження ідеї до ухвалення 
Самітом Землі стратегії виживання людства – де-
кларації “Порядок денний для ХХІ століття”.

Для студентів, аспірантів, викладачів Львівського 
національного університету імені Івана Франка, ши-
рокого загалу економістів, екологів, юристів, керів-
ників усіх рангів.
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Навчально-методичні  посібники

2011 Польовий практикум із зоології.  
Ч. 1: 

Безхребетні тварини прісних водойм

Автори – Йосиф Царик,  
Олег Іванець

Царик Й. В. Польовий практикум із зоології. Ч. 1: 
Безхребетні тварини прісних водойм : навчально-
методичний посібник / Й. В. Царик, О. Р. Іванець. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 236 с. + іл.

ISBN 978-996-613-636-0

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Софія Довба.  

Коректори – Ірина Василяйко, Галина Матіїв. 
Комп’ютерний дизайн і верстка – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

З урахуванням сучасних даних розглянуто пи-
тання обладнання, методи збирання водяних без-
хребетних, типи водойм і характеристику типових 
представників гідрофауни. Наведено короткий ви-
значник водяних організмів.

Для студентів першого курсу біологічних фа-
культетів університетів, а також студентів відпо-
відних спеціальностей природничих коледжів.
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Навчально-методичні  посібники

Соціологія:  
робочі програми  

для підготовки бакалаврів.  
Частина 1

Автори – Н. В. Коваліско, О. Т. Бень, 
Т. С. Бурейчак та ін.  

За редакцією Наталії Черниш,  
Наталії Коваліско

Соціологія: робочі програми для підготовки 
бакалаврів Ч. 1 : навчально-методичний посібник 
[для студентів вищих навчальних закладів] / 
[Н. В. Коваліско, О. Т. Бень, Т. С. Бурейчак та ін.] ; за 
редакцією Н. Черниш, Н. Коваліско. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 564 с.

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Віктор Сусак.

Метою навчально-методичного посібника зі 
спеціальності “Соціологія” є ознайомлення студен-
тів зі змістом навчального процесу, науково-до-
слідною та самостійною роботою, якою вони за-
йматимуться для здобуття освітньо-кваліфікацій-
ного рівня бакалавра з соціології.

Для студентів, які обрали своїм майбутнім фа-
хом соціологію.

2011
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Практикуми,  збірники 
вправ,  задач,  тестових 

завдань
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

Лабораторний практикум  
з фізичної електроніки

Укладачі – Зиновій Стасюк,  
Роман Бігун, 

Анатолій Бородчук, 
Михайло Козак,  
Богдан Пенюх

Лабораторний практикум з фізичної електро-
ніки / укладачі : [З. В. Стасюк, Р. І. Бігун, А. В. та ін.] ; 
за загальною редакцією професора З. В. Стасюка. –  
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 261 с.

ISBN 978-966-613-718-3

Редактор – Марія Білоус.  
Графічне оформлення – Роман Бігун.  

Комп’ютерна верстка – Михайло Козак, Богдан Пенюх.

У посібнику описано 19 лабораторних робіт з 
курсу фізичної електроніки (емісійна електроніка, 
вакуумна і плазмова електроніка та електронна 
оптика). Кожна робота містить теоретичні відомос-
ті, опис експериментального приладу, методику і 
порядок виконання та контрольні питання. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
вивчають курс фізичної електроніки.

2009
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

Задачі з теорії міри  
та функціонального аналізу

Автор – Олег Сторож

Сторож О. Г. Задачі з теорії міри та функціонально-
го аналізу : збірник задач / О. Г. Сторож. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
152 с.

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерний набір – Олег Сторож, Орест Шувар. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Подано 1 000 задач з теорії міри та інтеграла 
Лебега і з функціонального аналізу, а також по-
трібні для розв’язування теоретичні відомості. 
Розглянуто головні положення теорії лінійних не-
перервних операторів у гільбертових просторах і 
теорії узагальнених функцій. Запропоновано серію 
задач, присвячених дослідженню розв’язності лі-
нійних інтегральних рівнянь.

Для студентів механіко-математичного факуль-
тету.

2009
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

Практикум з вищої математики. 
Модуль 1.  

Лінійна алгебра

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. 
Модуль 1. Лінійна алгебра / Б. М. Тріщ. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
134 с.

ISBN 978-966-613-767-1 (загальний),  
                  978-966-613-768-8

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Наведено головні означення і теореми лінійної 
алгебри, описано розв’язування типових задач, на-
ведено задачі для самостійного розв’язування та 
індивідуальні завдання. Особливу увагу приділено 
задачам економічного змісту. Матеріал, викладе-
ний у посібнику, відповідає програмі курсу вищої 
математики для економічних спеціальностей ви-
щих закладів освіти.

Для студентів економічних спеціальностей.

2010
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

Практикум з вищої математики. 
Модуль 2.  

Аналітична геометрія

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. 
Модуль 2. Аналітична геометрія / Б. М. Тріщ. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 126 с.

ISBN 978-966-613-767-3 (загальний),  
                  978-966-613-769-5

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.

Наведено головні означення і теореми век-
торної алгебри та аналітичної геометрії, описано 
розв’язування типових задач, запропоновано за-
дачі для самостійного розв’язування та індивіду-
альні завдання. Особливу увагу приділено задачам 
економічного змісту. Матеріал, викладений у посіб-
нику, відповідає програмі курсу вищої математики 
для економічних спеціальностей вищих закладів 
освіти.

Для студентів економічних спеціальностей.

2010
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

Експериментальні методи фізичної 
та біомедичної електроніки

Укладачі – Олег Бордун,  
Роман Бігун, 

Ярослав Пастирський,  
Ігор Кухарський

Експериментальні методи фізичної та біоме-
дичної електроніки / укладачі О. М. Бордун, Р. І. Бігун, 
Я. А. Пастирський та ін. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 291 с.

ISBN 978-966-613-806-7
У виданні описано 38 лабораторних робіт з 

курсу експериментальних методів фізичної та біо-
медичної електроніки. Кожна робота містить тео-
ретичні відомості, опис експериментального при-
ладу, методику і порядок виконання та контрольні 
запитання. Практикум розрахований на студентів 
вищих навчальних закладів, які вивчають курс фі-
зичної електроніки.

2011
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

2011Збірник задач з рівнянь  
у частинних похідних

Автори – Надія Гринців,  
Микола Іванчов, 

Неля Пабирівська

Гринців Н. М. Збірник задач з рівнянь у 
частинних похідних / Н. М. Гринців, М. І. Іванчов, 
Н. В. Пабирівська. – [2-ге вид., доп.]. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 240 с.

ISBN 978-966-613-835-7

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Пірожик.  
Обкладинка – Василь Роган.

Збірник укладено відповідно до програми кур-
су “Рівняння в частинних похідних”, який читають 
на механіко-математичному факультеті ЛНУ імені 
Івана Франка. У кожному параграфі збірника в кон-
спективній формі викладено теоретичний матері-
ал, приклади розв’язування задач і завдання для 
самостійної роботи.

Для студентів математичних спеціальностей.
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

Збірник задач з теоретичної механіки

Автори – Мар’яна Блажиєвська,  
Андрій Ровенчак, 

Наталія Сідлецька,  
Микола Стецко, 

Володимир Ткачук,  
Тарас Фітьо

Збірник задач з теоретичної механіки / 
[М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька 
та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 68 с.

Текст надруковано в авторській редакції. 
Обкладинка – Василь Роган. 

Збірник складається з восьми розділів. Початок 
кожного розділу супроводжується коротким теоре-
тичним вступом, у якому викладено основні озна-
чення, твердження та необхідні формули. Збірник 
містить відповіді до усіх задач. Складніші задачі су-
проводжуються вказівками та подекуди повними 
розв’язками.

Для студентів та аспірантів фізико-математич-
них спеціальностей університетів.

2011



207Видавництво ЛНУ імені Івана Франка
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Лабораторний практикум 
з напівпровідникової електроніки

Автори – Богдан Коман,  
Мирослав Мисько

Коман Б. П. Лабораторний практикум з 
напівпровідникової електроніки / Б. П. Коман, 
М. Я. Мисько. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 370 с.

ISBN 978-966-613-901-9

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк,  
Наталія Лобач.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Обкладинка – Василь Роган.

Описано лабораторні роботи з курсу “Напівпро-
відникова електроніка”. Запропоновано оригінальні 
схемотехнічні рішення для забезпечення функці-
онування лабораторних макетів. Опис лаборатор-
ної роботи налічує теоретичні відомості, методику 
експериментальних вимірювань з описом функціо-
нальної та принципової схем, порядок виконання та 
завдання до роботи, контрольні питання, список лі-
тератури. Кожен макет можна реалізувати у довіль-
ній вузівській лабораторії профільного типу.

Для студентів університетів рівня підготовки 
“бакалавр” напрямів “прикладна фізика” та “мікро- 
і наноелектроніка”.

2011
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2011 Фізика з основами геофізики: 
лабораторний практикум

Автор – Оксана Конопельник

Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики :  
лабораторний практикум / О. І. Конопельник. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с.

ISBN 978-617-10-0138-1

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Наведено методичні рекомендації до 21 лабо-
раторної роботи з механіки, молекулярної фізики, 
оптики та електрики, зокрема, теоретичний опис 
фізичних явищ, об’єктів та законів.

Для студентів географічного факультету.
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Монографії

Детермінація економічної 
злочинності в Україні 

в умовах переходу  
до ринкової економіки 

(теоретико-кримінологічне 
дослідження)

Автор – Андрій Бойко

Бойко А. М. Детермінація економічної злочин-
ності в Україні в умовах переходу до ринкової 
економіки (теоретико-кримінологічне досліджен-
ня) : монографія / А. М. Бойко. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 380 с.

ISBN 978-966-613-702-2

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Досліджено особливості детермінації економіч-
ної злочинності в Україні в умовах переходу до рин-
кової економіки. Проаналізовано природу та сут-
ність економічної злочинності, специфіку її виявів 
у трансформаційний період, а також методологічні 
підходи до її пізнання. Визначено детермінуючий 
комплекс економічної злочинності в умовах пере-
ходу до ринкової економіки, його елементи й осо-
бливості їхнього детермінуючого впливу.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів 
юридичних та економічних навчальних закладів, 
практичних працівників правоохоронних органів 
і всіх, хто цікавиться проблемами запобігання та 
протидії економічної злочинності.

2008
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Монографії

2008Професор Володимир Ґеринович

За редакцією Олега Шаблія

Професор Володимир Ґеринович / за редакцією 
професора О. Шаблія. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 366 с.

Редактор – Михайло Коперсако.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерний набір – Тарас Кравець,  

Володимир Роїк.  
Комп’ютерна верстка – Тарас Кравець,  

Марія Федорусь.  
Художнє оформлення – Марія Федорусь, Ігор Дикий.

Подано життєпис і наукову діяльність україн-
ського географа професора Володимира Ґерино-
вича (1883–1949). Опубліковано наукові праці вче-
ного з теоретичних і методичних проблем земле-
знання, з головних проблем географії України, 
Східної Європи і географічного краєзнавства.

Для викладачів, аспірантів, студентів географіч-
них факультетів і факультетів міжнародних відно-
син.
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Монографії

Психологія духовного становлення 
майбутнього фахівця

Автор – Наталія Жигайло

Жигайло Н. І. Психологія духовного ста-
новлення майбутнього фахівця : монографія / 
Н. І. Жигайло. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 336 с.

ISBN 978-966-613-640-7

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Розкрито проблему розвитку духовності сус-
пільства та духовності особистості майбутнього 
фахівця. У розвитку особистості завжди було і за-
лишається пріоритетним звернення до загально-
людських і національних цінностей, зокрема духо-
вно-моральних.

Для економістів, соціологів, психологів, викла-
дачів, аспірантів, студентів інших факультетів ви-
щих закладів освіти.

2008
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Монографії

Геоморфологія  
Полонинсько-Чорногірських Карпат

Автор – Ярослав Кравчук

Кравчук Я. С. Геоморфологія Полонинсько-
Чорногірських Карпат : монографія / Я. С. Кравчук. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 188 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Комп’ютерне складання і верстка – Галина Шушняк. 

Фото – Михайло Гамкало, Ярослав Кравчук,  
Дмитро Каднічанський, Катерина Москалюк, 

Володимир Шушняк.  
Обкладинка – Ігор Дикий. 

Наведено комплексну геоморфологічну харак-
теристику регіону. Виконано детальний морфо-
структурний аналіз. В аналізі морфоскульптури 
особливу увагу звернуто на реліктові поверхні ви-
рівнювання і форми рельєфу плейстоценових зле-
денінь. Запропоновано детальну схему геоморфо-
логічної регіоналізації Полонинсько-Чорногірських 
Карпат.

2008
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Монографії

До витоків соціолінгвістики: 
соціологічний напрям у мовознавстві

Автор – Галина Мацюк

Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: 
соціологічний напрям у мовознавстві : монографія / 
Г. Мацюк. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 432 с. – (Серія “Мова і соціум”; 
Випуск 1).

ISBN 978-966-613-661-2 (загальний),  
                  978-966-613-662-9

В авторській редакції.

Виявлено динаміку пізнання суспільної приро-
ди мови: пошуки її сутності до формування соціо-
логічного напряму в мовознавстві, аспекти взаємо-
дії мови та суспільства як ознаки соціологічного 
напряму, що привели до змін не тільки в розумінні 
природи мови, а й сутності мовознавства та його 
завдань. 

Теорія мови постає крізь призму опозиції “зару-
біжне мовознавство” – “радянське мовознавство”. 
Розглянуто погляди представників Женевської, 
французької, Празької лінгвістичних шкіл, праці 
американських учених, німецькомовних дослідни-
ків, російських лінгвістів про сутність мови та мо-
вознавства і вперше розкрито лінгвосоціологічні 
погляди українських науковців, представників ра-
дянського мовознавства та тієї традиції, що форму-
валася за межами СРСР.

Для мовознавців – наукових працівників, ви-
кладачів, аспірантів, студентів, які вивчають те-
оретичну соціолінгвістику та її історію, загальне 
мовознавство.

2008
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Монографії

Українська преса.  
Хрестоматія. Том ІІІ

За редакцією Михайла Нечиталюка
Українська преса : хрестоматія / за редакцією 

д-ра філол. наук, проф. М. Ф. Нечиталюка. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
Том. ІІІ. Преса Галичини 70 – початку 90-х років 
ХІХ ст. : Кн. І. Публіцистика Івана Франка: “школа 
політичного думання” (1875–1893). – 610 с. + 73 вкл.

ISBN 978-966-613-616-2 (загальний),  
                  978-966-613-617-9

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.  
Добір фотоілюстрацій – Ярослав Табінський.

Пропоноване читацькій аудиторії повторне видання у но-
вій редакції навчально-методичного семінарію “Публіцистика 
Івана Франка” (Львів, 1972) як першої книги серійного ІІІ тому 
хрестоматії “Українська преса” розгортає, доповнює і погли-
блює досучасні знання про журналістсько-публіцистичну спад-
щину великого Каменяра. Якісність і повнота цього видання 
досягається передусім залученням до книжки маловідомих і 
невідомих текстів, особливо появою цілком нової, третьої час-
тини – “В наймах у сусідів” (про співробітництво І. Франка у 
польській пресі), залученням нових семінарських тем і текстів, 
зокрема іншомовних в оригіналі і перекладах, доданням свіжої 
наукової і першоджерельної літератури, уточненням приміток і 
коментарів, публікацією у новому варіанті “Вступу” й історико-
аналітичної статті “Іскриста грань таланту” з концептуальною 
постановкою питань формування світогляду І. Франка, періоди-
зації його журнально-публіцистичної діяльності та принципів 
мовно-стилістичного редагування авторських першодруків.

Семінарій розрахований на старшокурсників факультетів 
журналістики університетів, переважно на бакалаврів і магістран-
тів, які вивчають або будуть вивчати спецкурс “Майстерність 
Франка-публіциста” та писатимуть наукові дослідження. Своїм 
хрестоматійним текстовим багажем, тематикою і проблематикою 
ця книжка, сподіваємося, зацікавить не тільки широкі кола фран-
кознавців, й студентство суміжних галузей наук – філологів, філо-
софів, істориків, політологів, мовознавців. Що ж до журналістів-
практиків, то для цієї категорії читачів семінарій про публіцистику 
Івана Франка слугуватиме надійним джерелом творчого досвіду і 
наснаги, “школою політичного думання”.

2008
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2008 Фтор у чорноземах  
південного заходу України

Автори – Валентина Тригуб,  
Степан Позняк

Тригуб В. І. Фтор у чорноземах південного захо-
ду України : монографія / В. І. Тригуб, С. П. Позняк. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 148 с.

ISBN 978-966-613-593-6

Редактор – Руслана Спринь.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.

З’ясовано географо-генетичні особливості 
вмісту і розподілу фтору в чорноземах південних. 
Досліджено вплив хімічних меліорантів, а також ви-
кидів підприємств на вміст фтору в системі ґрунт-
рослини на прикладі Одеського суперфосфатного 
заводу.

Визначено географічні закономірності природ-
ного поширення й антропогенного накопичення 
фтору в чорноземах південних зрошуваних і незро-
шуваних, ґрунтових і поверхневих водах південно-
го заходу України. З’ясовано, що зрошення і внесен-
ня фосфогіпсу призводить до накопичення фтору 
в ґрунтах, рослинах, ґрунтових водах. Виявлено 
локальний характер фторного забруднення ґрунтів 
промисловими викидами, пов’язаний з генетични-
ми особливостями ґрунтів і типами сільськогоспо-
дарського використання земель.

Для фахівців у галузі ґрунтознавства, сільсько-
го господарства, екології та охорони природи, на-
укових працівників, аспірантів та студентів різних 
спеціальностей. 
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Філософія. Пізнання. Наука

За редакцією Володимира Мельника, 
Василя Лисого

Філософія. Пізнання. Наука / за ред. В. Мельника, 
В. Лисого. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 252 с.

ISBN 978-966-613-646-9

Літературний редактор – Діана Карпин.  
Коректор – Наталія Курій.  

Комп’ютерний макет – Ігор Рижак.

У колективній монографії, підготовленій викла-
дачами філософського факультету Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка і фі-
лософського факультету Дрогобицького державно-
го педагогічного університету імені Івана Франка, 
проаналізовано теоретичні та методологічні про-
блеми сучасного філософського і наукового пізнан-
ня. Розкрито закономірності функціонування ло-
гіки понять буття, логіки наукового дослідження, 
раціональних форм осягнення дійсності.

2008
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2008 Особистісна зрілість: Модель. 
Опитувальник. Тренінг

Автор – Олена Штепа

Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. 
Опитувальник. Тренінг : монографія / О. С. Штепа. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 232 с.

ISBN 978-966-613-598-1

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерний дизайн та верстка – Любов Семенович. 
Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.

У монографії проаналізовано феномен особис-
тісної зрілості з погляду гуманістичної психології. 
Теоретичний огляд проблеми містить аналіз дина-
мічної структури особистісної зрілості та механіз-
мів, що її детермінують. Розглянуто особливості 
формування, а також крос-культурні й гендерні ас-
пекти вияву особистісної зрілості. Подано деталь-
ний опис рис особистісної зрілості. У монографії 
вміщено авторські опитувальник та тренінг осо-
бистісної зрілості.

Для студентів та викладачів вищих навчальних 
закладів, які досліджують проблеми соціальної 
психології особистості та вікової психології, а та-
кож для практикуючих психологів.
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Монографії

Органи влади і право в Галичині 
у складі Польського Королівства 

(1349–1569)

Автор – Ігор Бойко

Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині 
у складі Польського Королівства (1349–1569) : 
монографія / І. Й. Бойко. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 628 с.

ISBN 978-966-613-695-7

Редактор – Діана Карпин.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

У монографії вперше в українській правничій 
літературі здійснено комплексне історико-право-
ве дослідження формування та функціонування 
державно-правових і самоврядних інститутів у 
Галичині в складі Польського Королівства (1349–
1569). На основі історико-правових джерел проана-
лізовано передумови та наслідки інкорпорації зна-
чної частини земель Галицько-Волинської держави 
Польщею у середині ХІV ст. та розкрито особливос-
ті організації публічної влади в Галичині у складі 
Польського Королівства (1349–1569). Показано 
особливості соціально-правового становища насе-
лення у Галичині, схарактеризовано основні дже-
рела й інститути права, які діяли у краї в період 
його перебування у складі Польського Королівства. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студен-
тів історичних та юридичних факультетів вищих 
навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією 
держави та права України.

2009
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2009 Буроземи пралісів  
Українських Карпат

Автори – Петро Войтків,  
Степан Позняк

Войтків П. С. Буроземи пралісів Українських 
Карпат : монографія / П. С. Войтків, С. П. Позняк. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 244 с.

ISBN 978-966-613-703-9

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

Проаналізовано результати вивчення буро-
земів пралісів Українських Карпат. Детально ви-
вчено морфологію, фізичні, фізико-хімічні і хіміч-
ні властивості буроземів пралісових екосистем. 
Вивчення морфології засвідчило деякі відмінності 
у показниках та ознаках буроземів пралісів і різних 
типів лісів. Буроземи пралісів характеризуються 
високим вмістом і запасами гумусу, в складі уві-
браних катіонів переважають катіони Алюмінію, 
Кальцію, Магнію. Буроземи пралісових екосистем  
Українських Карпат є унікальними, особливо цін-
ними ґрунтами, які потребують охорони і занесен-
ня їх до Червоної книги ґрунтів.
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Монографії

2009Ґендер, суб’єктивність, ідентичність: 
філософські дискусії другої половини 

ХХ сторіччя

Автор – Надія Гапон

Гапон Н. Ґендер, суб’єктивність, ідентичність: 
філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя : 
монографія / Н. Гапон. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 378 с.

ISBN 978-966-613-700-8

Редактор – Руслана Спринь.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Показано динаміку змін постановки та вирі-
шення проблеми ґендеру в руслі пізньомодерніст-
ських та постмодерністських філософських дис-
кусій. На основі вивчення оригінальних джерел 
досліджено теоретичні джерела проблеми соціо-
культурної асиметрії ґендеру, її модифікацій в руслі 
пізньомодерністської філософії 60–80 років ХХ ст. 
та в постмодерністській філософії 90-х років ХХ ст. 
Розкрито особливості постановки та вирішення 
проблеми ґендерної суб’єктивності та ідентичності 
в західноєвропейських, американських та вітчиз-
няних дослідженнях. Запропоновано концепцію 
системно-критичного підходу до методології по-
становки та розв’язання проблеми ґендеру в межах 
вітчизняного філософського дискурсу.

Для науковців, аспірантів, а також усіх, кого ці-
кавить ґендерна проблематика. 
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Економіка України:  
національна стратегія розвитку

За редакцією Лідії Гринів

Економіка України: національна стратегія 
розвитку : монографія / за ред. Л. Гринів. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
444 с.

ISBN 978-966-613-655-1

Редактор – Людмила Макітринська.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректори – Юліанна Бурка, Наталія Галечко,  
Ірина Василяйко, Віталія Станкевич-Іванова. 
Комп’ютерний набір – Наталія Ярошевська. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.  

У монографії викладено теоретико-методоло-
гічні та прикладні засади стратегії розвитку наці-
ональної економіки України. На основі використан-
ня праць українських і зарубіжних авторів, вивчен-
ня різноманітних статистичних даних та інших ма-
теріалів проаналізовано розвиток української еко-
номіки до проголошення незалежності, розглянуто 
стратегії національної безпеки та структурні зміни 
у вітчизняній економіці, визначено особливості ін-
ституційних перетворень, найважливіші механізми 
державного регулювання та моделі розвитку наці-
ональної економіки України.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх 
рівнів акредитації, які навчаються за напрямом 
“Економіка і підприємництво”, для викладачів, ма-
гістрантів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться 
проблемами національної економіки.

2009
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Монографії

Проблема значення  
та смислу терміна 

в гуманітарних науках

Автор – Роман Дудок

Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміна 
в гуманітарних науках : монографія / Р. І. Дудок. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 358 с.

ISBN 978-966-613-726-8

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерний набір – Зоряна Дудок.  

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

Розглянуто загальні теоретичні питання інварі-
антології та термінознавства. Уточнено методику, 
“значення–смисл”, запропоновано власну модель 
виокремлення інваріантного стабільного компо-
нента у структурі значення терміна. Досліджено 
роль семантичного диференціала як чинника тво-
рення терміна у процесі його розвитку, концепту-
ального простору та конотативного наповнення.

Для філологів, викладачів, аспірантів, студентів.

2009



224 Каталог видань
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2009 Художня, літературознавча  
і фольклористична 

парадигма ранньої творчости 
Пантелеймона Куліша

Автор – Василь Івашків

Івашків В. Художня, літературознавча і фольк-
лористична парадигма ранньої творчости 
Пантелеймона Куліша : монографія / В. Івашків. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 448 с. + вкл.

ISBN 978-966-613-706-0

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Переклад англійською мовою –  
Світлана Івашків-Когут.  

Обкладинка – Василь Роган.

У монографії всебічно проаналізовано всю відому 
на цей час спадщину Пантелеймона Куліша (1819–
1897) раннього періоду його діяльності, коли він фор-
мувався як талановитий письменник-романтик, пере-
дусім прозаїк, фольклорист, історіософ, літературний 
критик, публіцист, починався як поет і перекладач, 
організатор культурно-літературного процесу, врешті, 
патріот, для якого над усе була доля України. З’ясовано 
особливості ролі й місця у творах П. Куліша українсько-
го фольклору, збиранню, дослідженню і публікаціям 
якого він приділяв дуже багато часу. Рання творчість 
письменника засвідчує його прагнення до мистецько-
го застосування фольклору – від стилізацій до пере-
осмислення змісту та мотивів уснопоетичного тексту 
в художньому творі, використання переважно для уви-
разнення певної сюжетної лінії чи ідеї.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, 
усіх шанувальників української культури.
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Монографії

Болотні геокомплекси Волині

Автори – Ольга Ільїна,  
Семен Кукурудза

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

ISBN 978-966-613-658-2

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Коректор – Ірина Василяйко.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.  

Художнє оформлення – Василь Роган.

Наведено результати еколого-географічного 
аналізу болотних геокомплексів Волинської об-
ласті, виявлено й описано особливості динаміки і 
закономірності трансформації в умовах антропо-
генного впливу, внутрішньотипову і просторову 
диференціацію боліт, кількісне і якісне оцінювання 
для забезпечення інформаційної основи в разі об-
ґрунтування напрямів раціонального використан-
ня, планування, моніторингу, збереження й органі-
зації ефективної охорони ландшафтного та біотич-
ного різноманіття.

Для географів, екологів, краєзнавців, виклада-
чів, працівників агропромислового комплексу та 
сфери державного управління.

2009
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Монографії

2009 Методологія і практика оцінювання 
у фінансовому обліку

Автор – Галина Нашкерська

Нашкерська Г. Методологія і практика оціню-
вання у фінансовому обліку : монографія / Галина 
Нашкерська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 426 с.

ISBN 978-966-613-675-9

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Розкрито актуальні питання теорії та мето-
дології оцінювання об’єктів фінансового обліку 
підприємств середнього та великого бізнесу, ви-
значено необхідність використання вимірюваль-
них процедур для оцінки реальності практичного 
втілення основної мети діяльності підприємства. 
Наголошено на системному та економічному ха-
рактері оцінювання, досліджено вплив результатів 
вимірювання окремих видів активів і зобов’язань 
на фінансовий стан і результати діяльності підпри-
ємства.

Для науковців, аспірантів, студентів економіч-
них факультетів, економістів, фінансових аналіти-
ків, практикуючих бухгалтерів та аудиторів.
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Монографії

Ранні романи  
Володимира Винниченка

Автор – Богдан Пастух

Пастух Б. Ранні романи Володимира Винни-
ченка ⁄ Б. Пастух. – Львів : ПАІС, 2009. – 160 с.

Текст надруковано в авторській редакції. 
Обкладинка – Василь Роган.

Книжка створена на основі дисертації, пред-
метом вивчення якої є ранні романні форми 
Володимира Винниченка, їхня концептуальна 
площина та динаміка зміни жанрових параметрів. 
Взято до уваги також морально-етичні проблеми 
малої прози та драматургії, яка є ідейною праро-
дичкою романів автора. У книзі показано тяглість 
ідей у творчості Володимира Винниченка на мате-
ріалі драматургії та романістики, а також розкрито 
механізми та проблеми переходу з формату одного 
жанру в інший.

Книжка адресована студентам-філологам, вчи-
телям, викладачам гуманітарних вищих навчаль-
них закладів, історикам, всім, хто цікавиться твор-
чістю Володимира Винниченка.

2009
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Монографії

Розподіл доходів та бідність  
у перехідних економіках

Автор – Назар Холод

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

ISBN 978-966-613-674-2

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Оригінал-макет – Василь Буняк.  

Обкладинка – Василь Роган. 

Розкрито особливості та закономірності розпо-
ділу і перерозподілу доходів населення в умовах 
трансформації економічних систем посткомуніс-
тичних країн. Простежено зміну механізму форму-
вання доходів населення у країнах з перехідною 
економікою в умовах занепаду командно-адміні-
стративної економіки, трансформаційного спаду та 
економічного зростання. Проаналізовано динаміку 
доходів населення, особливості їхнього функціо-
нального та родинного розподілу, а також з’ясовано 
ефективність використання соціальних трансферів 
та оподаткування у перерозподілі доходів у пере-
хідних економічних системах. Вивчено особливості 
та закономірності розподілу та перерозподілу до-
ходів населення в умовах ринкової трансформації 
економіки України.

Для науковців, аспірантів, студентів економіч-
них факультетів та всіх тих, хто цікавиться соціаль-
но-економічними проблемами у країнах з перехід-
ною економікою.

2009
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Монографії

Філософія права  
Богдана Кістяківського

Автор – Марія Альчук

Альчук М. П. Філософія права Богдана 
Кістяківського : монографія / М. П. Альчук. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
300 с.

Переклад з німецької мови – Евеліна Шабайкович, 
Олександр Ільїн.  

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Василяйко.  
Обкладинка – Василь Роган.

Виконано системний аналіз філософсько-пра-
вових поглядів видатного українського філософа 
права, теоретика права, соціолога, історика кін-
ця ХІХ –початку ХХ ст. Богдана Олександровича 
Кістяківського (1868–1920). Подано історико-фі-
лософський та історико-культурологічний мате-
ріал, а також маловідомі українському читачеві 
фрагменти з його наукової та епістолярної спад-
щини, що зберігаються в архівах України та Росії. 
Біографічні дані розглянуто у контексті взаємо-
впливів філософських і філософсько-правових тен-
денцій, які характеризували українську, російську, 
західноєвропейську інтелектуальну культуру на 
межі ХІХ–ХХ ст.

Для науковців, викладачів, студентів філософ-
ських та юридичних спеціальностей.

2010



230 Каталог видань

Монографії

2010 Львів.  
Щоденне життя очима  

переселенців із сіл 
(50–80-ті роки ХХ ст.)

Автор – Галина Боднар

Боднар Г. Львів. Щоденне життя очи-
ма переселенців із сіл (50–80-ті роки ХХ ст.) : 
монографія / Галина Боднар. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с. + вкл.

ISBN 978-966-613-758-9

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.

У жанрі соціальної історії висвітлено щоденне 
життя Львова крізь призму його бачення найбіль-
шою групою мешканців міста 50–80-х років ХХ ст. – 
вихідців із галицьких сіл. Досліджено статистич-
ні дані міграційних процесів до Львова, причини 
інтенсивного переселення до обласного центру, 
з огляду на ситуацію в колективізованому селі й 
наслідки соціально-економічних перетворень у 
західноукраїнських областях кінця 40-х–початку 
50-х років ХХ ст., які перетворили Львів у великий 
промисловий центр. Після переїзду новоприбулі 
мешканці Львова поставали перед потребою ма-
теріально-побутової та соціально-психологічної 
адаптації в місті в умовах підтримання тісних кон-
тактів із селом. У центрі дослідження – пересічна 
людина, яка на шляху “з села в місто” переживала 
глибоку світоглядну трансформацію й водночас 
змінювала місто, накладаючи власними уявлення-
ми й поведінкою відбиток на творення нової місь-
кої культури Львова.
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Монографії

Осудність та неосудність 
(кримінально-правове дослідження)

Автор – Володимир Бурдін

Бурдін В. М. Осудність та неосудність (кримі-
нально-правове дослідження) : монографія / 
В. М. Бурдін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
780 с.

ISBN 978-966-613-788-6

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто проблеми, які стосуються осудності 
та неосудності. Детально проаналізовано ознаки 
відповідних понять, їхнє співвідношення, а також 
зв’язок з іншими кримінально-правовими понят-
тями. З урахуванням багатофакторності впливів на 
психічну діяльність людини доведено необхідність 
диференціації причин неосудності. Досліджено 
функціональне призначення віку, з якого може на-
ставати кримінальна відповідальність, в механізмі 
кримінально-правового регулювання. Запропо-
новано нове бачення вирішення питання про кри-
мінальну відповідальність за злочини, вчинені в 
стані сп’яніння. Проаналізовано правову природу 
примусових заходів медичного характеру та при-
мусового лікування.

Для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, на-
укових співробітників, викладачів і студентів юри-
дичних навчальних закладів.

2010
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Монографії

2010 Теоретичні проблеми туризму: 
суспільно-географічний підхід

Автор – Степан Кузик

Кузик С. П. Теоретичні проблеми туризму: 
суспільно-географічний підхід : монографія / 
С. П. Кузик. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. – 254 с. 

ISBN 978-966-613-756-5

Редактор – Діана Карпин.  
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

У монографії досліджено теоретичні основи гео-
графії туризму – чинники розвитку туризму, форму-
вання туристичних потреб, класифікацію туристич-
ної діяльності, новітні теорії та концепції вивчення 
географії туризму, основи формування туристичної 
привабливості території. Проаналізовано методич-
ні засади географії туризму, методи її дослідження. 
Подано підходи до оцінки туристичних ресурсів. 
Виокремлено основні форми і види туризму. 

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих 
навчальних закладів.



233Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Монографії

Державне регулювання банківської 
системи України

Автор – Софія Лобозинська

Лобозинська С. М. Державне регулювання 
банківської системи України / Софія Миколаївна 
Лобозинська : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 416 с.

ISBN 978-966-613-801-2

Редактор – Марія Ріпей.  
Комп’ютерне верстання – Марія Федорусь. 

У монографії досліджено особливості, механіз-
ми та напрями підвищення ефективності держав-
ного регулювання банківської системи України. 
Подано аргументовані пропозиції та практичні ре-
комендації з удосконалення регулятивної політики 
у банківському секторі.

Для науковців, викладачів, аспірантів, фахівців 
у сфері банківництва, а також усіх, хто цікавиться 
проблемами державного регулювання банківських 
систем.

2010
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Монографії

2010 Філософія. Наука. Техніка: 
Методолого-світоглядний аналіз

Автор – Володимир Мельник

Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка: 
Методолого-світоглядний аналіз / В. П. Мельник : 
монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. – 592 с.

ISBN 978-966-613-740-4

Редактор – Діана Карпин.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

У монографії розглянуто філософські проблеми 
цивілізаційного поступу й охоплено достатньо пи-
тань, пов’язаних із з’ясуванням особливостей та ім-
перативів сучасного наукового пізнання, синтетич-
ної природи технічної науки і техніки. Відтворено 
філософський образ сучасної науки й техніки, ме-
тодологічні та світоглядні особливості їхнього роз-
витку. Особливу увагу привернуто до визначальної 
системоутворювальної функції науково-технічної 
раціональності як парадигмального чинника ста-
новлення та розвитку сучасної техногенної циві-
лізації. Засобами філософської рефлексії розкрито 
соціокультурну й соціоантропологічну вимірність 
науки і техніки, проблеми та перспективи гумані-
зації науково-технічного розвитку.
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Монографії

Зовнішня торгівля 
Федеративної Республіки Німеччини

Автор – Романа Міхель

Міхель Романа. Зовнішня торгівля Федера-
тивної Республіки Німеччини : монографія / 
Романа Міхель ; наук. ред. та передмова д-ра екон. 
наук, проф. І. М. Грабинського. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 118 с. 

ISBN 978-966-613-743-5

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

У монографії висвітлено особливості зовніш-
ньої торгівлі Федеративної Республіки Німеччини. 
Описано шлях розвитку Німеччини після Другої 
світової війни, завоювання нею європейського 
та світових торговельних ринків. Окремий роз-
діл присвячено зовнішньоекономічним зв’язкам 
України з ФРН.

Для науковців, аспірантів, магістрантів, студен-
тів факультетів міжнародних відносин.

2010
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Монографії

2010 Розтоцький ландшафтно-
геофізичний стаціонар: 

формування, розвиток, наукові 
надбання

Автор – Богдан Муха

Муха Б. П. Розтоцький ландшафтно-геофі-
зичний стаціонар: формування, розвиток, 
наукові надбання [Текст] : монографія. – Львів :  
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 126 с. 

ISBN 978-966-613-779-4

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Фотографії – Богдан Муха.  

Дизайн обкладинки – Василь Роган.

Розглянуто передумови виникнення, істо-
рію заснування і розвитку та наукові здобутки 
Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціона-
ру – унікальної польової географічної лабораторії 
та навчальної бази географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка. Подано огляд дипломних і ма-
гістерських робіт, підготовлених на матеріалах і на 
базі РЛГС.
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Монографії

Київська школа поетів та її оточення 
(модерні стильові течії української 

поезії 1960–1990-х років)

Автор – Тарас Пастух

Пастух Тарас. Київська школа поетів та її 
оточення (модерні стильові течії української поезії 
1960–1990-х років) : монографія / Тарас Пастух. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 700 с.

ISBN 978-966-613-805-0

Літературний редактор – Надія Пастух.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

Пропоноване видання є першим комплек-
сним дослідженням модерної пропозиції поетів 
Київської школи та її оточення. Цю пропозицію 
розглянуто в ракурсі трьох найважливіших стильо-
вих течій – міфологічної, сюрреалістичної та герме-
тичної. Автор монографії також простежує історію 
формування Київської школи поетів та розглядає 
важливі складові їхнього модерного поетичного 
письма. Окреслено феномен угруповання Київська 
школа та її оточення в контексті української поезії 
1960–1990-х років.

2010
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Монографії

Професор Юрій Полянський

За редакцією Олега Шаблія

Професор Юрій Полянський / за редакцією 
професора О. Шаблія. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 378 с.

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерний набір – Марія Федорусь,  

Тарас Кравець, Ольга Мамчур.  
Комп’ютерне верстання – Марія Федорусь.  

Художнє оформлення – Ігор Дикий.

Репрезентовано життєпис і наукову діяльність 
відомого українського й аргентинського географа, 
геолога і археолога професора Юрія Полянського 
(1892–1975). Опубліковано наукові праці вчено-
го з регіональної географії, геоморфології та ар-
хеології, а також статті відомих учених про Юрія 
Полянського і його родину.

Для викладачів, аспірантів і студентів геогра-
фічних, геологічних та історичних факультетів.

2010
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Монографії

Розвиток обліково-аналітичних 
систем суб’єктів господарювання  

в Україні

Автор – Володимир Швець

Швець В. Розвиток обліково-аналітичних систем 
суб’єктів господарювання в Україні : монографія / 
Володимир Швець. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 448 с.

ISBN 978-966-613-775-6

Редактор – Ірина Лоїк.

Досліджено особливості формування і функці-
онування обліково-аналітичних систем суб’єктів 
господарювання в Україні у контексті їхнього роз-
витку в центрах світової цивілізації. На основі по-
єднання еволюційного та функціонального підхо-
дів розглянуто методологічні засади формування 
української парадигми обліково-аналітичних сис-
тем суб’єктів господарювання, розкрито особли-
вості їхнього подальшого розвитку в умовах глоба-
лізації й асиметричності інформації.

Для науковців, студентів економічних спеціаль-
ностей, фахівців державних контрольно-аналітич-
них органів, бухгалтерів, а також для суб’єктів рин-
ку програмно-аналітичного забезпечення.

2010
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Монографії

2011 Український магічно-сакральний 
фольклор: 

структура тексту та особливості 
функціонування

Автор – Ігор Гунчик

Гунчик І. Український магічно-сакральний 
фольклор: структура тексту та особливості 
функціонування : монографія / Ігор Гунчик. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 232 с.

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.

Монографія присвячена дослідженню україн-
ських магічно-сакральних текстів – народних моли-
тов, замовлянь, примовок та інших типологічно спо-
ріднених утворень, на означення яких використано 
поняття “оказіонально-обрядовий фольклор”. Автор 
окреслив стан дослідження магічно-сакрального 
фольклору та його місце в жанрово-родовій системі 
усної словесності, розглянув традиційні терміни та 
дефініцію, а також приділив увагу історії досліджен-
ня структурних і функціональних особливостей 
українського оказіонально-обрядового фольклору 
в ХІХ–ХХ ст. Значне місце у книзі займає вивчення 
інваріантної структури магічно-сакрального тексту, 
де проаналізовано два типи фольклорного мовлен-
ня (апеляцію й експлікацію), з’ясовано апелятивні 
та експлікативні інваріантні одиниці (формули), а 
також дослідження чотирьох функціональних рівнів 
оказіонально-обрядового фольклору, які пов’язані з 
категоріями часу, простору, виконавця та адресата.

Для фольклористів, філологів, етнологів, усіх, хто 
цікавиться традиційною культурою українського 
народу.
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Рельєф Вулканічного пасма 
Українських Карпат

Автори – Ярослав Кравчук,  
Ярослав Хомин

Кравчук Ярослав. Рельєф Вулканічного пас-
ма Українських Карпат : монографія / Ярослав 
Кравчук, Ярослав Хомин. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 188 с. + вкл.

ISBN 978-966-613-908-8

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.

Наведено комплексну геоморфологічну харак-
теристику регіону. Значну увагу приділено морфо-
структурному аналізу, характеру поширення і ди-
наміці сучасних екзогенних геоморфологічних про-
цесів. Під час аналізу морфоскульптури розглянуто 
деякі проблеми формування поверхонь вирівню-
вання і перебудови річкових долин. Запропоновано 
схему геоморфологічної регіоналізації.

Для географів, геоморфологів, геологів та еко-
логів.

2011
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Історія російщення українців

Автори – Василь Лизанчук,  
Микола Рожик

Лизанчук В. В. Історія російщення українців : 
монографія / Василь Лизанчук, Микола Рожик. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 412 с.

ISBN 978-966-613-774-9

Ілюстрації заслуженого діяча мистецтв України 
Василя Івановича Семенюка. 

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Пірожик.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк,  

Наталія Лобач.  
Комп’ютерний набір – Олег  Деркач.  

Обкладинка – Василь Роган.

У монографії на документальних засадах уза-
гальнено й об’єктивно висвітлено українсько-ро-
сійські взаємовідносини, розкрито московську 
політику загарбання, колоніального гноблення в 
Російській імперії і Радянському Союзі, осмислено 
методи і форми російщення українців, винищуван-
ня свідомих національних сил – поборників за не-
залежність України. Процеси геноциду, етноциду і 
лінгвоциду української нації розглянуто із залучен-
ням новітніх історичних досліджень українських і 
зарубіжних авторів.

Для студентів, викладачів, учителів, старшо-
класників, широкого загалу читачів, які прагнуть 
отримати об’єктивну інформацію з української іс-
торії.

2011
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Системи транспортування Са 2+ 
у секреторних клітинах  

екзокринних залоз
Автор – Володимир Манько

Манько В. В. Системи транспортування Са 2+ у се-
креторних клітинах екзокринних залоз : монографія / 
В. В. Манько ; автор передмови С. О. Костерін. – Львів :  
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2011. – 271 с. – (Серія “Біологічні Студії”). – 
Бібліогр.: с. 239–271.

ISBN 978-966-613-828-9
Редактор – Лариса Сідлович.  

Технічний редактор – Ігор Старунько.  
Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько.  

Дизайн обкладинки – Ігор Старунько.

Монографія охоплює найважливіші аспекти функціонуван-
ня Са 2+- транспортувальних систем секреторних клітин екзо-
кринних залоз різних тварин. Головне її завдання – висвітлити 
дослідження Са 2+-транспортувальних систем секреторних клі-
тин слинних залоз личинки дзвінця, які проводять на кафедрі 
фізіології людини і тварин Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка вже понад 20 років. Зокрема, детально 
описано результати ідентифікації у досліджуваних секреторних 
клітинах потенціалкерованих Са 2+-каналів, Nа + – Са 2+-обмін-
ника, Са 2+-помпи плазматичної мембрани і ендоплазматично-
го ретикулуму, Са 2+-уніпортера мітохондрій, ІФ 3-чутливих та 
ріанодинчутливих Са 2+-каналів, P2Y- і Р2Х-рецепторів. Описано 
властивості Nа + – Са 2+-обмінника плазматичної мембрани, наяв-
ність якого не є характерною ознакою секреторних клітин інших 
залоз. Це стосується його специфічності до одно- і двовалентних 
катіонів, встановлення механізму дії катіонів перехідних елемен-
тів, ролі SH-груп тощо. Проаналізовано особливості взаємозв’язків 
між різними Са 2+-транспортувальними системами. Спираючись 
на них, запропоновано концепцію Са 2+-функціональних одиниць. 
Аналізуючи результати дослідження регуляції Са 2+-транспорту-
вальних систем кальмодуліном, автор пропонує читачам принцип 
“зміщених фаз”. Цікавими є також дані щодо ефективності регулю-
вання Са 2+-транспортувальних систем секреторних клітин мало-
клітинних залоз цАМФ, цГМФ і NО. Завершується монографія кон-
цептуальною постуляцією трьох кальцієвих доменів (базального, 
апікального та ядерного) у досліджуваних клітинах, що дає змогу 
коректніше інтерпретувати отримані результати.

Для студентів-магістрів, які вивчають курс “Електро-
фізіологія секреторних клітин”, для фізіологів, біофізиків, біохі-
міків, фахівців у галузі клітинної біології, а також для читачів, які 
цікавляться особливостями Са 2+-сигналізації у різних клітинах.

2011
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Мінерали Українських Карпат. 
Силікати

Автори – Орест Матковський,  
Віктор Квасниця, 
Ігор Наумко та ін.

Матковський О. Мінерали Українських Карпат. 
Силікати : монографія / [О. Матковський, В. Квасниця,  
І. Науменко та ін.] ; головний редактор О. Матковський. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 520 с.

Відповідальні редактори – Орест Матковський, 
Євгенія Сливко.  

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Євгенія Сливко.

Присвячено 350-річчю заснування Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

Узагальнено дані з мінералогії силікатів 
Складчастих Карпат, Передкарпатського й Закар-
патського прогинів. Описано геологічну будову, 
рудоносність, найважливіші мінеральні об’єкти й 
головні силікатовмісні комплекси. Мінерали сха-
рактеризовано за схемою, розробленою Комісією 
мінералогії та геохімії КБГА. Наведено дані про 
поширення, форми прояву, морфологію, хімічний 
склад, структуру, фізичні властивості та генезис 
усіх відомих в Українських Карпатах мінералів кла-
су силікатів. 

Для геологів, які вивчають мінералогію та ко-
рисні копалини складчастих областей.

2011
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Гуманітарна інтервенція  
та міжнародне право: 

теорія і практика

Автор – Володимир Мотиль

Мотиль В. І. Гуманітарна інтервенція та міжна-
родне право: теорія і практика : монографія / 
В. І. Мотиль. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
302 с.

ISBN 978-966-613-807-4

Редактор – Ірина Лоїк.  
Коректор – Юліанна Бурка.  
Обкладинка – Василь Роган.

У монографії розглянуто найбільш актуальні 
аспекти проблематики гуманітарної інтервенції: 
поняття, зміст та основні форми гуманітарної ін-
тервенції, еволюцію концепції гуманітарної ін-
тервенції, питання правомірності гуманітарної 
інтервенції відповідно до сучасного міжнародного 
права, гуманітарне втручання під егідою ООН та ре-
гіональних міжнародних організацій. У праці про-
аналізовано численні приклади здійснення гумані-
тарних інтервенцій.

Для науковців, викладачів, студентів, держав-
них службовців, а також усіх, хто цікавиться про-
блематикою гуманітарної інтервенції.

2011
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Історія Астрономічної обсерваторії 
Львівського національного 

університету 
імені Івана Франка

За редакцією Богдана Новосядлого

Історія Астрономічної обсерваторії Львівського 
національного університету імені Івана Франка / 
за редакцією Б. С. Новосядлого. – Львів : Львівський 
національний університет імені Івана Франка, 
2011. – 240 с.

Літературний редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Степан Апуневич.  

Комп’ютерна верстка – Степан Апуневич. 
Обкладинка – Василь Роган.

Наведено нариси з історії Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка – одно-
го з найстаріших астрономічних закладів Східної 
Європи, від заснування обсерваторії у ХVІІІ сторіччі 
до сучасності. Висвітлено біографії відомих науков-
ців, які працювали в Астрономічній обсерваторії у 
різні часи.

Для фахівців у галузі історії науки, астрономії, 
студентів, аспірантів.

2011
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2011Сірі лісові ґрунти Опілля =  
Gray forest soils of Opillya

Автори – Наталія Павлюк,  
Володимир Гаськевич

Павлюк Н. М. Сірі лісові ґрунти Опілля = Gray 
forest soils of Opillya : монографія / Н. М. Павлюк, 
В. Г. Гаськевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 322 с. – Серія “Ґрунти України”.

Редактор – Ірина Лоїк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган. 

Подано результати географо-екологічних дослі-
джень ясно-сірих та сірих лісових ґрунтів Опілля. 
Вивчено просторові зміни морфологічних, фізич-
них, фізико-хімічних, хімічних властивостей ґрун-
тів, трансформацію властивостей ґрунтів під дією 
сільськогосподарського використання та деграда-
ційних процесів.

Визначено, що фаціальні особливості чинників 
ґрунтотворення у межах природних районів Опілля 
зумовили просторові зміни таких властивостей до-
сліджуваних ґрунтів: морфологічних ознак, грану-
лометричного складу, гумусового стану, валового 
хімічного складу. Подано рекомендації щодо опти-
мізації використання сірих лісових ґрунтів Опілля. 

Для фахівців у галузі ґрунтознавства, меліорації 
ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, 
земельного кадастру, наукових працівників, аспі-
рантів і студентів відповідних спеціальностей. 
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Психоаналітичний аспект  
української белетристики 

першої третини ХХ сторіччя

Автор – Андрій Печарський

Печарський Андрій. Психоаналітичний аспект 
української белетристики першої третини ХХ сто-
річчя : монографія ⁄ Андрій Печарський. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 466 с.

Літературний редактор – Ярослав Довган.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк,  
Наталія Лобач.  

Художній редактор – Світлана Прокіпчин.  
В оформленні обкладинки використано роботи 

Леонардо да Вінчі.

У монографії розгорнуто авторський проект до-
слідження психоаналізу та української белетристи-
ки першої третини ХХ ст. в пошуках “Шляху, Істини 
й Життя”. Уперше в літературознавчому дискурсі 
комплексно поєднано теорії класичного психоана-
лізу, аналітичної й індивідуальної психології з нео-
фройдистською концепцією неусвідомленого крізь 
призму духовного простору богослов’я і патристи-
ки, що відкривають нові екзистенційно-психоло-
гічні грані власне людського і творчого феномену 
класиків української літератури.

Книжка стане в пригоді літературним крити-
кам, викладачам, учителям-словесникам, студен-
там, усім, хто цікавиться проблемами психоаналізу, 
літературознавства, психології творчості.

2011



249Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Монографії

Традиційна будівельна обрядовість 
українців = Traditional building rites 

of Ukrainians

Автор – Роман Сілецький

Сілецький Р. Традиційна будівельна обря-
довість українців = Traditional building rites of 
Ukrainians : монографія / Роман Сілецький. – Львів :  
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 428 с.

ISBN 978-966-613-863-0

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Юліанна Бурка.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

Монографія присвячена одній із малодослідже-
них галузей традиційно-побутової культури укра-
їнців – будівельній обрядовості. На основі значного 
масиву першоджерел (передусім польових етно-
графічних, писемних) реконструйовано обрядово-
звичаєвий комплекс, який супроводжував народне 
житлово-господарське будівництво. Значне місце 
у монографічному дослідженні відведено встанов-
ленню його семантики, зокрема прикмет і гадань, 
пов’язаних з вибором будівельного матеріалу, місця 
і часових меж будівництва, світоглядних уявлень 
про майстра-будівельника, будівельної жертви, об-
рядового будівельного деревця, новосільних зви-
чаїв та обрядів тощо. Приділено увагу з’ясуванню 
часу походження та світоглядних основ будівельних 
звичаїв і обрядів, їхнього зв’язку з історичним роз-
витком народного житла та архаїчними пластами 
духовної культури українців. Виявлено локальні 
особливості, загальноетнічні та спільнослов’янські 
риси будівельної обрядовості українців, з’ясовано 
стан її функціонування на сучасному етапі.

Для етнологів, археологів, істориків, фолькло-
ристів, культурологів, усіх, хто цікавиться народною 
культурою українців та інших слов’янських народів.

2011
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Монографії

Грошові системи  
на українських землях: 

історія і теорія

Автор – Ірина Скоморович

Скоморович І. Г. Грошові системи на українських 
землях: історія і теорія : монографія / І. Г. Скоморо-
вич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 244 с.

ISBN 978-966-613-844-9

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто теоретичні та практичні засади 
формування грошових систем на українських зем-
лях, а також вплив економічних процесів на осо-
бливості та закономірності проведення грошових 
операцій. Визначено роль центральних банків у 
розвитку грошового господарства, механізми емісії 
грошей у різних економічних системах. Висвітлено 
порядок організації грошового обігу в економіці 
незалежної України.

Для викладачів, студентів вищих навчальних 
закладів, фінансистів, бізнесменів, усіх, хто ціка-
виться особливостями функціонування грошових 
систем.

2011
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Монографії

Українська  
фольклористика в Галичині кінця 
ХІХ–першої третини ХХ століття:  

історико-теоретичний дискурс

Автор – Ганна Сокіл

Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині 
кінця ХІХ–першої третини ХХ століття: історико-
теоретичний дискурс : монографія / Ганна Сокіл. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 588 с. + 
1,0 вкл.

ISBN 978-966-613-841-8

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 
Комп’ютерна обробка ілюстрацій – Мар’яна Чура. 
Обкладинка – Олександр Ельгарт, Василь Роган.

У монографії проаналізовано головні тенден-
ції української фольклористики в історичному, 
теоретико-методологічному аспектах, осмислено 
збирацьку, едиційну й текстологічну діяльність 
Етнографічної комісії Наукового товариства імені 
Шевченка. Дослідження ґрунтується на багатому 
джерелознавчому матеріалі (опублікованому й ар-
хівному). З’ясовано роль і місце фольклористики 
Галичини в загальноукраїнському та європейсько-
му науковому контексті.

Для фольклористів, істориків, етнологів, лінг-
вістів, усіх шанувальників української науки і куль-
тури.

2011
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Монографії

Село на золотому Поділлі:  
земля і люди

Автор – Олег Шаблій

Шаблій О. І. Село на золотому Поділлі: земля і 
люди : монографія / О. І. Шаблій. – Львів : Аверс. – 
2011. – 712 с.

Редактор – Мирон Парцей.  
Комп’ютерний набір – Ольга Мамчур, Тарас Кравець. 

Комп’ютерне верстання – Георгій Кундельський. 
Обкладинка – Федір Лукавий. 

У книзі використано світлини із архівів і домашніх  
збірок: Я. І. Алексевича, П. Я. Баб’як, О. Л. та Ю. Л. Бірюко-
вих, Г. П. Бекесевич, О. Т. Буряк, В. А. Головатого, 
В. К. Горбатюк, В. П. Завадовського, Є. П. Качана, 
А. А. Лугового, Я. М. Петрусика, Л. Б. Полиґач, 
Я. В. Перейми, М. Р. Посівнича, М. О. Федун, Г. О. Чорної, 
О. І. Шаблія, О. П. Шишковської, І. Я. Шкумбатюка, 

Г. О. Щербатої.

Краянам – нині сущим і пращурам, і нащадкам присвячено.

Монографія присвячена історико-географіч-
ному дослідженню типового на Західному Поділлі 
галицького села Курівці (Зборівський район 
Тернопільської області). Розглянуто походження та 
історію розвитку села, висвітлено природні умови 
і ресурси, з’ясовано головні тенденції демографіч-
ного, соціального та економічного розвитку люд-
ності. Схарактеризовано релігію, освіту та культу-
ру населення с. Курівці, життя і діяльність найвідо-
міших вихідців з села – артиста М. Бенцаля, полі-
тичних діячів Ганни і Ярослава Чемеринських та ін.

Для краєзнавців, учителів і студентів історії та 
географії, журналістів, учнів старших класів, усіх, 
хто цікавиться рідним краєм.  

2011
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Геологічний факультет 
Львівського національного 

університету 
імені Івана Франка (1945–2005)

Автори – Петро Білоніжка,  
Орест Матковський, 

Микола Павлунь, Євгенія Сливко

Геологічний факультет Львівського націо нального 
університету імені Івана Франка (1945–2005) : до-
відко во-інформаційне видання / [П. Білоніжка, 
О. Матковський, М. Павлунь та ін.]. – Львів : Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 375 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.

Висвітлено передумови відкриття і діяльність 
геологічного факультету у Львівському універси-
теті, проаналізовано структуру, навчальний про-
цес, підготовку фахівців та кадрів вищої кваліфі-
кації, науково-дослідну роботу, найважливіші здо-
бутки. Наведено короткі відомості про кафедри, 
лабораторії, науково-дослідні підрозділи, наукові 
товариства і видання, персоналії, списки аспірантів 
і співробітників, які захистили кандидатські й док-
торські дисертації, списки студентів-випускників. 
Висвітлено поетичну і мистецьку творчість геоло-
гів. Завершують книгу фотоальбом, який ілюструє 
різнобічну діяльність працівників факультету, та 
фоторепродукції їхніх мистецьких творів.

Для геологів, студентів, випускників, дослід-
ників історії геологічного факультету Львівського 
університету, любителів поезії, мистецтва, декора-
тивного каменю.

2008
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Кафедра раціонального 
використання 

природних ресурсів і охорони 
природи (1988–2008)

За редакцією Семена Кукурудзи

Кафедра раціонального використання при-
родних ресурсів і охорони природи (1988–2008) :  
довідник ⁄ за загальною редакцією професора 
С. І. Кукурудзи. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 42 с.

Літературний редактор – Діана Карпин.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Василяйко.  
Дизайн та верстка – Ігор Дикий.

У довіднику висвітлено історію формуван-
ня і розвитку кафедри раціонального викорис-
тання природних ресурсів та охорони природи 
Львівського національного університету імені Іва-
на Франка. Схарактеризовано структурні підрозді-
ли кафедри, навчальну і наукову роботу, подано 
біографічні дані працівників кафедри.

Для викладачів, наукових співробітників, аспі-
рантів, студентів.

2008



256 Каталог видань

Енциклопедії ,  словники, довідники, покажчики, каталоги, колекці ї

Теофіль Комаринець. 
Біобібліографічний покажчик

Укладач – М. Кривенко 

Теофіль Комаринець : біобібліографічний 
покажчик / укладач М. Кривенко ; авт. передм.: 
В. Івашків, О. Комаринець ; [Редкол.: В. Кметь 
(голова) та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 168 с.: іл., портр. – 
(Українська біобібліографія. Нова серія; Ч. 26. 
Біобібліографія вчених університету).

Науковий редактор – Василь Івашків.  
Редактор – Григорій Чопик.  
Художник – Іван Крислач.

Біобібліографічний покажчик містить інформа-
цію про життєвий і творчий шлях відомого укра-
їнського літературознавця, фольклориста, гро-
мадського діяча, першого завідувача відновленої 
1990 р. кафедри української фольклористики імені 
академіка Ф. Колесси у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка, дійсного члена 
Наукового товариства імені Тараса Шевченка, ак-
тивного учасника відродженої “Просвіти”, голови 
ради Львівського університету імені Івана Франка, 
доктора філологічних наук, професора Теофіля 
Івановича Комаринця (1927–1991).

Для дослідників української літератури, фоль-
клору, суспільно-політичних проблем, викладачів, 
бібліотечних працівників, студентів, усіх, хто ціка-
виться історією рідного слова та славними поста-
тями української науки, освіти, культури.

2008
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Українсько-чеський словник 
лінгвістичної термінології

Автори – Оксана Антоненко,  
Надія Лобур, 

Ольга Паламарчук,  
Галина Стрельчук, 

Мирослава Шевченко

Українсько-чеський словник лінгвістичної 
термі нології / [О. В. Антоненко, Н. В. Лобур, О. Л. Пала-
марчук та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 200 с.

ISBN 978-966-613-667-4

Науковий редактор – Іван Тепляков.

Словник охоплює найуживанішу сучасну укра-
їнську й чеську термінологію в галузі фонетики, 
фонології, граматики, лексикології, стилістики, 
словотвору, історії мов, діалектології, теорії кому-
нікації (понад 65 000 термінів).

Для викладачів вищих навчальних закладів, 
студентів-славістів.

2009
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Орест Матковський: 
учений, педагог,  

організатор науки і освіти 
(до 80-річчя від народження)

Автори й упорядники –  
Петро Білоніжка, 

Євгенія Сливко, Богдан Манчур, 
Людмила Ланчак, Лідія Яриш

Орест Матковський: учений, педагог, органі затор 
науки і освіти (до 80-річчя від народження) : довідково-
бібліографічне видання / [П. Білоніжка, Є. Сливко, 
Б. Манчур та ін] ; відповідальні за випуск – професор 
М. Павлунь, доцент Л. Скакун. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 152 с.

ISBN 978-966-613-693-3

Відповідальні за випуск – Микола Павлунь, Леонід Скакун.  
Редактор – Мирослава Мартиняк.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Євгенія Сливко.

Висвітлено головні етапи життя, науково-педагогіч-
ної, організаційної та громадської діяльності відомого 
українського вченого в галузі мінералогії, доктора гео-
лого-мінералогічних наук, академіка Академії наук ви-
щої школи України, заслуженого професора Львівського 
національного університету імені Івана Франка Ореста 
Ілляровича Матковського. Видання також містить відо-
мості про найважливіші наукові здобутки і підготовку 
науково-педагогічних кадрів, хронологічний та іменний 
покажчики праць, дані про участь у наукових форумах 
та їхню організацію, інформацію про опонування кан-
дидатських і докторських дисертацій, рецензії на праці 
О. Матковського та літературу про нього, привітання з 
нагоди відзнак і ювілеїв. Зміст книги доповнено фото-
ілюстраціями та фотокопіями документів.

Для наукових працівників, геологів виробничих ор-
ганізацій, аспірантів і студентів, які цікавляться історією 
вітчизняної геологічної науки та історією Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

2009
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Світ книг – світ знань 
Каталог видань Видавничого центру 

Львівського національного 
університету 

імені Івана Франка (2006–2008)

Упорядник – Богдан Копанський

Каталог видань Видавничого центру Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
(2006–2008) “Світ книг – світ знань” / упорядник 
Б. М. Копанський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 112 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерний набір – Наталія Буряк.  

Комп’ютерне верстання і дизайн – Василь Роган. 
Обкладинка – Василь Роган.

Каталог охоплює 192 видання, об’єднані в де-
сять розділів. Це – підручники; навчальні посібни-
ки; навчально-методичні посібники; практикуми, 
збірники вправ, задач; монографії; словники, до-
відники, покажчики, каталоги; біографічні нариси; 
збірники наукових праць, матеріали наукових кон-
ференцій; художні видання; інші видання. Каталог 
присвячений 10-річчю створення Видавничого 
центру.

Для студентів, викладачів, усіх поціновувачів 
книги.

2009
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Геологічний факультет 
Львівського національного 

університету 
імені Івана Франка (1945–2010)

Автори – Петро Білоніжка,  
Орест Матковський, 

Микола Павлунь, Євгенія Сливко

Білоніжка Петро. Геологічний факультет Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка (1945–2010) : довідково-інформаційне ви-
дання / П. Білоніжка, О. Матковський, М. Павлунь та 
ін. –[2-ге вид., перероб. і допов.]. – Львів : Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 520 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

Висвітлено передумови відкриття і діяльність геоло-
гічного факультету у Львівському університеті, проаналі-
зовано структуру, навчальний процес, підготовку фахів-
ців та кадрів вищої кваліфікації, науково-дослідну роботу, 
найважливіші здобутки. Наведено короткі відомості про 
кафедри, лабораторії, науково-дослідні підрозділи, на-
укові товариства і видання, персоналії, списки аспірантів 
і співробітників, які захистили кандидатські й докторські 
дисертації, списки студентів-випускників. Висвітлено по-
етичну і мистецьку творчість геологів. Наведено фото-
альбом, який ілюструє різнобічну діяльність працівників 
факультету, та фоторепродукції їхніх мистецьких творів. 
У додатку наведено інформацію про наукові школи фа-
культету, персоналії, перелік випускників 2006–2010 рр., 
відомості про наукові форуми, пам’ятні академії, ювілейні 
вшанування, презентації наукових праць за останні п’ять 
років, ілюстрації періодичних видань та навчальних і на-
укових співробітників факультету.

Для геологів, студентів, випускників, дослідників іс-
торії геологічного факультету Львівського університету, 
любителів поезії, мистецтва, декоративного каменю.

2010
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Каталог колекцій ссавців 
Зоологічного музею 

Львівського національного 
університету 

імені Івана Франка

Укладачі – Андрій Затушевський, 
Ігор Шидловський,  

Оксана Закала,  
Ігор Дикий, 

Олександр Головачов,  
Мар’яна Сеник, 

Христина Романова

Каталог колекцій ссавців Зоологічного му-
зею Львівського національного університету імені 
Івана Франка / укладачі : Затушевський А. Т., 
Шидловський І. В., Закала О. С. та ін. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
442 с. 

ISBN 978-966-613-980-3

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.

Каталог містить довідкові матеріали про експо-
зиційні та фондові колекції ссавців, що зберігаются 
в Зоологічному музеї Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Для теріологів, зоологів, аспірантів та студентів 
біологічних факультетів, працівників природни-
чих, зоологічних і краєзнавчих музеїв.

2010
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Феодосій Стеблій (1994–2009): 
біобібліографічний покажчик

Укладач – Оксана Галевич

Феодосій Стеблій (1994–2009) : біобібліо-
графічний покажчик / Міністерство освіти і науки 
України, Львівський національний університет 
імені Івана Франка, Наукова бібліотека ; укладач 
О. Малевич ; автор передмови Б. Якимович ; 
редколегія: В. Кметь (голова), Б. Якимович, 
М. Ільницький, В. Горинь ; науковий редактор 
В. Голубко ; редактор Г. Чопик. – Львів, 2010. – 
228 с.: іл., портр. – (Українська бібліографія. Нова 
серія; Ч. 28: Біобібліографія вчених університету).

Редактор – Григорій Чопик.  
Ілюстративний матеріал – Марина Олійник. 

Оригінал-макет підготовано у відділі автоматизації 
НБ ЛНУ імені Івана Франка  

(завідувач Мирослава Доманська).

Біобібліографічний покажчик є продовжен-
ням видання “Феодосій Іванович Стеблій” (Львів, 
1995) і містить інформацію про життєвий шлях та 
науковий доробок відомого українського істори-
ка, вченого, дійсного члена Наукового товариства 
імені Шевченка, завідувача відділу нової історії 
України Інституту українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України Феодосія Івановича 
Стеблія.

2010
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Словник поетичної збірки  
Івана Франка 

“Зів’яле листя”

Автор – Зеновій Терлак

Терлак З. Словник поетичної збірки Івана 
Франка “Зів’яле листя” / Зеновій Терлак. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 394 с.

ISBN 978-966-613-782-4

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Обкладинка – Василь Роган.

Словник є повним довідником особливостей 
слововживання в поетичній збірці Івана Франка 
“Зів’яле листя”. Подано частотність уживання всіх 
лексем, що функціонують у тексті другого прижит-
тєвого видання збірки поета, розкрито їхню сема-
тику і фонетико-граматичні особливості.

Для науковців, викладачів, студентів вищих на-
вчальних закладів, а також для всіх тих, хто ціка-
виться таємницями художнього слова.

2010
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Партії та вибори:  
енциклопедичний словник

Автор – Юрій Шведа

Шведа Ю. Р. Партії та вибори : енциклопедичний 
словник / Ю. Р. Шведа. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 750 с.

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  

Наталія Буряк. 

В енциклопедичному словнику “Партії та ви-
бори” зібрано понад 1 500 термінів і понять, які 
стосуються політичних виборів, виборчих систем, 
виборчого законодавства, виборчого процесу та 
місця в ньому політичних партій. Через розкриття 
суті відповідних термінів автор подає об’єктивні 
індикатори демократичних механізмів і процедур 
формування влади, робить порівняльний аналіз 
світового досвіду та українських реалій виборчої 
демократії. У додатках до словника вміщено най-
важливіші міжнародні нормативно-правові акти, 
які стосуються політичних виборів.

Для студентів і викладачів, державних службов-
ців і працівників органів місцевого самоврядуван-
ня, партійних працівників і активістів, а також буде 
корисним не лише науковцям і фахівцям, але й усім, 
хто цікавиться політикою.

2010
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Англо-українсько-російський 
словник 

з фізіології і біохімії рослин та назв 
рослин= English-Ukrainian-Russian 
Dictionary plant physiology and 

biochemistry, plant species 

Укладач – Емма Арапетьян

Англо-українсько-російський словник з фізіоло-
гії і біохімії рослин та назв рослин = English-
Ukrainian-Russian Dictionary plant physiology and bio-
chemistry, plant species / укладач Емма Робертівна 
Арапетьян. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
518 с.

ISBN 978-966-613-874-6

Редактори – Мирослава Мартиняк, Мар’яна Михалюк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Ірина Пірожик.  
Комп’ютерне верстання – Антон Арапетьян,  

Любов Семенович.  
Обкладинка – Любов Семенович.

Тримовний Словник містить 12 000 слів та сло-
восполучень, охоплює найуживаніші терміни зі 
спеціальності “фізіологія рослин” та суміжних спе-
ціальностей біології. Словник включає Список назв 
рослин (1 000 видів) латинською, англійською, 
українською та російською мовами.

Для наукових працівників, викладачів, перекла-
дачів, аспірантів і студентів біологічних спеціаль-
ностей.

2011
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Російсько-український геологічний 
словник

Укладачі – Ростислав Вовченко,  
Орест Матковський, Лідія Бохорська, 

Олександр Полубічко
Російсько-український геологічний словник / 

укладачі: Р. Вовченко, О. Матковський, Л. Бохорська  
та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 704 c.

ISBN 978-966-613-857-9

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія  Буряк,  
Наталія Лобач.  

Обкладинка – Василь Роган.

Словник містить нестандартизовані термі-
ни, є змішаного типу й увібрав у себе все цінне з 
лексичних багатств української мови, що було зі-
брано й опрацьовано відомими вченими різних 
поколінь (В. Волян, І. Верхратський, М. Уманець, 
Б. Грінченко, C. Рудницький, П. Тутковський, 
І. Шелудько, С. Головащук, Є. Лазаренко, І. Огієнко, 
С. Караванський та ін.). В ньому наведено геологіч-
ні терміни з таких дисциплін: мінералогія та кри-
сталографія, петрографія і літологія, загальна і ре-
гіональна геологія, палеонтологія і стратиграфія, 
геохемія, термобарогеохемія, розвідувальна геофі-
зика, гірнича справа, геоморфологія, гідрогеологія, 
геотектоніка, рудні і нерудні корисні копалини. 

Словник містить понад 100 000 українських слів 
(понад 24 000 перекладених термінів). Кількість 
синонімів для окремих слів – 1–7 і навіть 25. 
Зроблено це для того, щоб найвлучніші з них про-
торували собі дорогу до широкого використання.

Для фахівців-геологів, спеціалістів суміжних 
професій, мовознавців, які вивчають питання на-
укової термінології, працівників галузевих редак-
цій, видавництв та широкого кола читачів.

2011
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2011Encyclopedia. 
Львівський національний 

університет 
імені Івана Франка. Т. 1

Encyclopedia. Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1: А–К. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 716 с. + 112 вкл.

Редактор – Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 
Редактори польської мови – Алла Кравчук,  

Євгенія Чирва.  
Редактор німецької мови – Михайло Смолій.  

Художньо-технічне редагування – Федір Лукавий. 
Коректор – Христина Макович.  

Комп’ютерна верстка – Ольга Кузьмич.  
Обробка ілюстрацій – Федір Лукавий, Мар’яна Чура.

Історія Львівського національного університету імені Івана 
Франка – це невід’ємна частка освітньої, наукової та культурної 
спадщини не лише України, а також Австрії та Польщі.

Кожну сторінку Енциклопедії Львівського університе-
ту – цього загальноуніверситетського літопису, подано через 
життєписи професорів нового часу, енциклопедистів епохи 
просвітництва, учених-романтиків і позитивістів ХІХ ст., при-
хильників теорії відносності та постулатів квантової механіки, 
модернізму та постмодернізму новітнього часу. В академічній 
атмосфері лунають голоси не лише професорів і академіків, 
лауреатів усесвітньо відомих премій, а й молодих дослідників, 
які тільки недавно здобули перший науковий ступінь.

На тлі інтелектуальних біографій особливо виразною 
стає швидкоплинність подій політичної історії та вічність ідеї 
Університету. Кафедри, наукові інститути, музеї, наукові напря-
ми та школи, які впродовж століть формували академічне се-
редовище Львівського університету, і сьогодні виразно віддзер-
калюють його сутність, буття. Наука, культура, освіта, вихован-
ня, праця – те вічне, що творить Університет, пережило зміни 
політичних систем та ідеологій, знищення імперій і руйнування 
стереотипів. Це те, що у Львівському університеті впродовж 
трьох із половиною століть плекали його професори й успадко-
вували їхні учні – творці інтелектуальних і культурних надбань 
українців, поляків, євреїв, німців, вірмен та інших народів.

Сподіваємося, що “Encyclopedia. Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка” стане наріжним каменем 
для розвитку нових усебічних досліджень історії Львівського 
університету вдячними вихованцями нашої almae matris.
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Роман Іваничук:  
біобібліографічний покажчик

Укладач – Людмила Панів, 
за участю – Мирослави Доманської, 

Галини Домбровської

Роман Іваничук: біобібліографічний покаж-
чик / укладач Л. Панів, за участю М. Доманської, 
Г. Домбровської ; автор передмови Р. Кудлик ; 
редколегія : В. Кметь (голова), М. Доманська, 
Б. Тихолоз. – [2-ге вид., доп.]. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 405 с., 32 с. іл., 
портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; 
чис. 29. Біобібліографія вчених університету).

Редактор – Григорій Чопик.  
Комп’ютерний набір – Людмила Панів. 

Ілюстративний матеріал – Марина Олійник. 
Оригінал-макет підготовано у відділі автоматизації 

НБ ЛНУ імені Івана Франка  
(завідувач Мирослава Доманська).

У біобібліографічному покажчику подано 
творчий доробок відомого українського пись-
менника, корифея історичної романістики, ла-
уреата Державної премії Української РСР імені 
Т. Г. Шевченка, Героя України, заслуженого профе-
сора Львівського національного університету імені 
Івана Франка Романа Іваничука та літературу про 
нього.

2011
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Інкунабули (першодруки)  
Наукової бібліотеки 

Львівського національного 
університету імені Івана Франка

Укладач – Федір Максименко 
Упорядники – Микола Ільків-Свидницький, 

Василь Кметь
Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки 

Львівського національного університету імені 
Івана Франка : каталог = Incunabula Bibliothecac 
Universitatis Leopoliensis: catalogus / Львівський 
національний університет імені Івана Франка, 
Наукова бібліотека ; укладач Ф. П. Максименко ; 
передмова – Ф. П. Максименко ; упорядники М. Ільків-
Свидницький, В. Кметь ; вступна стаття – М. Ільків-
Свидницький, В. Кметь. – [2-ге вид., розшир. та 
доп.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 122 с., 
іл. – Анотована бібліографія: с. 97–114. – До 400-річчя 
Наукової бібліотеки та 350-річчя Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

Упорядники – Микола Ільків-Свидницький, Василь Кметь.  
Анотована бібліографія – Галина Домбровська, 

Микола Ільків-Свидницький.  Редактор – Григорій Чопик.  
Переклад анотації англійською мовою – Ганна Лелів. 

Комп’ютерне верстання – Маргарита Білобринь.
Каталог інкунабул Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана 

Франка вперше опублікував 1958 р. видатний український бі-
бліограф Федір Максименко. Неякісний ротапринтний друк, 
обмежений наклад, недостатня кількість ілюстрацій у кількох 
іменних примірниках і зміни у складі колекції першодруків 
зумовили необхідність перевидання каталогу з коментарями 
та доповненнями. Упорядники додали нарис про історію фор-
мування та каталогізації колекції інкунабул університетської 
книгозбірні, ілюстративний матеріал, а також неопубліковані 
раніше документи. Видання містить анотовану бібліографію, 
що відображає доробок Федора Максименка як інкунабулоз-
навця та наукову цінність його каталогу.

В оформленні каталогу використано дереворит титуль-
ного аркуша з видання: “Privilegia et indulgentiе fratrum mino-
rum Ordinis Saneti Francisci”. – [Venezia: Manfredus de Bonellis, 
90-ті рр. ХV ст.]; ініціал взято з видання: Augustinus, Aurelius. 
De civitate Dei, cum commentariis Thomaе Waleys et Nicolai 
Triveth. – Moguntiaе: Petrus Schoeffer, 1473. – F. 36.

2011
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Назви хімічних сполук  
у скорочених позначеннях

Автори – Ян Калємбкевіч, Яцек Любчак, 
Станіслав Копач, Богдан Папцяк, 

Володимир Карп’як, Ірина Опайнич, 
Ярослав Каличак

Назви хімічних сполук у скорочених позначен-
нях / [Калємбкевіч Ян, Любчак Яцек, Копач Ста-
ніслав та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
360 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

Пропонований читачеві словник-довідник міс-
тить понад 1 000 найпоширеніших назв хімічних 
сполук у скорочених позначеннях.

Скорочені назви хімічних сполук подано в алфа-
вітному порядку. Видання містить повні система-
тичні назви сполук за номенклатурою IUPAC та до-
даткові дані про сполуку (брутто-формулу, струк-
турну формулу, інші назви).

Для осіб, які вивчають хімію та споріднені з нею 
науки, хіміків, біологів, фармацевтів та інших пра-
цівників навчальних і наукових установ.

2011
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Словник-довідник  
з альґології та мікології

Автор – Звенислава Калинець-Мамчур

Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з 
альґології та мікології [для студентів вищих 
навчальних закладів] / З. Калинець-Мамчур. – 
Львів : Львівський національний університет імені 
Івана Франка, 2011. – 399 с. – (Серія “Біологічні 
Студії”). 

ISBN 978-966-613-736-7

Редактори – Людмила Макітринська, Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Ігор Старунько.  

Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько. 
Дизайн обкладинки – Ігор Старунько.

Подано сучасні дані про будову, систематику, 
філогенію, особливості розмноження, розвитку й 
екологію водоростей і грибів. Словник-довідник 
охоплює широкий діапазон термінів альґології та 
мікології. Спеціальні розділи включають ілюстра-
тивний матеріал та етимологічний словничок.

Для студентів, аспірантів, викладачів кафедр бо-
таніки, мікології, екології класичних університетів, 
медичних, лісотехнічних, сільськогосподарських 
ВНЗ, фахівців у галузях фітопатології, лісового гос-
подарства, вчителів, для тих, хто цікавиться світом 
водоростей і грибів.

2011
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Граматично-стилістичний словник 
Шевченкової мови

Автор – Митрополит Іларіон 
Упорядники – Ніна Захлюпана,  

Василь Будний

Митрополит Іларіон. Граматично-стилістичний 
словник Шевченкової мови / Митрополит Іларіон ;  
упоряд. : Ніна Захлюпана (передмова), Василь 
Будний. – Львів : Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка, 2011. – 218 с.

ISBN 978-966-613-817-3

Редактор – Оксана Кузик.  
Коректор – Христина Макович.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

У “Граматично-стилістичному словнику Шев-
ченко вої мови” Митрополита Іларіона – видатного 
вченого Івана Огієнка, подано українську лексику 
“Кобзаря” Т. Шевченка, яка лягла в основу форму-
вання української літературної мови.

Для студентів, аспірантів, викладачів філоло-
гічних факультетів вищих навчальних закладів, а 
також для тих, хто цікавиться словом Генія україн-
ського народу та історією української мови.

2011
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Мохи з колекції  
Рудольфа Вільчека 

у Гербарії Львівського національного 
університету імені Івана Франка (LW)

Укладачі – Звенислава Мамчур,  
Тетяна Хміль,  

Оксана Жук,  
Марія Сеник

Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії 
Львівського національного університету імені  
Івана Франка (LW) (каталог) / укладачі : [Мамчур З. І., 
Хміль Т. С., Жук О. О. та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 176 с. + 0,11 вкл.

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

У Каталозі – першому випуску серії “Гербарій 
Львівського університету (LW)” – поміщено матеріа-
ли опрацювання колекції ботаніка Рудольфа Вільчека 
(Rudolf Wilczek), біологічні зразки якої вчений зі-
брав під час експедиції 1927–1928 рр. по Чорногорі. 
Колекція зберігається у Гербарії Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка (LW).

Наведено список мохів за сучасною системою 
(Hill ct al., 2006), таблицю з інвентарними номера-
ми 1881 гербарного зразка і повною інформацією з 
гербарної етикетки мовою оригіналу (польською), 
а також покажчик видів. Подано коротку біографіч-
ну довідку про Рудольфа Вільчека. Колекція мохів Р. 
Вільчека є базою для флористичних, таксономічних, 
географічних, анатомо-морфологічних досліджень у 
бріології, слугує матеріалом для спеціалістів інших 
ботанічних профілів.

Для бріологів, ботаніків, аспірантів і студентів біо-
логічних факультетів, працівників гербаріїв і музеїв.

2011
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Збірник пам’яті українського 
бібліографа 

Федора Максименка

Упорядники – Галина Домбровська, 
Людмила Панів

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

ISBN 978-966-613-608-7

Комп’ютерний набір – Людмила Панів.  
Опрацювання ілюстративного матеріалу –  

Олена Янів.

Збірник присвячений пам’яті видатного україн-
ського бібліографа, бібліотекознавця та книгознав-
ця Федора Пилиповича Максименка (1897–1983).

У книзі вміщено статті, розвідки, спогади вче-
них та колег про маловідомі сторінки життя і 
діяльності Ф. П. Максименка, який до останніх 
днів життя служив українській культурі та науці. 
Серед авторів спогадів та розвідок – відомі вчені 
С. Білокінь, Я. Дашкевич, А. Поповський, Я. Ісаєвич, 
П. Ротач, Б. Якимович та колеги, які працювали ра-
зом із Ф. Максименком – М. Гордій, Г. Домбровська, 
Г. Пантелєєва, В. Потайчук, Г. Талантова.

Окремий розділ становить біобібліографічний 
покажчик “Федір Максименко”, в якому зібрано на-
уковий доробок Ф. Максименка та література про 
нього.

2008
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Іван Франко.  
Книга десята. Quo Tendis. 

Частина перша : Відхід

Автори – Роман Горак, Ярослав Гнатів

Горак Р. Іван Франко. Книга десята “Quo Tendis”. 
Ч. І : Відхід / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 434 с.

Літературний редактор – Тереза Угрин.  
Технічний редактор – Надія Стахур.

Книгою “Quo Tendis” завершується 10-томне біо-
графічне дослідження “Іван Франко”. У книзі йдеть-
ся про останні роки життя Каменяра (1912–1916) 
та увіковічнення його імені через видання творів, 
у назвах бібліотек, вулиць, міст, театрів, ювілейні 
наукові конференції тощо. Письменник наприкінці 
життєвого шляху пережив ще один спалах творчої 
енергії, яку вклав у перекладацьку роботу та пра-
цю над дослідженням давніх пам’яток українського 
письменства та історії України. На той час припа-
ла сорокова річниця літературної діяльності Івана 
Франка, а також окупація Львова російськими 
військами. Письменник потрапляє у “Захист укра-
їнських стрільців у Львові”. У книзі описано даль-
ший перебіг хвороби, смерть і похорон Каменяра, 
історію встановлення надгробного пам’ятника на 
Личакові та монумента навпроти Львівського уні-
верситету, проаналізовано посмертні видання його 
творів.

У десятому томі, як і в попередніх, використано 
низку не введених у науковий обіг документів, які 
зберігаються у різних архівах.

Книга проілюстрована численними світлинами 
(деякі світлини публікуються вперше).

2009
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2009 Іван Франко.  
Книга десята “Quo Tendis” 

Частина друга : У притворі вічності

Автори – Роман Горак,  
Ярослав Гнатів

Горак Р. Д. Іван Франко. Книга десята “Quo 
Tendis”. Ч. ІІ : У притворі вічності / Р. Д. Горак, 
Я. М. Гнатів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 360 с.

Літературний редактор – Тереза Угрин.  
Технічний редактор – Надія Стахур.

Книгою “Quo Tendis” завершується 10-томне 
біографічне дослідження “Іван Франко”. 

У другій частині цієї книги йдеться про життя 
Івана Франка під час окупації Львова російськими 
військами. Окремий розділ присвячений розпо-
віді про перебування поета у “Захисті українських 
стрільців у Львові”. У книзі описано дальший пе-
ребіг хвороби, смерть і похорон Каменяра, історію 
встановлення надгробного пам’ятника на Личакові 
та монумента навпроти Львівського університету, 
проаналізовано посмертні видання його творів.

У десятому томі, як і в попередніх, використано 
низку не введених у науковий обіг документів, які 
зберігаються у різних архівах.

Книга проілюстрована численними світлинами 
(деякі світлини публікуються вперше).
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2011Микола Ільницький

Упорядник – Василь Будний

Микола Ільницький ⁄ упорядник В. Будний. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 576 с. + 
вкл.; І–45 іл., порт. – (Серія “Слово про вченого”. 
Випуск 2).

ISBN 978-966-613-832-6

Коректор – Зоряна Лещишин.  
Макет і комп’ютерна верстка – Віктор Мартинюк. 

Художник – Богдан Пікулицький.

Другий випуск серії наукових портретів відо-
мих науковців “Слово про вченого”, яку видає фі-
лологічний факультет Львівського національного 
університету імені Івана Франка, присвячено літе-
ратурознавцеві, критику, письменникові, доктору 
філологічних наук, члену-кореспондентові НАН 
України, членові Національної спілки письмен-
ників України, дійсному члену НТШ, завідувачеві 
кафедри теорії літератури та порівняльного літе-
ратурознавства Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка, професорові Миколі 
Ільницькому. До випуску ввійшли науково-кри-
тичні і бібліографічні публікації, інтерв’ю та інші 
матеріали, які висвітлюють літературно-критичну, 
літературознавчу, фольклористичну, перекладаць-
ку діяльність і поетичну творчість діяльного учас-
ника літературного процесу другої половини ХХ ст. 
й початку ХХІ ст.
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Біографічні  нариси, вибрані  праці

ХАРАКТЕРНИКИ 
наша вдячність, пам’ять і шана

Автор – Олександра Сербенська

Сербенська О. ХАРАКТЕРНИКИ наша вдячність, 
пам’ять і шана / Олександра Сербенська. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 124 с.

ISBN 978-966-613-894-4

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  

Наталія Буряк.  
Обкладинка – Василь Роган.

350-річчю Львівського університету присвячено.

Автор, попрацювавши понад півсторіччя ви-
кладачем української мови на філологічному фа-
культеті та факультеті журналістики Львівського 
університету, подає низку нарисів про людей, які 
вірою і правдою служили Слову, виховували моло-
де покоління в любові до рідної мови, своєю жер-
товною подвижницькою працею, зазнаючи прини-
жень у складні часи тоталітаризму, давали приклад 
служіння інтересам народу. У частині “Матеріали” 
подано переклад фрагментів з книги “Wspomnienia 
wojenne” професора Університету Кароліни Лянцко-
ронської, у яких автор дає промовисті штрихи до 
характеристики Львова та Львівського університе-
ту у перші місяці радянської влади.

2011
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Археологічні дослідження 
Львівського університету.  

Випуск 11

Археологічні дослідження Львівського універ-
си тету. Вип. 11. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 330 с.

Відповідальний за випуск – Олександр Ситник. 
Редактор – Мирослава Мартиняк.  

Комп’ютерна верстка – Ярослав Погоральський, 
Руслан Коропецький.

У збірнику опубліковано статті, що висвітлю-
ють підсумки регіональних археологічних дослі-
джень, результати розкопок окремих пам’яток, іс-
торію археологічної науки.

Для археологів, істориків, краєзнавців, аспіран-
тів, студентів та всіх шанувальників давньої історії.

2008
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Під знаком хреста:  
франкознавчі студії

Автор – Лариса Бондар

Бондар Л. Під знаком хреста: франкознавчі 
студії : збірник статей / Л. Бондар. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
Випуск 4. – 228 с. – (Серія “Франкознавчі студії”). 

ISBN 978-966-613-605-6

Текст надруковано в авторській редакції.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику подано статті, тези, рецензії, при-
свячені актуальним питанням франкознавства 
останніх двох десятиліть. Центральна тема – єван-
гельські мотиви у творчості Івана Франка. Значна 
увага приділена також художній інтерпретації 
Франкових текстів, взаєминам його з жінками. 
Досліджено стан і завдання розвитку франкознав-
чої науки на сучасному етапі.

2008
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Вісник Інституту археології.  
Випуск 3

Вісник Інституту археології. Вип. 3. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
244 с.

Відповідальний за випуск – Михайло Филипчук. 
Редактор – Оксана Кузик.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.  
Переклад резюме англійською – Оксана Курилишин.

У збірнику вміщено статті з проблем давньої 
історії, археології, а також суміжних природничих 
дисциплін, публікації нових матеріалів і результа-
тів досліджень пам’яток. 

Для археологів, істориків, краєзнавців, аспіран-
тів, студентів та всіх шанувальників давньої історії.

2009
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Вісник Львівського університету. 
Серія біологічна.  

Випуск 45

Вісник Львівського університету. Серія біоло-
гічна. Вип. 45. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 204 с.

Відповідальний за випуск – Віктор Федоренко. 
Редактор – Лариса Сідлович.

У “Віснику Львівського університету. Серія біо-
логічна” опубліковано статті з актуальних проблем 
біофізики, біохімії, генетики, екології, мікробіоло-
гії, зоології, фізіології людини і тварин та фізіології 
рослин.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів.

2008
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Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія біологічна.  

Випуск 46

Вісник Львівського університету. Серія біоло-
гічна. Вип. 46. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 190 с.

Відповідальний за випуск – Степан Гудзь.  
Редактор – Лариса Сідлович.

У “Віснику Львівського університету. Серія біо-
логічна” опубліковані статті з актуальних проблем 
біофізики, біохімії, генетики, екології, мікробіоло-
гії, зоології, фізіології людини і тварин та фізіології 
рослин.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів.

2008
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Вісник Львівського університету. 
Серія біологічна.  

Випуск 47

Вісник Львівського університету. Серія біоло-
гічна. Вип. 47. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 176 с.

Відповідальний за випуск – Степан Гудзь.  
Редактор – Лариса Сідлович.

У “Віснику Львівського університету. Серія біо-
логічна” опубліковані статті з актуальних проблем 
біофізики, біохімії, генетики, екології, мікробіоло-
гії, зоології, фізіології людини і тварин та фізіології 
рослин.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів.

2008
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2008 Вісник Львівського університету. 
Серія геологічна.  

Випуск 22

Вісник Львівського університету. Серія геоло-
гічна. Вип. 22. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 203 с.

Відповідальний за випуск – Микола Павлунь. 
Редактор – Мирослава Мартиняк.  

Комп’ютерна верстка – Олександр Полубічка. 
Редактор перекладів англійською мовою –  

Ростислав Затхей.

Розглянуто актуальні питання геології, корис-
них копалин, прикладної мінералогії, геохімії, еко-
логії України, моделювання геологічного середо-
вища і потоків теплоперенесення у верхній мантії 
Землі, історії науки, персоналії.

Для співробітників наукових, навчальних і ви-
робничих організацій, аспірантів і студентів геоло-
гічного профілю.
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2008Вісник Львівського університету. 
Серія іноземні мови.  

Випуск 15

Вісник Львівського університету. Серія іноземні 
мови. Випуск 15. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 314 с.

Редактор – Ірина Лоїк.  
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

У Віснику Львівського національного універ-
ситету серія “Іноземні мови” розглянуто питання 
словотвору, семантики, синтаксису, контрастивної 
лінгвістики англійської, німецької, французької, іс-
панської та класичних мов. Окремі статті висвітлю-
ють проблеми філософії мови, мовознавчі традиції 
у Львівському університеті, сучасні методики ви-
кладання іноземних мов.

Для науковців, викладачів і студентів філологіч-
них спеціальностей, учителів шкіл й усіх, хто ціка-
виться мовознавством.
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Вісник Львівського університету. 
Серія механіко-математична.  

Випуск 69

Вісник Львівського університету. Серія меха-
ніко-математична. Випуск 69. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с.

Редактор – Наталія Плиса.

Вісник містить статті з теорії крайових задач 
для диференціальних рівнянь, алгебри, топології, 
теорії функцій комплексного змінного, функціо-
нального аналізу, теорії ймовірності та статистики, 
проблем математичного моделювання фізико-ме-
ханічних процесів і механіки.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів.

2008
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Вісник Львівського університету. 
Серія мистецтвознавство.  

Випуск 8

Вісник Львівського університету. Серія мистецтво-
знавство. Випуск 8. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 236 с.

Відповідальний за випуск – Богдан Козак.  
Редактор – Ніна Бічуя.  

Технічний редактор – Інна Шкльода.  
Набір і комп’ютерна верстка – Анастасія Байцар. 

Англійський переклад – Марта Козак-Федорків.

Восьмий випуск “Вісника Львівського універ-
ситету” серії “Мистецтвознавство” упорядковано 
і підготовано до друку на кафедрі театрознавства 
та акторської майстерності факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету 
імені Івана Франка. Серед авторів видання – до-
слідники історії театру, музикознавці, культуро-
логи, бібліотеко- та мистецтвознавці України та 
Польщі. У колі їхніх зацікавлень – актуальні про-
блеми театрознавства, образотворчого мистецтва, 
музикознавства. Низку текстів подано в розділах 
“Матеріали та публікації” і “Рецензії”.

2008
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Вісник Львівського університету. 
Серія міжнародні відносини.  

Випуск 25

Вісник Львівського університету. Серія міжна-
родні відносини. Вип. 25. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 402 с.

Відповідальний за випуск – Юрій Присяжнюк. 

У віснику висвітлено актуальні проблеми різ-
них галузей міжнародних відносин: теорії та історії 
міжнародних відносин, міжнародного права, світо-
вого господарства і міжнародних економічних від-
носин, країнознавства та лінгвістики.

Для наукових працівників, викладачів, аспіран-
тів і студентів старших курсів.

2008
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2008Вісник Львівського університету. 
Серія педагогічна.  

Випуск 23

Вісник Львівського університету. Серія педаго-
гічна. Вип. 23. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 290 с.

Відповідальна за випуск – Тетяна Равчина.  
Редактор – Марія Ріпей.  

Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

У Віснику розглянуто проблеми освіти, на-
вчання й виховання учнів, студентів у контексті 
сучасних трансформаційних змін. Висвітлено осо-
бливості, сучасні теоретичні підходи до професій-
ної підготовки фахівців. Проаналізовано актуальні 
проблеми порівняльної педагогіки, зарубіжний до-
свід організації освіти. Розкрито історичні аспекти 
розвитку зарубіжної та вітчизняної педагогіки.

Для наукових працівників, викладачів, аспіран-
тів, педагогів-практиків.
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Вісник Львівського університету. 
Серія педагогічна.  

Випуск 24

Вісник Львівського університету. Серія педаго-
гічна. Вип. 24. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 276 с.

Відповідальна за випуск – Тетяна Равчина.  
Редактор – Марія Ріпей.  

Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

У Віснику розглянуто актуальні проблеми ди-
дактики середньої та  вищої школи, теоретико-
методичні аспекти організації процесу навчання 
учнів й студентів. Висвітлено шляхи, методи орга-
нізації професійної підготовки фахівців у контексті 
сучасних освітніх змін, вирішення проблем вихо-
вання сучасної учнівської та студентської молоді. 
Проаналізовано зарубіжний досвід організації ви-
щої освіти, історичні аспекти розвитку української 
педагогіки.

Для наукових працівників, викладачів, аспіран-
тів, педагогів-практиків.

2008



295Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

2008Вісник Львівського університету. 
Серія прикладна математика  

та інформатика. 
Випуск 14

Вісник Львівського університету. Серія при-
кладна математика та інформатика. Вип. 14. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 214 с.

Відповідальний за випуск – Георгій Шинкаренко. 
Редактор – Мирослава Мартиняк.

У Віснику опубліковано оригінальні результати 
з теоретичних і прикладних проблем математич-
ного моделювання, обчислювальної математики та 
інформатики.
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Вісник Львівського університету. 
Серія фізична.  

Випуск 42

Вісник Львівського університету. Серія фізична. 
Вип. 42. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 296 с.

Відповідальний за випуск – Іван Болеста.  
Редактор – Анна Габрук.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Ольга Дуда, Сергій Вельгош.

У “Віснику Львівського університету. Серія фі-
зична” опубліковано статті з актуальних проблем 
теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики ме-
талів, напівпровідників та діелектриків.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів. 

2008
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2008Вісник Львівського університету. 
Серія філологічна.  

Випуск 45

Вісник Львівського університету. Серія філо-
логічна. Вип. 45. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 254 с.

Відповідальні за випуск – Олег Кшановський,  
Марта Стельмах.  

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.

Статті збірника містять результати сучасних до-
сліджень у галузі східних мов, літератур та культур. 
Окремий розділ присвячено мовним та літератур-
ним зв’язкам України і Сходу. 
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Вісник Львівського університету. 
Серія філософські науки.  

Випуск 11

Вісник Львівського університету. Серія філо-
софські науки. Вип. 11. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с.

Відповідальний за випуск – Володимир Мельник. 
Редактори – Наталія Дудко, Лілія Баран.  

Редактор (англійських анотацій) – Ольвія Висоцька. 
Макетування, комп’ютерна верстка –  

Володимир Бабенко.

Висвітлено актуальні філософські, політоло-
гічні, культурологічні та психологічні проблеми 
розвитку духовного світу людини, проаналізовано 
його місце та значення для становлення громадян-
ського суспільства, сучасного державотворчого 
процесу в Україні.

2008
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2008Вісник Львівського університету. 
Серія хімічна.  

Випуск 49. Частина 1

Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 
Вип. 49. Ч. 1. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 208 с.

Відповідальна за випуск – Зіновія Шпирка.  
Редактор – Руслана Спринь.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Ольга Жак.

Тематика “Вісника Львівського університету. 
Серія хімічна” охоплює різні розділи хімії, в тім 
числі неорганічну, аналітичну, органічну, фізичну 
та колоїдну, міждисциплінарну хімію та суміжні ді-
лянки науки. Опубліковано оглядові, дослідницькі 
праці, присвячені цій тематиці (але не обмежені 
лише нею). Статті надруковано українською або 
англійською мовами. 
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Вісник Львівського університету. 
Серія хімічна.  

Випуск 49. Частина 2

Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 
Вип. 49. Ч. 2. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 228 с.

Відповідальна за випуск – Зіновія Шпирка.  
Редактор – Руслана Спринь.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Ольга Жак.

Тематика “Вісника Львівського університету. 
Серія хімічна” охоплює різні розділи хімії, в тім 
числі неорганічну, аналітичну, органічну, фізичну 
та колоїдну, міждисциплінарну хімію та суміжні ді-
лянки науки. Опубліковано оглядові, дослідницькі 
праці, присвячені цій тематиці (але не обмежені 
лише нею). Статті надруковано українською або 
англійською мовами. 

2008
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2008Вісник Львівського університету. 
Серія соціологічна.  

Випуск 2

Вісник Львівського університету. Серія соціо-
логічна. Вип. 2. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 372 с.

Відповідальний за випуск – Вікторія Середа. 
Редактор – Мирослава Мартиняк.  

Комп’ютерна верстка – Ганна Сумик, Майя  Яковенко.

Зібрано статті з актуальних питань історії та 
тео рії соціології, соціологічних досліджень постко-
муністичних трансформацій у політичному та соці-
окультурному вимірах. Видається з нагоди 60-річчя 
професора Наталії Йосипівни Черниш.

Для науковців, викладачів, студентів.
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Галичина:  
етнічна історія

Галичина: етнічна історія : тематичний збірник 
статей. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 216 с.

Редактор – Анна Габрук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. 
Коректори – Ірина Василяйко,  

Віталія Станкевич-Іванова.  
Обкладинка – Василь Роган.  

Збірник містить статті і матеріали про етнічну 
історію на галицьких землях з дописемних часів, 
етнодемографічний розвиток Галичини з кінця 
ХVІІ до початку ХХІ ст., проблеми етнографічного 
районування Галичини, традиційну професійну 
культуру краю.

2008
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2008Іван Франко:  
дух, наука, думка, воля 

Матеріали  
Міжнародного наукового конґресу, 

присвяченого 150-річчю  
від дня народження 

Івана Франка  
(Львів, 27 вересня–1 жовтня 2006 р.)

Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали 
Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 
150-річчю від дня народження Івана Франка 
(Львів, 27 вересня–1 жовтня 2006 р.). – Львів : 
Видавничий центр Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – 
1160 с.

Редактори – Уляна Крук, Роман Гамада,  
Ірина Вербовська.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Обкладинка – Василь Роган.

Збірник містить доповіді та повідомлення 
українських та зарубіжних учених-філологів на 
Міжнародному науковому конґресі “Іван Франко: 
дух, наука, думка, воля”, присвяченому 150-річчю 
від дня народження Івана Франка.
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Матеріали звітних наукових 
конференцій 

кафедри загальної та соціальної 
педагогіки

Матеріали звітних наукових конференцій 
кафедри загальної та соціальної педагогіки. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – Випуск 7. – 110 с.

Відповідальний за випуск – Дмитро Герцюк.  
Редактор – Марія Ріпей.  

Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

Подано матеріали звітної наукової конференції 
кафедри педагогіки, яка відбулась 12–13 лютого 
2008 р. Наведено результати науково-педагогічних 
досліджень викладачів, аспірантів і здобувачів ка-
федри за 2007 р.

2008



305Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Мінералогічний збірник. 
№ 58. Випуск 1–2

Мінералогічний збірник. № 58. Вип. 1–2. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 165 с.

Відповідальний за випуск – Орест Матковський. 
Редактор – Мирослава Мартиняк.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерна верстка – Євгенія Сливко.

У збірнику наведено інформацію про видатного 
вченого в галузі мінералогії і петрології ХХ століття 
академіка В. Соболєва, його внесок у вивчення пе-
трології Карпат та інших регіонів, різних аспектів 
алмазоносності, а також ізоморфізму в мінералах. 
Розглянуто структурні, генетичні й інші особли-
вості мінералів гранітоїдів, скарнів, кімберлітів, 
метеоритів. Висвітлено окремі аспекти геохімії й 
техногенного мінералоутворення. 

Для співробітників наукових, навчальних і ви-
робничих організацій, а також аспірантів і студен-
тів геологічного профілю.

2008
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Наукові зошити історичного 
факультету Львівського університету. 

Випуск 9

Наукові зошити історичного факультету Львів-
ського університету Вип. 9.  : збірник наукових 
праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 214 с.

Комп’ютерне макетування – Ганна Сумик,  
Майя Яковенко.  

Літературне редагування – Романа Бокоч.

У Наукових зошитах історичного факультету 
Львівського університету опубліковано наукові 
статті, повідомлення, переклади, документи, ре-
цензії та огляди з актуальних проблем історії 
України, всесвітньої історії, історіографії, археоло-
гії, етнології, спеціальних історичних дисциплін, 
які раніше не публікувались.

2008
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2008Теоретична електротехніка. 
Випуск 59

Теоретична електротехніка. Вип. 59 : збірник 
наукових праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 176 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Коректор – Галина Матіїв.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.

У статтях збірника досліджено питання теорії 
електричних і електронних кіл, цифрових систем, 
теорії електромагнітного поля, проблеми мікро-
електроніки та деякі виробничі питання електрон-
ної промисловості. Розглянуто застосування чис-
лових методів у задачах сучасної електротехніки 
та електроніки, розрахунок деяких електронних та 
електромагнітних пристроїв у низці важливих для 
практики випадків. 

Для викладачів, науковців, аспірантів, студен-
тів, а також для інженерно-технічних працівників 
конструкторських бюро та лабораторій.
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Вісник Інституту археології. 
Випуск 4

Вісник Інституту археології. Вип. 4. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
188 с.

Відповідальні за випуск – Михайло Филипчук,  
Наталія Стеблій.  

Редактор – Оксана Кузик.  
Комп’ютерна верстка – Наталія Стеблій.  

Переклад резюме англійською – Наталія Гриців.

У Збірнику опубліковано статті з проблем ар-
хеології та давньої історії від первісності до серед-
ньовіччя, результати досліджень пам’яток фахівця-
ми Інституту археології Львівського національно-
го університету імені Івана Франка, хроніка.

2009
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Вісник Львівського університету. 
Серія біологічна.  

Випуск 49

Вісник Львівського університету. Серія біоло-
гічна. Вип. 49. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 212 с.

Відповідальні за випуск – Віктор Федоренко,  
Надія Цимбалюк.  

Редактор – Лариса Сідлович.  
Комп’ютерна верстка – Володимир Демчук.

У “Віснику Львівського університету. Серія біо-
логічна” опубліковано статті з актуальних проблем 
біології.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів.

2009
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Вісник Львівського університету. 
Серія біологічна.  

Випуск 50

Вісник Львівського університету. Серія біоло-
гічна. Вип. 50. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 206 с.

Відповідальні за випуск – Віктор Федоренко,  
Надія Цимбалюк.  

Редактор – Лариса Сідлович.  
Комп’ютерна верстка – Володимир Демчук.

У “Віснику Львівського університету. Серія біо-
логічна” опубліковано статті з актуальних проблем 
біології.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів.

2009
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Вісник Львівського університету. 
Серія біологічна.  

Випуск 51

Вісник Львівського університету. Серія біоло-
гічна. Вип. 51. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 256 с.

Відповідальні за випуск – Віктор Федоренко,  
Надія Цимбалюк.  

Редактор – Лариса Сідлович.  
Комп’ютерна верстка – Володимир Демчук.

У “Віснику Львівського університету. Серія біо-
логічна” опубліковано статті з актуальних проблем 
біології.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів.

2009
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Вісник Львівського університету. 
Серія історична.  

Випуск 44

Вісник Львівського університету. Серія істо-
рична. Вип. 44 / за редакцією Олексія Вінниченка. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 496 с.

Відповідальний за випуск – Роман Шуст.  
Англійські резюме – Іванна Брезмен, Юлія Ткачук. 

Комп’ютерна верстка – Майя Яковенко.  
Художньо-технічне редагування – Олексій Вінниченко. 

До збірника включено статті, повідомлен-
ня, пуб лікації документів, огляди та рецензії з 
актуаль них проблем української і зарубіжної істо-
рії, історіо графії та джерелознавства, етнології. 
У нау ковий обіг введено чимало невідомих або ж 
малов живаних джерельних матеріалів.

Для викладачів, науковців, студентів.

2009



313Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

2009Вісник Львівського університету. 
Серія механіко-математична.  

Випуск 70

Вісник Львівського університету. Серія меха-
ніко-математична. Вип. 70. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 208 с.

Відповідальний за випуск – Михайло Зарічний. 
Редактор – Наталія Плиса.

У Віснику опубліковано праці з теорії крайо-
вих задач для диференціальних рівнянь, алгебри, 
топології, теорії функцій комплексного змінного, 
функціонального аналізу, теорії ймовірності та ста-
тистики, проблем математичного моделювання фі-
зико-механічних процесів і механіки.



314 Каталог видань

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія механіко-математична. 

Випуск 71

Вісник Львівського університету. Серія меха-
ніко-математична. Вип. 71. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 237 с.

Відповідальний за випуск – Михайло Зарічний. 
Редактор – Наталія Плиса.

У Віснику публікуються праці з теорії крайо-
вих задач для диференціальних рівнянь, алгебри, 
топології, теорії функцій комплексного змінного, 
функціонального аналізу, теорії ймовірності та 
статистики, проблем математичного моделювання 
фізико-механічних процесів і механіки.

2009



315Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія педагогічна.  

Випуск 25. Частина 1

Вісник Львівського університету. Серія педа-
гогічна. Вип. 25. Ч. 1. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 328 с.

Відповідальна за випуск – Тетяна Равчина.  
Редактор – Марія Ріпей.  

Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

У Віснику розглянуто актуальні проблеми ди-
дактики середньої та  вищої школи, теоретико-
методичні аспекти організації процесу навчання 
учнів й студентів. Висвітлено шляхи, методи орга-
нізації професійної підготовки фахівців у контексті 
сучасних освітніх змін, вирішення проблем вихо-
вання сучасної учнівської та студентської молоді. 
Проаналізовано зарубіжний досвід організації ви-
щої освіти, історичні аспекти розвитку української 
педагогіки.

Для наукових працівників, викладачів, аспіран-
тів, педагогів-практиків.

2009



316 Каталог видань

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія педагогічна. Випуск 25. 

Частина 2

Вісник Львівського університету. Серія педа-
гогічна. Вип. 25. Ч. 2. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 348 с.

Відповідальна за випуск – Тетяна Равчина.  
Редактор – Марія Ріпей.  

Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

У Віснику розглянуто актуальні проблеми ди-
дактики середньої та  вищої школи, теоретико-
методичні аспекти організації процесу навчання 
учнів й студентів. 

2009



317Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія педагогічна. Випуск 25. 

Частина 3

Вісник Львівського університету. Серія педа-
гогічна. Вип. 25. Ч. 3. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 377 с.

Відповідальна за випуск – Тетяна Равчина.  
Редактор – Марія Ріпей.  

Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

У Віснику розглянуто світові та європейські тен-
денції розвитку вищої освіти, проблеми психолого-
педагогічної підготовки та особливості діяльності 
викладача вищої школи.

2009



318 Каталог видань

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія педагогічна. Випуск 25. 

Частина 4

Вісник Львівського університету. Серія педа-
гогічна. Вип. 25. Ч. 4. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 332 с.

Відповідальний за випуск – Дмитро Герцюк. 
Редактор – Марія Ріпей.  

Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

У Віснику розглянуто світовий досвід, психоло-
го-педагогічні особливості, методи, форми підго-
товки вчителя та викладача вищої школи.

2009



319Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія соціологічна.  

Випуск 3

Вісник Львівського університету. Серія соціо-
логічна. Вип. 3. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 248 с.

Відповідальні за випуск – Тетяна Бурейчак,  
Орислава Бень.  

Редактор – Мар’яна Михалюк.  
Комп’ютерне верстання – Майя Яковенко.

У Віснику опубліковано наукові праці, які міс-
тять нову інформацію в галузі соціології, аналіз 
сучасних соціологічних теорій та результати соціо-
логічних досліджень, проведених провідними со-
ціологічними центрами і службами як в Україні, так 
і за її межами.

2009



320 Каталог видань

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія фізична.  

Випуск 43

Вісник Львівського університету. Серія фі-
зична. Вип. 43. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 278 с.

Відповідальний за випуск – Іван Болеста.  
Редактор – Анна Габрук.  

Комп’ютерна верстка – Ольга Дуда, Сергій Вельгош.

У “Віснику Львівського університету. Серія фі-
зична” опубліковано статті з актуальних проблем 
теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики ме-
талів, напівпровідників та діелектриків.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів. 

2009



321Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія фізична.  

Випуск 44

Вісник Львівського університету. Серія фізична. 
Вип. 44. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2009. – 318 с.

Відповідальний за випуск – Іван Болеста.  
Редактор – Анна Габрук.  

Комп’ютерна верстка – Ольга Дуда, Сергій Вельгош.

У “Віснику Львівського університету. Серія фі-
зична” опубліковано статті з актуальних проблем 
теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики ме-
талів, напівпровідників та діелектриків.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів. 

2009



322 Каталог видань

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія філологічна.  

Випуск 46. Частина 1

Вісник Львівського університету. Серія філо-
логічна. Вип. 46. Ч. 1. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 294 с.

Відповідальні за випуск – Зеновій Терлак,  
Оксана Костів.  

Редактор – Уляна Крук.  
Комп’ютерна верстка – Оксана Костів.

Статті збірника містять дослідження актуаль-
них питань соціолінгвістичної ситуації в умовах 
пострадянської мовної дійсності. Простежено се-
мантичні зрушення в лексичній системі україн-
ської мови на зламі століть.

2009



323Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія філологічна.  

Випуск 46. Частина 2

Вісник Львівського університету. Серія філоло-
гічна. Вип. 46. Ч. 2. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 278 с.

Відповідальні за випуск – Зеновій Терлак,  
Оксана Костів.  

Редактор – Уляна Крук.  
Комп’ютерна верстка – Оксана Костів.

Статті збірника містять дослідження лексико-
семантичної і граматичної структури мови в діа-
хронії та синхронії. Порушено питання соціального 
статусу окремих слов’янських мов на різних часо-
вих зрізах. 

2009



324 Каталог видань

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія філологічна.  

Випуск 48

Вісник Львівського університету. Серія філоло-
гічна. Вип. 48. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 368 с.

Відповідальні за випуск – Ольга Албул, Оксана Лазор. 
Редактор – Віталія Станкевич-Іванова.  

Комп’ютерна верстка – Світлана Винниченко.

Черговий випуск “Вісника Львівського уні-
верситету” присвячено вісімдесятиліттю профе-
сора кафедри слов’янської філології Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Володимира Моторного – відомого літературо-
знавця, дослідника міжслов’янських літературних 
та культурних взаємин, перекладача. У збірни-
ку вміщено статті колег, учнів та послідовників 
нау ковця, в яких висвітлено актуальні проблеми 
мови, літератури, історії та культури зарубіжних 
слов’янських народів. Подано бібліографію праць 
В. Моторного за 2004–2009 рр. Окрему рубрику ста-
новлять есеї та переклади.

2009



325Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія хімічна.  

Випуск 50

Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 
Вип. 50. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2009. – 354 с.

Відповідальна за випуск – Зіновія Шпирка.  
Редактор – Віталія Станкевич-Іванова.  

Комп’ютерна верстка – Ольга Жак.

У Віснику опубліковано оригінальні результати 
з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, 
аналітичної, органічної фізичної та колоїдної, між-
дисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.

2009



326 Каталог видань

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Вісник Львівського університету. 
Серія юридична.  

Випуск 49

Вісник Львівського університету. Серія юри-
дична. Вип. 49. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 290 с.

Відповідальний за випуск – Андрій Бойко.  
Переклад англійською мовою – Леся Мисик,  

Галина Довгань.  
Редагування текстів англійською мовою –  

Леся Мисик.  
Редактор – Анна Габрук.  

У “Віснику” опубліковано статті, що висвітлю-
ють актуальні проблеми теорії та історії держави 
і права, питання удосконалення інститутів консти-
туційного, цивільного, трудового, кримінального 
та інших галузей права України. Проаналізовано 
шляхи поліпшення правового регулювання проце-
суально-юридичної діяльності в сучасній Україні. 
Для викладачів, аспірантів, студентів, працівників 
органів місцевого самоврядування, державних ад-
міністрацій, суду, правоохоронних органів, право-
вої служби в народному господарстві, адвокатів.

2009



327Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Товариство “Рідна школа”:  
історія і сучасність. 

Науковий альманах. Число 5

Упорядники і наукові редактори – 
Дмитро Герцюк, 

Петро Сікорський

Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність. 
Число 5 : науковий альманах / упорядники і наукові 
редактори – Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів : 
Видавництво Львівського крайового товариства 
“Рідна школа”, кафедра загальної та соціальної 
педагогіки ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 316 с.

Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

В альманаху вміщено статті науковців, виклада-
чів вищих навчальних закладів, учителів загально-
освітніх шкіл, присвячені актуальним проблемам 
освіти, навчання і виховання учнівської і студент-
ської молоді, сучасної філософії освіти, представле-
но кращий педагогічний досвід, висвітлено сього-
дення і сторінки минулого в діяльності Товариства 
“Рідна школа”.

Для науковців, педагогів, широкого освітян-
ського загалу, всіх, хто цікавиться проблемами роз-
будови української національної школи.

2009



328 Каталог видань

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Наукові зошити історичного 
факультету Львівського університету. 

Випуск 10

Наукові зошити історичного факультету 
Львівського університету. Випуск 10 : збірник на-
укових праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009. – 306 с.

Комп’ютерне макетування – Ганна Сумик,  
Майя Яковенко.  

Літературне редагування – Романа Бокоч.

У Наукових зошитах історичного факультету 
Львівського університету опубліковано наукові 
статті, повідомлення, переклади, документи, ре-
цензії та огляди з актуальних проблем історії 
України, всесвітньої історії, історіографії, археоло-
гії, етнології, спеціальних історичних дисциплін, 
які раніше не були опубліковані.

2009
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Проблеми слов’янознавства. 
Випуск 58

Проблеми слов’янознавства. Вип. 58. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
252 с.

Відповідальний за випуск – Володимир Чорній. 
Редактор – Романа Бокоч.  

Художнє оформлення – Федір Лукавий.  
Комп’ютерна верстка та макетування –  

Світлана Винниченко.

У збірнику опубліковано наукові праці та оригі-
нальні дослідження у галузі різних ділянок славіс-
тики: мовознавства, літературознавства, історії та 
культури. 

2009
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Творчість Григорія Кочура 
у контексті української культури 

ХХІ віку: до 100-річчя від дня 
народження Майстра  

Матеріали ІV Міжнародної наукової 
конференції  

(Львів, 15–17 листопада 2008 року)
Творчість Григорія Кочура у контексті україн-

ської культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народ-
ження Майстра : матеріали ІV Міжнародної наукової 
конференції (Львів, 15–17 листопада 2008 року). – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 328 с.

Редактор – Ніна Бічуя.  
Коректор – Тарас Шмігер.  

Комп’ютерне верстання – Мирослава Доманська.  
Художнє оформлення – Марія Кочур.

У збірнику вміщено матеріали ІV Міжнародної науко-
вої конференції “Творчість Григорія Кочура у контексті 
української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня на-
родження Майстра” (Львів, 15–17 листопада 2008 року). 
Доповіді присвячено перекладацькому, перекладознав-
чому, культурологічному доробку Григорія Кочура.

Григорій Кочур (1908–1994) – один з найталановиті-
ших перекладачів в історії української літератури, історик і 
теоретик нашого художнього перекладу. Його доробок – це 
переклади з 25 мов творів понад 170 авторів, які репрезен-
тують 30 національних літератур. Переклади охоплюють 
значний часовий період (двадцять сім століть, починаю-
чи з першого давньогрецького ліричного поета Архілоха, 
бл. 710–676 р. до н. е.) та значний географічний простір 
(Європа, Північна та Південна Америка, Азія). Письменник 
залишив нам незрівнянні шедеври перекладацького мис-
тецтва. Внесок Григорія Кочура в історію українського 
художнього перекладу як високопрофесійного аналітика 
літературного, зокрема перекладацького, процесу – дуже 
вагомий. Майстер відомий також як автор оригінальних ві-
ршів – блискучих зразків невільничої музи. Г. Кочур зробив 
настільки значний внесок в світову культуру, що заслужив 
на окрему галузь філологічних пошуків – Кочурознавство.

Авторський колектив сподівається, що книжка за-
цікавить перекладачів, перекладознавців, літераторів, 
усіх, кому дороге Рідне Слово і не байдужа його доля.

2009
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Тези міжнародної  
науково-практичної 

студентської конференції 
“Моральна відповідальність 

журналіста в умовах  
глобалізаційних процесів” 

Львів, 14–15 травня 2009 року

Збірник тез міжнародної науково-практичної 
студентської конференції “Моральна відпові дальність 
журналіста в умовах глобалізаційних процесів”. Львів, 
14–15 травня 2009 р. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 214 с.

Відповідальний за випуск – Михайло Присяжний. 
Упорядники і наукові редактори – Тетяна Хоменко, 

Наталія Войтович.  
Технічне опрацювання і верстка –  

Наталія Войтович, Костянтин Мельников.

У збірнику вміщено наукові праці українських 
та зарубіжних авторів, що відображають широ-
кий спектр проблем функціонування мас-медіа в 
Україні, Європі та світі; акцентовано увагу на їхній 
ролі в утвердженні національної ідентичності та 
універсальних цінностей.

Для студентів та викладачів факультетів і відді-
лень журналістики, істориків, соціологів, політоло-
гів, культурологів, філологів.

2009
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2009 Теле- та радіожурналістика.  
Випуск 8 

Збірник науково-методичних праць 
на пошану Олександри Антонівни 

Сербенської – доктора філологічних 
наук, професора кафедри 

радіомовлення і телебачення, 
заслуженого професора  

Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 

академіка Академії наук вищої освіти 
України

Теле- та радіожурналістика. Вип. 8 : збірник 
науково-методичних праць. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 340 с.

Відповідальний за випуск – Василь Лизанчук. 
Редактор – Мар’яна Михалюк.

У статтях збірника осмислено теоретичні заса-
ди функціонування електронних засобів масової ін-
формації, узагальнено важливі аспекти журналіст-
ської практики, висвітлено науково-публіцистичні 
здобутки студентів, які опановують спеціалізації 
“Журналістська робота на радіо” і “Журналістська 
робота на телебаченні”, розкрито науково-мето-
дичну і творчу лабораторію видатного вченого-мо-
вознавця О. Сербенської.
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Теоретична електротехніка.  
Випуск 60

Теоретична електротехніка. Вип. 60 : збірник 
наукових праць – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 202 с.

Відповідальний за випуск – Іван Болеста.  
Редактор – Мирослава Мартиняк.  

Коректор – Галина Матіїв.  
Комп’ютерна верстка – Ольга Дуда.

Збірник “Теоретична електротехніка” містить 
результати досліджень з електроніки, оптоелек-
троніки та мікроелектроніки, радіоелектронного 
матеріалознавства, теорії електромагнітного поля, 
електричних і електронних кіл, моделювання фі-
зичних явищ, процесів і систем, а також інформа-
ційних технологій.

Для викладачів, науковців, аспірантів, студен-
тів, а також для інженерно-технічних працівників 
конструкторських бюро та лабораторій.

2009
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2009 Теорія і практика викладання 
української мови 

як іноземної.  
Випуск 4

Теорія і практика викладання української мови 
як іноземної. Вип. 4 : збірник наукових праць. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 288 с.

Головний редактор – Ірина Кочан.  
Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику вміщено наукові статті, присвяче-
ні теоретичним питанням і практичним пробле-
мам викладання української мови як іноземної. 
Розглянуто особливості організації процесу на-
вчання української мови в чужомовній аудито-
рії, висвітлено деякі лінгвокраїнознавчі аспекти, 
з’ясовано проблеми міжкультурної комунікації та 
особливості викладання фонетики, лексики, грама-
тики, стилістики української мови, розкрито роль 
тексту, проаналізовано засоби формування комуні-
кативної компетенції в процесі викладання україн-
ської мови як іноземної.
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Філософські проблеми науки 
Львівсько-Варшавський семінар

Філософія науки. Збірник наукових праць 
Львівсько-Варшавського семінару “Філософія нау-
ки” (Львів, 14–21 листопада 2004 р.) : збірник на-
укових праць / Наукові керівники семінару: профе-
сор Іван Вакарчук, професор Яцек Ядацкі. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 
216 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Художній редактор – Федір Лукавий.  

Комп’ютерна верстка – Ольга Кузьмич.

У книзі наведені праці учасників V Львівсько-
Варшавського наукового семінару “Філософія на-
уки: наукове та позанаукове знання”, який відбувся 
у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка 14–21 листопада 2004 року.

2010
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2010 Вісник Інституту археології.  
Випуск 5

Вісник Інституту археології. Вип. 5. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 184 с.

Відповідальний за випуск – Михайло Филипчук. 
Редактор – Оксана Кузик.  

Комп’ютерна верстка – Наталія Стеблій,  
Михайло Филипчук.  

Переклад резюме англійською – Дарина Криницька.

У віснику опубліковано статті з проблем архео-
логії та давньої історії від первісності до середньо-
віччя, результати досліджень пам’яток фахівцями 
Інституту археології Львівського національного 
університету імені Івана Франка, хроніка.
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Вісник Львівського університету. 
Серія біологічна.  

Випуск 54

Вісник Львівського університету. Серія біоло-
гічна. Вип. 54. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 272 с.

Відповідальні за випуск – Віктор Федоренко,  
Надія Цимбалюк.  

Редактор – Лариса Сідлович.  
Комп’ютерна верстка – Володимир Демчук.

У “Віснику Львівського університету. Серія біо-
логічна” опубліковано статті з актуальних проблем 
біології.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів.

2010
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Вісник Львівського університету. 
Серія книгознавство, 

бібліотекознавство 
та інформаційні технології.  

Випуск 5

Вісник Львівського університету. Серія кни-
гознавство, бібліотекознавство та інформа ційні 
технології. Вип. 5. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 384 с.

Відповідальні за випуск – Василь Кметь,  
Олександр Седляр.  

Редактор – Ігор Петрій.  
Переклад анотацій англійською мовою –  

Ірина Кучма, Галина Сташків, Ліліана Тарапацька, 
Оксана Федів, Ольга Юрків, Юлія Юрчишин,  

під керівництвом професора Роксолани Зорівчак. 
Комп’ютерна верстка – Олена Янів.

У Віснику опубліковано праці з актуальних про-
блем книгознавства, бібліотекознавства, бібліогра-
фознавства, застосування інформаційних техноло-
гій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліо-
тек, а також публікації документів, огляди, рецензії, 
наукова хроніка тощо. 

2010
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Вісник Львівського університету. 
Серія механіко-математична. 

Випуск 72

Вісник Львівського університету. Серія механіко-
математична. Вип. 72. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 294 с.

Відповідальний за випуск – Михайло Зарічний. 
Редактор – Наталія Плиса.

У Віснику опубліковано праці з теорії крайо-
вих задач для диференціальних рівнянь, алгебри, 
топології, теорії функцій комплексного змінного, 
функціонального аналізу, теорії ймовірності та 
статистики, проблем математичного моделювання 
фізико-механічних процесів і механіки.

2010
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Вісник Львівського університету. 
Серія філософські науки.  

Випуск 13

Вісник Львівського університету. Серія філо-
софські науки. Вип. 13. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 234 с.

Відповідальний за випуск – Володимир Мельник. 
Редактори – Наталія Дутко, Лілія Баран.  

Редактор англійських анотацій – Ольвія Висоцька. 
Комп’ютерна верстка – Наталія Тимків.

У Віснику опубліковано актуальні філософські, 
політологічні, культурологічні та психологічні про-
блеми розвитку духовного світу людини, її свободи 
та самоствердження у динамічному та глобалізова-
ному світі.

2010
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Вісник Львівського університету. 
Серія філологічна.  

Випуск 50

Вісник Львівського університету. Серія філоло-
гічна. Вип. 50. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 486 с.

Відповідальна за випуск, редактор – Ніна Захлюпана. 
Комп’ютерна верстка – Оксана Костів.

Статті Вісника містять матеріали конферен-
ції, присвяченої сторіччю від дня народження 
Михайла Шкільника: дослідженню творчої спад-
щини Михайла Шкільника, визначних педагогів 
минулого й сучасності, а також вивченню актуаль-
них проблем сучасної педагогіки й мовознавства.

2010
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Вісник Львівського університету. 
Серія юридична.  

Випуск 50

Вісник Львівського університету. Серія юри-
дична. Вип. 50. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 415 с.

Відповідальний за випуск – Андрій Бойко.  
Переклад англійською мовою –  

Леся Мисик,  Дмитро Крикливець.  
Редагування текстів англійською мовою – Леся Мисик. 

Редактор – Анна Габрук.  
Макетування – Мар’яна Левкуц.

У Віснику опубліковано статті, що висвітлю-
ють актуальні проблеми теорії та історії держави і 
права, питання удосконалення інститутів консти-
туційного, цивільного, трудового, кримінального 
та інших галузей права України. Проаналізовано 
шляхи поліпшення правового регулювання проце-
суально-юридичної діяльності в сучасній Україні. 

Для викладачів, аспірантів, студентів, працівни-
ків органів місцевого самоврядування, державних 
адміністрацій, суду, правоохоронних органів, пра-
вової служби в народному господарстві, адвокатів.

2009
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Духовність. Культура. Нація.  
Випуск 5

Духовність. Культура. Нація. Вип. 5  : збірник 
наукових статей. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 342 с.

Головний редактор і відповідальний за випуск – 
Володимир Мельник.  

Науковий редактор – Ольга Муха.  
Літературний редактор – Наталія Плиса.  

Редактор англійських анотацій – Олег Зеліско. 
Коректор – Ігор Колесник.  

Комп’ютерна верстка і макетування – Ігор Колесник.

2010
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Іван Франко:  
дух, наука, думка, воля 

Матеріали Міжнародного наукового 
конґресу, присвяченого 150-річчю  
від дня народження Івана Франка  

(Львів, 27 вересня–1 жовтня 2006 р.)

Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали 
Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 
150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 
27 вересня–1 жовтня 2006 р.). – Львів : Видавничий 
центр Львівського національного університету 
імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – 1150 с.

Редактори – Уляна Крук, Роман Гамада,  
Ірина Вербовська.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Обкладинка – Василь Роган.

Збірник містить доповіді та повідомлення 
українських і зарубіжних учених-філологів на 
Міжнародному науковому конґресі “Іван Франко: 
дух, наука, думка, воля”, присвяченому 150-річчю 
від дня народження Івана Франка.

2010
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Іван Франко у критиці: 
західноукраїнська рецепція  

20–30-х років ХХ століття 
Упорядник – Микола Ільницький

Іван Франко у критиці: західноукраїнська 
рецепція 20–30-х років ХХ століття / упорядник 
і автор вступного слова Микола Ільницький. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 432 с.

ISBN 978-966-613-721-3
Пропонований збірник започатковує серію ви-

дань, які відображають становлення і розвиток 
франкознавства як галузі літературознавчої науки. 
До тому увійшли праці західноукраїнських літера-
турознавців 20–30-х років ХХ ст., присвячені висвіт-
ленню різних аспектів життя і творчості великого 
українського письменника. Матеріали книги відо-
бражають атмосферу ідеологічних та естетичних 
протистоянь, породжених тогочасною суспільно-
політичною ситуацією.

2010
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Міжнародні відносини: 
політичні, правові, економічні, 

лінгво-країнознавчі аспекти  
Матеріали звітної  

наукової конференції 
факультету міжнародних відносин 

Львівського національного 
університету 

імені Івана Франка  
5–8 лютого 2010 року

Міжнародні відносини: політичні, правові, еконо-
мічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали звітної 
наукової конференції факультету міжнародних 
відносин Львівського національного університету 
імені Івана Франка 5–8 лютого 2010 року : збірник 
нау кових праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. – 344 с.

У збірнику вміщені тези наукових доповідей з 
актуальних проблем вивчення міжнародних відно-
син.

Тексти подано в авторському викладі. За наве-
дені факти, статистичний та цифровий матеріал 
відповідальність несуть автори.

2010
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Теле- та радіожурналістика.  
Збірник наукових праць.  

Випуск 9. Частина 1

Теле- та радіожурналістика. Випуск 9. Части-
на 1 : збірник наукових праць. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 384 с.

Відповідальний за випуск – Василь Лизанчук. 
Редактор – Мар’яна Михалюк.  

Комп’ютерна верстка – Людмила Шпанер.

У збірнику опубліковано наукові статті з про-
блем функціонування засобів масової інформації 
в Україні і світі. Показано творчо-наукові здобутки 
студентів.

2010
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Формування ринкової  
економіки в Україні. 

Випуск 21 
Фінансово-економічні перспективи 

розвитку України в умовах 
глобалізації

Формування ринкової економіки в Україні. 
Випуск 21. Фінансово-економічні перспективи 
розвитку України в умовах глобалізації : збірник 
наукових праць. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2010. – 474 с. 

Відповідальний за випуск – Михайло Крупка.

Науковий збірник містить статті провідних віт-
чизняних вчених та здобувачів наукових ступенів, 
що присвячені вирішенню актуальних фінансово-
економічних проблем розвитку економіки України.

2010



349Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

“Мистецтво творять шал і розум”. 
Творчість Богдана Ігоря Антонича: 

рецепції та інтерпретації

“Мистецтво творять шал і розум”. Творчість 
Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації :  
збірник наукових праць. – Львів, 2011. – 512 с. – 
(Серія “Українська філологія: школи, постаті, 
проблеми”. Випуск 11).

Редактор – Уляна Крук.  
Коректор – Христина Макович.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.

Одинадцятий випуск збірника наукових праць: 
із серії “Українська філологія: школи, постаті, про-
блеми”, присвячений життю і творчості видатного 
українського поета Богдана Ігоря Антонича (1909–
1937). До збірника увійшли доповіді, виголошені 
на Міжнародній науковій конференції “Мистецтво 
творять шал і розум” (Львів, 29 жовтня 2009), що 
відбулася у Львові з нагоди 100-річчя від дня наро-
дження поета. У книзі опубліковано матеріали, що 
висвітлюють різні аспекти творчої діяльності та 
інтерпретації поезії “закоханого в житті поганина”.

2011
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2011 Вісник Львівського університету. 
Серія книгознавство, 

бібліотекознавство 
та інформаційні технології.  

Випуск 6

Вісник Львівського університету. Серія кни-
гознавство, бібліотекознавство та інформаційні 
технології. Вип. 6. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 336 с.

Відповідальні за випуск – Василь Кметь,  
Олександр Седляр.  

Редактор – Ігор Петрій.  
Переклад анотацій англійською мовою – Гілларі Шірз, 

Оксана Микитка.  
Комп’ютерна верстка – Олена Янів.

У Віснику опубліковано праці з актуальних про-
блем книгознавства, бібліотекознавства, бібліогра-
фознавства, застосування інформаційних техноло-
гій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліо-
тек, а також публікації документів, огляди, рецензії, 
наукова хроніка тощо. 
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Вісник Львівського університету. 
Серія історична.  

Випуск 46

Вісник Львівського університету. Серія істо-
рична. Вип. 46 / за редакцією Руслана Сіромського. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 526 с.

Обкладинка – Василь Роган.

До Вісника включено статті, повідомлення, 
публікації документів, огляди та рецензії з акту-
альних проблем української і зарубіжної історії, 
історіо графії та етнології. У науковий обіг введено 
низку невідомих або ж маловживаних джерельних 
матеріалів.

Для викладачів, науковців, студентів.

2011
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Студії над українськими літописами

Автор – Михайло Возняк

Михайло Возняк. Студії над українськими літопи-
сами : збірник наукових праць / Возняк Михайло ; 
вступна стаття, упорядкування та коментарі Назара 
Федорака. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
596 с.

В оформленні обкладинки використано портрет 
Михайла Возняка роботи Емануїла Миська.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Пам’ятки українського літописання завжди пере-
бували у сфері професійних літературознавчих за-
цікавлень академіка Михайла Возняка. Саме він на-
полягав на “українській літописній традиції” як на 
важливому понятті в термінологічній системі нашого 
літературознавства. Також Михайло Возняк виступав 
проти надмірних пошуків впливів на виникнення та 
розвиток літописного жанру в Україні, раз у раз на-
голошуючи на органічності, питомій українськості й 
форми, і змісту наших літописів, починаючи від ХІ ст. 
До цієї книги ввійшли окремі дослідження та фрагмен-
ти праць академіка Михайла Возняка на теми україн-
ського літописання. Пропонований збірник дозволяє 
сформувати більш-менш цілісне уявлення про методи-
ку наукових досліджень видатного вченого-філолога, 
зокрема, в царині студій над українською літописною 
традицією, її розвитком, питаннями співвідношен-
ня літературного та фольклорного тексту, авторства 
окремих літописних пам’яток тощо. Більшість уміще-
них у збірнику праць було опубліковано ще в першій 
половині ХХ ст. й відтоді не було перевидано.

Для фахівців-філологів, студентів гуманітарних фа-
культетів навчальних закладів різних рівнів акредита-
ції, шанувальників української старовини, широкого 
кола читачів.

2011
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Човен зі слів:  
Антологія сучасної хорватської прози

Упорядники – Алла Татаренко,  
Наташа Веінович

Човен зі слів: Антологія сучасної хорватської 
прози / упорядники – Алла Татаренко, Наташа 
Веінович. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 192 с.

ISBN 978-966-613-631-5

Літературний редактор – Наталія Чорпіта. 
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Галина Крук.  
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Антологія сучасної хорватської прози – добірка 
репрезентативних прозових творів хорватських 
письменників – знайомить із основними тенден-
ціями в розвитку оповідних жанрів цієї літератури 
кінця ХХ–початку ХХІ ст.

Двомовне видання зацікавить передусім сту-
дентів-хорватистів, славістів, усіх, хто цікавиться 
практикою перекладу.

2008
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Гамлет

Автор – Вільям Шекспір

Шекспір Вільям. Гамлет ⁄ переклад з англій-
ської – М. Рудницький. – Львів, 2008. – 192 с. The 
works of W. Shakespeare. Tha tragedy of Hamlet. – 
London: Methuen & Сo. Ltd. – 1909. – 240 p.

ISBN 978-966-613-609-4

Ідея видання, наукова редакція – Богдан Козак. 
Переклад з англійської – Михайло Рудницький. 

Редактор – Ніна Бічуя.  
Дизайн та верстка – Інна Шкльода.

Кафедра театрознавства та акторської майстер-
ності факультету культури і мистецтв Львівського 
національного університету імені Івана Франка до-
повнює українську перекладну шекспіріану, публі-
куючи невідомий досі і недавно віднайдений пере-
клад трагедії “Гамлет”. Переклад здійснив 1943 р. 
Михайло Рудницький, професор Львівського уні-
верситету імені Івана Франка.  

2008
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Мойсей

Автор – Іван Франко 
Переклала на німецьку мову  

Ірина Гузар

Франко Іван. Мойсей : поема ⁄ Іван Франко ; 
переклала на німецьку мову Ірина Гузар. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 232 с.

ISBN 978-966-613-804-3

Присвячується 350-річчю Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Переклад – Ірина Гузар.  
Переклад передмов – Михайло Смолій.  

Літературні редактори: українська мова –  
Михайлина Маїк, німецька мова – Тобіас Фоґель.  

Художник – Ірина-Ізяслава Карпинець.  
Макет та верстання – Наталія Лобач.  

Обкладинка – Василь Роган.  
Упорядкування – Михайлина Маїк.  

Відповідальний редактор – Володимир Сулим. 

2010
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Щоб навчав ти чужих дітей…  
Кілька думок про долю академічного 

вчителя 

Автор – Єжи Аксер

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

ISBN 978-966-613-434-9

Редактор – Григорій Чопик.  
Мистецьке оформлення обкладинки – Андрій Кісь.

Надруковано інавґураційну промову про-
фесора Варшавського університету Єжи Аксера, 
яку він виголосив з нагоди присудження йому 
звання “Почесний доктор” (Doсtor Honorіs Causa) 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

2008



359Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Інші видання

Експертні методи в ухваленні рішень

Автор – Михайло Баранкевич

Баранкевич М. М. Експертні методи в ухваленні 
рішень : текст лекцій / М. М. Баранкевич. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
214 с.

Редактор – Оксана Кузик.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

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

У тексті лекцій описано спосіб формування 
експертних комісій (груп) та загальні вимоги до 
проведення експертиз. Подано схеми підготовки 
(пошуку) варіантів можливих рішень, тобто схеми 
формування сукупності можливих альтернатив. 
Розглянуто методи обробки експертної інформації, 
а також наведено схеми експертиз.

Для студентів економічних спеціальностей, які 
вивчають такі фазові дисципліни: “Методи обробки 
соціально-економічної інформації”, “Методи при-
йняття рішень”, “Системний аналіз” тощо.

2008



360 Каталог видань

Інші видання

З історії театру і драми

Автор – Олександр Гвоздєв

Гвоздєв О. О. З історії театру і драми / О. О. Гвоз-
дєв ; [Из истории театра и драмы. Академия, 1923 г. –  
пер. з рос.]. – Львів, 2008. – 200 с.

ISBN 978-966-613-609-4

Ідея видання, наукова редакція – Богдан Козак. 
Переклад з російської – Євдокія Стародинова. 

Редактор – Ніна Бічуя.  
Дизайн та верстка – Інна Шкльода.

У книгу О. Гвоздєва увійшли окремі статті та 
нариси з проблем історії європейського театру і 
драматургії ХVІ–ХХ ст., а також подано аналіз но-
вої німецької театрознавчої науки. Книга містить 
багатий фактологічний матеріал і може слугувати 
посібником для студентів вищих гуманітарних на-
вчальних закладів.

2008
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Інші видання

Функції багатьох змінних

Автор – Галина Доманська

Доманська Г. П. Функції багатьох змінних : 
тексти лекцій / Г. П. Доманська. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 222 с.

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерна верстка – Галина Доманська.

Тексти лекцій містять вибрані розділи матема-
тичного аналізу та диференціальних рівнянь, зо-
крема, функції багатьох змінних, криволінійні та 
кратні інтеграли, диференціальні рівняння та сис-
теми диференціальних рівнянь, а також приклади 
економічного змісту для описуваних математич-
них понять. 

Для студентів економічних спеціальностей та 
спеціалізацій.

2008



362 Каталог видань

Інші видання

Додаткові розділи економетрії

Автори – Сергій Лавренюк,  
Володимир Флюд

Лавренюк С. П. Додаткові розділи економетрії : 
тексти лекцій / С. П. Лавренюк, В. М. Флюд. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
182 с.

Редактор – Наталія Плиса.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Галина Матіїв.  
Комп’ютерний набір і  верстання – Володимир Флюд.

Розглянуто багатовимірні регресійні моделі та 
методи оцінювання параметрів.

Для студентів, аспірантів і наукових працівни-
ків.

2008
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Інші видання

Антична археологія 

Укладач – Василь Рудий

Антична археологія : тексти лекцій / укладач 
В. А. Рудий. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 200 с.

ISBN 978-966-613-652-0

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Коректор – Галина Матіїв.  
Дизайн та обкладинка – Мар’яна Чура.  

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

У текстах лекцій подано відомості про мате-
ріальну та духовну культуру античного періоду 
населення Греції, Риму, Північного та Східного 
Причорномор’я.

Пропоноване ілюстроване видання призначене 
для студентів історичних факультетів, які навча-
ються за спеціальністю “Археологія”.

2008



364 Каталог видань

Інші видання

Історія держави і права 
Сполучених Штатів Америки 

(ХVІІІ ст.–1918 р.)

Автор – Борис Тищик

Тищик Б. Й. Історія держави і права Сполучених 
Штатів Америки (ХVІІІ ст.–1918 р.) : текст лекцій / 
Б. Й. Тищик. – Львів : малий Видавничий центр 
юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 157 с.

Редактор – Анна Габрук.  
Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

У текстах лекцій висвітлено важливі питання 
державно-правового розвитку США: становлення 
американської державності, прийняття, зміст та 
оцінка важливих правових актів – Декларації неза-
лежності (1776 р.), Статей конфедерації (1781 р.), 
Конституції 1787 р., поправок до неї тощо. 
Досліджено розвиток державно-правової системи 
країни у ХІХ–на початку ХХ ст., становлення партій-
ної системи, основних галузей та інститутів права.

2008
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Інші видання

Тези звітної наукової конференції 
філософського факультету.  

Випуск 6

Відповідальний за випуск –  
Володимир Мельник

Тези звітної наукової конференції філо-
софського факультету. Вип. 6 / Відповідальний за 
випуск професор В. Мельник. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 290 с.

У збірнику опубліковано тези викладачів, асис-
тентів, аспірантів і співробітників кафедр історії 
філософії, філософії, теорії та історії культури, пси-
хології, політології, теорії та історії політичної на-
уки філософського факультету за результатами ви-
конання кафедральних тем у 2008 р.

2009



366 Каталог видань

Інші видання

Робота в текстовому процесорі Word

Автор – Жанна Цаповська

Цаповська Ж. Я. Робота в текстовому процесорі 
Word : тексти лекцій / Ж. Я. Цаповська. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
120 с.

Редактор – Наталія Плиса.  
Коректор – Наталія Радилицька.  

Технічний редактор – Світлана Сеник.  
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Викладено найважливіші можливості тексто-
вого процесора Microsoft Word, розглянуто основні 
поняття та інтерфейс програми, прийоми роботи 
з текстовими документами, способи введення та 
редагування тексту, засоби автоматизованої пере-
вірки та рецензування тексту, можливості форма-
тування тексту і текстових документів, роботу з 
формулами, таблицями, діаграмами та графічними 
об’єктами.

Для студентів природничих спеціальностей.

2009
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Інші видання

Документальний телефільм:  
збірник сценаріїв

Автор – Зенон Дмитровський

Дмитровський З. Є. Документальний телефільм : 
збірник сценаріїв / Зенон Євгенович Дмитровський. – 
Львів : ПАІС, 2010. – 124 с.

Відповідальний за випуск – Павло Лозинський. 
Редагування – Анна Весній.  

Коректура – Оксана Панчишин.  
Макетування – Світлана Костенко.  
Обкладинка – Руслан Водолазський.

Звернуто увагу на особливості документально-
го телефільму, сценарної роботи над ним. Як при-
клади подано сценарії, які авторові в минулому до-
велося готувати.

Для студентів факультетів та відділень журна-
лістики вищих навчальних закладів, творчих пра-
цівників телебачення.

2010



368 Каталог видань

Інші видання

Benvenuti in Italia!

Укладачі – Тетяна Кушнір,  
Йоланта Лісак, 
Олена Горячук,  

Тетяна Висоцька

Benvenuti in Italia! : збірник матеріалів лінгво-
краєзнавчого характеру / укладачі: Т. Я. Кушнір, 
Й. С. Лісак, О. В. Горячук та ін. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 272 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику “Benvenuti in Italia!” подано відомос-
ті про державний і політичний устрій Італії, наці-
онально-культурні особливості країни. Охаракте-
ризовано 20 італійських регіонів, висвітлено їхнє 
історичне минуле і сьогодення, відмінності у по-
літичному, економічному, мовному і соціально-по-
бутовому аспектах. Зібрано чималу кількість мате-
ріалу про духовну спадщину італійців, про відомих 
діячів кіно, мистецтва, політиків, які творять сучас-
ний образ Італії.

Пропонований збірник рекомендований для 
студентів вищих навчальних закладів, слухачів 
курсів італійської мови і культури та усіх, хто ціка-
виться історією, географією, культурою Італії.

2010
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Інші видання

Історичне краєзнавство. 
Напрями та методи історико-

краєзнавчих досліджень:  
курс лекцій. Частина ІІ

Автори – Віктор Голубко,  
Алла Середяк, 

Роман Генега та ін.

Історичне краєзнавство. Напрями та методи 
історико-краєзнавчих досліджень. Частина ІІ : курс 
лекцій / [В. Є. Голубко, А. В. Середяк, Р. Я. Генега та 
ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 306 с.

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерна верстка – Любов  Семенович.  
Художнє оформлення – Ігор Щуров.  

Коректор – Христина Макович. 

Подано основні напрями краєзнавства, поділ 
за пріоритетними сферами наукових зацікавлень, 
форми краєзнавчої діяльності. Охарактеризовано 
джерельну базу історичного краєзнавства та його 
співвідношення з іншими науковими дисциплінами.

2011
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Інші видання

“Процес-59-ти”:  
покоління борців та героїв

Автори – Тарас Гривул,  
Ольга Осередчук

Гривул Т. “Процес-59-ти”: покоління борців 
та героїв / Тарас Гривул, Ольга Осередчук ; 
упорядкування архівних матеріалів – Ольга 
Осередчук, Тарас Гривул, Вікарчук Софія. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 232 с.

ISBN 978-966-613-906-4

Особлива подяка професорові Ірині Калинець за 
перші надані матеріали, які надихнули на проведення 

виставки, а відтак появи книги; Галузевому державному 
архіву СБУ, м. Київ; Управлінню СБУ у Львівській області.

Редактор – Уляна Крук.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

У книзі розміщено унікальні матеріали, присвячені 
одному із найвідоміших судових процесів над членами 
ОУН – “Процесу 59-ти”. Автори змалювали плани та 
обставини боротьби націоналістів, ідеологічні пере-
конання членів ОУН. Особливий інтерес для науковців 
становить розкриття персональної діяльності кож-
ного з учасників процесу. Подано обставини арештів, 
особливості допитів, тюремного утримання та радян-
ської судової системи, досліджено долю засуджених.

Упорядники представили спогади учасників 
процесу, а також документи та особливі фотографії, 
віднайдені серед речових доказів архіву Служби 
безпеки України. Більшість з ілюстративних мате-
ріалів опубліковано вперше. Книга розрахована на 
широке коло читачів.

2011
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Інші видання

2011Етика поведінки  
та мовленнєвий етикет 

студента в академічному середовищі

Упорядники – Ірина Кочан,  
Олександра Сербенська, 

Зеновій Терлак,  
Марія Білоус та ін.

Етика поведінки та мовленнєвий етикет 
студента в академічному середовищі : [методичні 
рекомендації для порадників академічних груп 
вищих навчальних закладів]. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.
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Інші видання

Історія української культури

Автор – Марія Кашуба

Кашуба Марія. Історія української культури :  
курс лекцій / Марія Кашуба. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 120 с.

Відповідальний редактор – Володимир Мельник. 
Обкладинка – Василь Роган.

Викладено історію української культури від 
найдавніших часів до сьогодення, приділено увагу 
низці теоретичних питань культурології, характе-
ристиці типу культури за гендерною ознакою, на-
голошено на відмінності етнічної та національної 
культури, взаємодії офіційної культури із суб- та 
контркультурами.

Для студентів вищих та середніх навчальних за-
кладів.

2011
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Інші видання

Вища математика.  
Елементи лінійної алгебри 

і аналітичної геометрії

Автори – Богдан Копитко,  
Ольга Мильо, 

Жанна Цаповська

Копитко Б. І. Вища математика. Елементи 
лінійної алгебри і аналітичної геометрії : тексти 
лекцій / Б. І. Копитко, О. Я. Мильо, Ж. Я. Цаповська. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 301 с.

Відповідальний за випуск – Богдан Копитко.

Тексти лекцій містять опрацьований авторами 
матеріал, який читають для студентів природни-
чих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.

Зокрема, подано елементи логіки й основи те-
орії множин, поле дійсних і комплексних чисел, 
визначники і матриці, системи лінійних рівнянь 
і елементи векторної алгебри. Даний курс лекцій 
містить такі розділи аналітичної геометрії: пря-
ма і площина, криві і поверхні другого порядку. 
Розглянуто також основні питання лінійної алге-
бри: лінійні простори та лінійні оператори, квадра-
тичні форми.

Для студентів природничих факультетів ЛНУ 
імені Івана Франка.

2011
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Інші видання

Східна торгівля Львова 
в середині ХVІ–першій половині 

ХVІІ ст.

Упорядник – Володимир Кривонос

Східна торгівля Львова в середині ХVІ–першій 
половині ХVІІ ст. : збірник документів / упорядник 
В. П. Кривонос. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 258 с., іл.

Комп’ютерна верстка – Майя Яковенко.  
Художньо-технічне редагування – Романа Бокоч. 

Художнє оформлення – Василь Роган.  
Відповідальні за випуск – Роман Шуст, Модест Чорний.

До збірника включено документи про торгівлю 
Львова з містами Близького Сходу, які входили до 
складу Османської імперії. У науковий обіг введе-
но чимало невідомих і маловживаних джерельних 
матеріалів.

Для викладачів, науковців, студентів.

2011
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Інші видання

Особливості соціально-психологічної 
адаптації студента у навчальній групі 

Методичні рекомендації  
для порадників академічних 

груп вищих навчальних закладів

Автори – Софія Грабовська,  
Олена Штепа

С. Грабовська. Особливості соціально-психо-
логічної адаптації студента у навчальній групі :  
[методичні рекомендації для порадників акаде-
мічних груп вищих навчальних закладів] / 
С. Грабовська, О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. 

Методичні рекомендації “Особливості соціаль-
но-психологічної адаптації студента у навчальній 
групі” слугують для ознайомлення  порадників ака-
демічних груп вищих навчальних  закладів із пси-
хологічними особливостями студентів та навчаль-
ної групи, що даватиме змогу ефективніше скеро-
вувати студентів до навчальної та наукової роботи.

2011
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Інші видання

Першокурсник-2011 
Спецвипуск  

інформаційно-аналітичного 
часопису ЛНУ імені Івана Франка 

“Каменяр”

Укладач і відповідальна за випуск – 
Анастасія Коник

Першокурсник–2011. Спецвипуск інформа-
ційно-аналітичного часопису ЛНУ імені Івана 
Франка “Каменяр”. 2011.
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Основи економетрії

Автор – Григорій Цегелик

Цегелик Г. Г. Основи економетрії : текст лекцій / 
Г. Г. Цегелик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2011. – 134 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк.  
Технічний редактор – Світлана Сеник.  

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач,  
Наталія Буряк.  

Обкладинка – Василь Роган.

Викладено лінійний та нелінійний однофак-
торний та багатофакторний регресійний аналіз: 
побудову одно- і багатофакторних регресійних 
моделей, перевірку моделей на адекватність ре-
альній дійсності на підставі коефіцієнта кореляції 
та F-критерію Фішера, перевірку на значимість па-
раметрів лінійних регресійних моделей за t-тестом 
Стьюдента, побудову інтервалів довіри для пара-
метрів узагальненої регресійної моделі, прогнозу-
вання за допомогою побудованих регресійних мо-
делей, метод Феррара-Глобера для перевірки фак-
торів на мультиколінеарність.

Для студентів напряму “системний аналіз”, які 
вивчають математичне моделювання та прогнозу-
вання соціально-економічних процесів.

2011
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Світ книг –  світ знань

Статистика Каталогу видань  
Львівського національного університету імені Івана Франка, 

випущених Видавництвом (Видавничим центром)
у 2008–2011 роках:

№
з/п Види видань 2008 2009 2010 2011 Всього

1 Підручники 2 6 9 12 29
2 Навчальні посібники 27 35 35 38 135
3 Навчально-методичні 

посібники 8 3 6 9 26

4 Практикуми, збірники вправ, 
задач, тестових завдань 0 2 2 5 9

5 Монографії 9 10 11 13 43
6 Енциклопедії, словники, 

довідники, покажчики, 
каталоги, колекції

3 3 5 9 20

7 Біографічні нариси, вибрані 
праці 1 2 0 2 5

8 Вісники, збірники наукових 
праць, матеріали наукових 
конференцій, наукові 
альманахи

26 27 14 4 71

9 Художні видання 2 0 1 0 3
10 Інші видання 7 2 2 9 20

Всього 85 90 85 101 361
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Каталог видань Видавництва (Видавничого центру)

Львівського національного університету 
імені Івана Франка

(2008–2011 рр.)

Упорядник – Богдан Копанський

Редактор – Наталія Плиса
Коректор – Юліанна Бурка

Комп’ютерний набір – Богдан Копанський 
Комп’ютерне верстання і дизайн – Світлана Сеник
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