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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 двадцятилітнього 
існування на університетській карті дуже необхідного для нашого за-
кладу вищої освіти осередку видавців-поліграфістів.

За цей проміжок часу колектив Видавництва дав дорогу у світ со-
тням і сотням найменувань книжково-журнальної продукції. Щоб на-
очно показати доробок університетських видавців, і виникла ідея упо-
рядкування й випуску серії каталогів. 

Даний каталог, який присвячений 20-річчю створення 
Видавництва, є хронологічним продовженням Каталогу видань 
Видавничого центру Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка (2006–2008 рр.) «Світ книг – світ знань» (упорядник 
Б. М. Копанський), випущеного у 2009 році, та  Каталогу видань 
Видавництва (Видавничого центру) Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка (2008–2011 рр.) «Світ книг – світ знань» 
(упорядник Б. М. Копанський), випущеного у 2019 році. Він охоплює 
379 видань, які складають десять розділів. Це – підручники; навчаль-
ні посібники; навчально-методичні посібники; практикуми, збірники 
вправ, задач, тестових завдань; монографії; енциклопедії, словники, 
довідники, покажчики, каталоги, колекції; біографічні нариси, вибрані 
праці; вісники, збірники наукових праць, матеріали наукових конферен-
цій, наукові альманахи; художні видання; інші видання. Книжки у розді-
лах розміщені за роками та за алфавітом прізвищ авторів. 

Сподіваємося, що Каталог видань Видавництва (Видавничого 
центру) Львівського національного університету імені Івана Франка 
(2012–2019 рр.) «Світ книг – світ знань», який у значній мірі зібрав над-
руковану літературу науковців Університету протягом восьми років, 
стане хорошою підмогою студентам і викладачам у навчальному про-
цесі 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 ре-
зультат – у наступних випусках серії «Світ книг – світ знань».
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Підручники

20122012 Дослідження  операцій . 
Частина 5:

Моделі з чинником часу

Автори – Михайло Бартіш, 
Ігор Дудзяний

Бартіш М. Я. Дослідження операцій. Частина 5: 
Моделі з чинником часу : підручник / М. Я. Бартіш, 
І. М. Дудзяний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 256 с.

ISBN 966-613-496-9, 
 978-966-613-864-7 (ч. 5)

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто моделі задач ухвалення рішень, у 
яких суттєву роль відіграє чинник часу, а саме: мо-
делі керування запасами, моделі динамічного про-
грамування, моделі випадкових процесів і моделі 
систем масового обслуговування. Наведено теоре-
тичне обґрунтування і базові характеристики цих 
моделей. Значну увагу приділено методам та алго-
ритмам визначення оптимальних чинників моде-
лей. З метою засвоєння матеріалу наведено достат-
ню кількість довідкового матеріалу з курсів теорії 
ймовірностей і теорії випадкових процесів.

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

20122012Квантова механіка
Автор – Іван Вакарчук

Вакарчук І. О. Квантова механіка : підручник / 
І. О. Вакарчук. –    [4-те вид., доп.]. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 872 с.: 78 іл.

ISBN 978-966-613-921-7

Мовний редактор – Марія Білоус. 
Комп’ютерна верстка – Олена Кіктєва. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Художнє оформлення – Федір Лукавий.

У підручнику подано послідовний виклад фізичних 
основ і математичного апарату квантової механіки та 
її застосування до різних задач. Матеріал книжки від-
повідає стандартній університетській програмі курсу 
квантової механіки й охоплює всі її розділи. Це підруч-
ник з канонічного курсу “Квантова механіка”, який є 
частиною загального курсу “Теоретична фізика”, який 
читають студентам ІІІ–ІV курсів фізичних спеціальнос-
тей університетів. Особливу увагу приділено числен-
ним ілюстраціям зв’язку фізичних явищ із фундамен-
тальною величиною – хвильовою функцією та її фазою, 
принципові суперпозиції, філософському трактуванню 
ймовірнісної концепції квантової механіки, квантовій 
інформації. Подано також багато прикладів-задач, се-
ред яких поряд із традиційними є оригінальні та такі, 
що їх звичайно не включають до підручників. Розв’язки 
цих невеличких завдань дадуть змогу читачеві глибше 
зрозуміти основний матеріал і контролювати його за-
своєння. Нарис творення квантової механіки та істо-
ричні екскурси, що супроводжують основний матеріал, 
містять знання, які є необхідним елементом культури 
фізика. Невід’ємною частиною підручника є відступи 
та виноски, де подано цікаві задачі, іноді несподівані, 
наведено аналогії з класичної механіки, теорії музи-
ки, мистецтва. Мета цього – звернути увагу читача на 
зв’язки між різними явищами, що охоплюють і людську 
діяльність, та показати силу й універсальність матема-
тики в їхньому аналізі.

Для студентів, аспірантів, науковців. Буде корис-
ний для викладачів і всіх, хто цікавиться квантовою 
фізикою.
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Підручники

20122012 Фізіологія 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 
нервової, 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, 2012. – 312 с. – 
(Серія “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
    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 викладено предмет, історію, ме-
тоди досліджень і значення фізіології людини і 
тварин, а також з урахуванням сучасних досягнень 
фізіологію збудливих тканин, загальну фізіологію 
нервової системи, фізіологію вищої нервової діяль-
ності та сенсорних систем.

Для студентів біологічних спеціальностей уні-
верситетів.
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Підручники

20122012Геологія корисних копалин. 
Частина 1. 
Рудогенез

Автори – Юрій Ляхов, 
Микола Павлунь,
Сергій Ціхонь

Ляхов Ю. В. Геологія корисних копалин. Ч. 1. 
Рудогенез : підручник / Ю. В. Ляхов, М. М. Павлунь, 
С. І. Ціхонь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
286 с.

ISBN 978-966-613-962-0 (загальний), 
    978-966-613-963-7

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Викладено сучасні уявлення про зміст природ-
них процесів формування ендогенних родовищ 
корисних копалин (металевих, неметалевих та ін-
ших) і принципи їхньої генетичної класифікації. 
Сформульовано провідні геолого-економічні по-
няття і кондиції, що є в основі поділу родовищ на 
промислові та непромислові об’єкти. Висвітлено 
особливості їхньої геотектонічної позиції, зв’язків 
з різноглибинними процесами магматизму, літо-
лого-структурні чинники локалізації зруденіння, 
морфометричні особливості рудних покладів, ре-
човинного складу та фізико-хімічного режиму роз-
витку, що є підґрунтям розробки ієрархічних рядів 
прогнозно-розшукових критеріїв на корисні копа-
лини різного типу.

Для студентів вищих навчальних закладів при-
родничих спеціальностей. 
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Підручники

20122012 Оптика

Автори – Микола Романюк, 
Ананій Крочук, 
Ігор Пашук

Романюк М. О. Оптика : підручник / М. О. Рома-
нюк, А. С. Крочук, І. П. Пашук ; за редакцією 
професора М. О. Романюка. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 564 с. + вкл.

ISBN 978-966-613-948-4

Редактор – Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Відповідно до програми розділу курсу загаль-
ної фізики “Оптика” для фізичних спеціальнос-
тей університетів розглянуто закономірності по-
ширення світла та його взаємодії з речовиною. 
Курс містить три групи питань: інтерференція, 
дифракція, голографія, геометрична оптика та 
оптика рухомих середовищ; відбивання, поляри-
зація, дисперсія, поглинання світла, параметричні 
оптичні ефекти та нелінійна оптика; теплове ви-
промінювання, фотоефект, розсіяння світла, люмі-
несценція та лазери. Описано низку оригінальних 
питань, пов’язаних головно з кристалооптикою та 
люмінесценцією.

Акцентовано увагу на поясненні оптичних явищ 
на основі квантових уявлень та їх застосуванні у 
дослідницькій роботі, техніці та метрології.

Для студентів фізичних спеціальностей універ-
ситетів, може бути корисною для аспірантів та ви-
кладачів.
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Підручники

20122012Філософія сучасної науки 
і техніки

Автори – Едуард Семенюк, 
Володимир Мельник

Семенюк Е. Філософія сучасної науки і техніки : 
підручник / Едуард Семенюк, Володимир Мель-
ник. – [2-ге вид., виправ. та доп.] – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 306 с.

ISBN 978-966-613-967-5

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк.

Основні філософсько-методологічні про-
блеми науки і техніки: в підручнику розглянуто 
крізь призму світових реалій на рубежі ХХ–ХХІ ст. 
Проаналізовано найважливіші аспекти науково-
технічної революції, сучасні науково-інтегративні 
процеси, їхній вплив на розв’язання глобальних 
проблем людства та реалізацію концепції сталого 
розвитку. Значну увагу приділено інформатизації 
суспільства та феномену інформаційної культури 
вченого і спеціаліста.

Для студентів та аспірантів вищих навчальних 
закладів, а також для усіх, хто цікавиться особли-
востями впливу науково-технічного прогресу на 
сьогодення.



12 Каталог видань

Підручники

20122012 Банківські операції

Автор – Ірина Скоморович

Скоморович І. Г. Банківські операції : підручник / 
І. Г. Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 532 с.

ISBN 978-966-613-944-6

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто теоретичні та практичні засади 
здійснення банківських операцій в Україні, а також 
особливості та закономірності проведення окре-
мих видів операцій. Визначено роль банків у роз-
витку вітчизняної економіки, механізми основних 
видів банківських операцій та надання послуг за 
сучасних умов ведення бізнесу. Висвітлено поря-
док організації та технологію ведення банківської 
діяльності в Україні.

Для викладачів, студентів вищих навчальних за-
кладів, фінансистів, бізнесменів, працівників бан-
ківських установ, усіх, хто цікавиться особливостя-
ми здійснення банківських операцій в Україні.



13Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

20122012Основи суспільної географії

Автор – Олег Шаблій

Шаблій О. І. Основи суспільної географії = 
Fundamentals of Human Geography : підручник 
[для студентів вищих навчальних закладів] / 
О. І. Шаблій. – [2-ге вид.]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 296 с.

ISBN 978-966-613-955-2

Редактор – Михайло Коперсако. 
Художній редактор – Василь Роган. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерна підготовка і верстка – Тарас Кравець, 

Марія Федорусь.

У підручнику викладено основи загальної сус-
пільної географії: обґрунтовано її об’єкт, предмет 
і структуру, окреслено історичні особливості роз-
витку науки, зокрема й української. Висвітлено 
поняттєво-термінологічний апарат суспільної гео-
графії, її закони, головні теорії і концепції. Окремий 
розділ присвячено методам дослідження.

Для студентів та аспірантів географічних, еко-
номічних факультетів і факультетів міжнародних 
відносин, усіх, кого цікавлять проблеми геопросто-
рової організації суспільства.



14 Каталог видань

Підручники

20132013 Банківська система

Автори – Михайло Крупка, 
Євгенія Андрущак,

Наталія Пайтра та інші

Банківська система : підручник / [М. І. Крупка, 
Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра 
екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 556 с.

ISBN 978-966-613-813-5

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено сутність банківської системи та її 
роль у фінансовій системі держави. Розглянуто ді-
яльність банківських установ як суб’єктів ринково-
го середовища. Відображено інструменти та мето-
ди банківського впливу на економічні ресурси та 
управління ризиками.

Книга є водночас теоретичним і практичним 
виданням, у якому використано сучасні підходи до 
забезпечення навчального процесу.

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



15Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

20132013Розшуки і розвідка родовищ 
корисних копалин

Автори – Геннадій Луньов, 
Микола Павлунь

Луньов Г. О. Розшуки і розвідка родовищ 
корисних копалин: підручник / Г. О. Луньов, 
М. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 362 с.

ISBN 978-617-10-0046-9

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректори – Юлія Глиняна, Оксана Гоцур. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 

Наталія Якимів. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто сучасну стадійну структуру геолого-
розвідувальних робіт та головні геологопромисло-
ві типи найголовніших твердих корисних копалин 
як об’єкт розшуків і розвідки. Детально описано 
зміст та методи геолого-мінералогічних, геохіміч-
них, гідрогеологічних, геоботанічних, геофізичних 
та інших розшукових робіт, складання та викорис-
тання прогнозних карт. 

Розкрито усі необхідні види розвідувальних 
робіт, особливо в частині пробовідбирання, мате-
матичні методи геометризації рудних тіл та підра-
хунку запасів, описано вірогідні  похибки та спосо-
би їх усунення або уникнення. До кожного розділу є 
питання для самоконтролю. Книга ілюстрована ди-
дактичними рисунками, діаграмами, геологічними 
розрізами, блок-діаграмами. У списку літератури 
наведено необхідну літературу та сучасні інструк-
тивні матеріали.



16 Каталог видань

Підручники

20132013 Банківська система

Автори – Сергій Реверчук, 
Уляна Владичин,

Софія Лобозинська, 
Ірина Скоморович,
Андрій Фалюта, 
Андрій Ковалюк

Банківська система: підручник / [С. К. Реверчук, 
У. В. Владичин, С. М. Лобозинська та ін.] ; за ред. д-ра 
економічних наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 498 с.

ISBN 978-617-10-0080-3

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Наталія Галечко. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто теорію та досвід розвитку банківської 
системи ринкової і трансформаційної економік. Теми 
вибрано на підставі структурно-функціонального під-
ходу до елементів банківської системи. Розкрито осо-
бливості та закономірності функціонування банків-
ської системи України. 

Для бакалаврів напряму “Фінанси і кредит”, для 
студентів-економістів, які вивчають теорію банків-
ських систем.



17Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

20132013Філософія

Автор – Людмила Рижак

Рижак Людмила. Філософія : підручник / 
Людмила Рижак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 650 с.

ISBN 978-966 613-941-5

Редактор – Лілія Баран. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Мета підручника – допомогти студентам сфор-
мувати цілісне розуміння сучасного глобалізова-
ного й динамічного світу, спонукати до роздумів 
над межовими проблемами людського буття, над 
призначенням людини та перспективами розвитку 
людства. Знання з філософії допоможуть студентам 
стати інтелектуально незалежними й критично 
мислячими людьми, які прагнуть самостійно шука-
ти відповіді на сучасні проблеми, свідомо вибирати 
власну життєву позицію, реалізувати свої задуми 
та відповідально ставитися до своїх особистих, про-
фесійних та соціальних обов’язків.

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



18 Каталог видань

Підручники

20132013 Історія перської мови

Автор – Марта Стельмах

Стельмах М. Ю. Історія перської мови : підручник 
/ М. Ю. Стельмах. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 184 с.

ISBN 978-617-10-0012-4

Редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Юлія Глиняна. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 

Наталія Лобач. 
Обкладинка – Василь Роган. 

Розглянуто різні процеси розвитку та станов-
лення перської мови з дав ніх часів, починаючи з 
давньоперських написів і до встановлення норм 
кла сичної перської мови. Наведено відомості про 
фонетичні, морфологічні та синтаксичні особливос-
ті, часову і територіальну локалізацію, соціолінгвіс-
тичний статус, зв’язки з іншими мовами, роль у ре-
гіоні, а також пам’ятки, умови розвитку та причини 
занепаду перської мови на трьох етапах її розви-
тку – давньому, середньому та новому (класичному 
і сучасному).

Детально проаналізовано фонетичні, морфо-
логічні та синтаксичні ди ференційні особливості 
іранських мов, еволюцію голосних і приголосних 
у перській мові, еволюцію дієслівних та іменних 
категорій, особливості син таксичних категорій. 
Видання містить зразки текстів, вправи, контроль-
ні запитання і теми рефератів до кожного розділу.

Підручник з історії перської мови призначений 
для студентів-філологів вищих навчальних закла-
дів ІII–IV рівнів акредитації, які вивчають пер ську 
мову як основну.



19Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

20132013Анатомія 
та еволюція нервової системи

Автор – Наталія Федірко
Федірко Н. В. Анатомія та еволюція нервової 

системи : підручник [для студентів вищих навчальних 
закладів] / Н. В. Федірко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 384 с. – (Серія “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
    978-617-10-0011-7

Редактор – Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

Підручник розроблено відповідно до програми курсу 
“Анатомія та еволюція нервової системи”. Цей курс є однією 
з базових біологічних дисциплін, які рекомендовано для 
вивчення студентам медичних, біологічних і філософських 
(психологія) спеціальностей. У ньому розглянуто питання 
загальної анатомії, філогенетичного й онтогенетично-
го розвитку нервової системи, будову нервової тканини, 
спинного та головного мозку, периферичної нервової сис-
теми, а також загальні принципи й особливості структур-
ної організації автономної нервової системи. Під час опису 
інтегративних систем мозку особливу увагу приділено 
будові сенсорних і пірамідних провідних шляхів, а також 
морфофункціональним особливостям екстрапірамідної та 
лімбічної систем; крім того, розглянуто їхню роль у форму-
ванні психіки людини. У підручнику подано анатомічний 
опис органів чуття, які забезпечують дистантну взаємо-
дію організму з навколишнім середовищем. Розглянуто 
питання кровопостачання головного та спинного мозку, 
будову оболонок, шлуночків мозку та лікворної системи 
загалом. Подано традиційні та оригінальні схеми і рисун-
ки, що суттєво полегшує сприйняття тексту. Анатомічні 
терміни в підручнику подано з урахуванням рекоменда-
цій Міжнародної анатомічної номенклатури, прийнятої 
Міжнародним комітетом з анатомічної термінології (FCAT, 
1998). Книга апробована в ході читання лекцій і проведен-
ня семінарських та лабораторних занять у Львівському на-
ціональному університеті імені Івана Франка.

Для студентів біологічних, філософських (кафедра 
психології) та медичних факультетів університетів, 
педагогічних вищих навчальних закладів, а також для 
спеціалістів, які цікавляться анатомією нервової системи.



20 Каталог видань

Підручники

20142014 Англійська мова як друга іноземна 
(для студентів перших курсів   
факультету іноземних мов)

Автори – Михайло Білинський,
Світлана Лук’яненко, Лариса Лемещук

Білинський М. Є. Англійська мова як друга 
іноземна (для студентів перших курсів факультету 
іноземних мов) : підручник / М. Е. Білинський, 
С. Ф. Лук’яненко, Л. В. Лемещук. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – 258 с. + 0,3 вкл. 

ISBN 978-617-10-0094-0

Редактор – Мар’яна Михалюк. 
Науковий редактор – Володимир Сулим. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерний набір – Світлана Лук’яненко. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Підручник призначено для практичних занять з 
англійської мови як другої іноземної для студентів 
перших курсів факультету іноземних мов денної та 
заочної форм навчання, які не володіють англій-
ською мовою.

Матеріал підручника згруповано в чотири моду-
лі, тематика яких охоплює “щоденні дії”, “студент-
ське життя”, “сімейні відносини”, “клімат, погода”, 
“їжа” та ін. У розділах, з яких складаються модулі, 
для опрацювання запропоновано вправи з фонети-
ки, граматики, лексики, а також завдання, спрямо-
вані на розвиток умінь читання, говоріння і пись-
ма. Аудіозапис фонетичних вправ і текстів сприяє 
інтенсифікації засвоєння матеріалу під час ауди-
торних занять та самостійної роботи.



21Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

20142014Практикум з мікробіології

Автори – Степан Гудзь, 
Світлана Гнатуш,

Галина Яворська, Ірина Білінська,
Богдан Борсукевич

Практикум з мікробіології : підручник [для 
студентів вищих навчальних закладів] / [С. П. Гудзь, 
С. О. Гнатуш, Г. В. Яворська та ін.]. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – 436 с. – (Серія “Біологічні 
Студії”). 

ISBN 978-966-613-752-7 (cерія), 
  978-617-10-0129-9

Редактор – Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

У підручнику поряд з теоретичними питаннями 
запропоновано методи дослідження мікроорганіз-
мів з основних розділів мікробіології, які необхідні 
для узагальнення та систематизації знань і прак-
тичної підготовки. Лабораторні роботи, методику 
яких репрезентовано в підручнику, потребують 
для виконання більше часу, ніж академічна година. 
У додатках є інформація про склад середовищ для 
виділення і вирощування мікроорганізмів, рецепти 
барвників, індикаторів, фіксувальних і мийних роз-
чинів, склад буферів, способи приготування розчи-
нів різної концентрації. Кожен розділ завершується 
питаннями для перевірки знань.

Для студентів, аспірантів та наукових працівни-
ків біологічних, екологічних та медичних спеціаль-
ностей.
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Підручники

20142014 Інвестування

Автори – Михайло Крупка, 
Дмитро Ванькович,
Назар Демчишак, 
Ярослав Дропа, 

Віктор Коваленко,
Мирослав Кульчицький

Інвестування : підручник / [М. І. Крупка, 
Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак та ін.] ; за 
редакцією доктора економічних наук, професора 
М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 454 с.

ISBN 978–617–10–0154–1

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

Розкрито теоретико-методологічні й прак-
тичні аспекти інвестиційного процесу в Україні. 
Висвітлено економічну сутність основних поло-
жень інвестування, наведено методику оцінки 
інвестиційних проектів та зосереджено увагу на 
обґрунтуванні й техніці розрахунку їхньої ефек-
тивності. Розглянуто особливості фінансового та 
інституційного забезпечення інвестиційного про-
цесу в Україні. Подано тематичний матеріал, конт-
рольні питання та список літератури. Як додаток 
запропоновано термінологічний словник, тестові 
завдання і задачі.

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

20142014Україна в міжнародних організаціях

Автор – Олександр Кучик

Кучик О. С. Україна в міжнародних організа-
ціях : підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – 412 с. 

ISBN 978-617-10-0039-1

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Розглянуто діяльність України у міжнародних 
організаціях. Основну увагу приділено діяльності 
України у міжурядових міжнародних організаці-
ях, серед яких організації “системи ООН” та низ-
ка міжнародних регіональних організацій (СНД, 
ОЧЕС, ГУАМ, ОБСЄ, РЄ). Окрему увагу зосереджено 
на діяльності галузевих організацій, членом яких 
є Україна. Це організації, що охоплюють співробіт-
ництво у фінансово-економічній, транспортній, 
технологічній та інших сферах міждержавної співп-
раці. Окремий розділ присвячено діяльності міжна-
родних неурядових організацій та їхнього впливу 
на розвиток Української Держави.

Для студентів, аспірантів, науковців та всіх, хто 
цікавиться розвитком співробітництва України з 
міжнародними організаціями.
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Підручники

20142014 Латинська мова та основи біологічної 
термінології

Автори – Надія Ревак, Володимир Сулим,
Ольга Назаренко

Ревак Н. Латинська мова та основи біологічної 
термінології : підручник / Н. Ревак, В. Сулим, 
О. Назаренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 403 с.

ISBN 978-617-10-0158-9

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

Стисло викладено основи фонетики, морфо-
логії, синтаксису і словотвору латинської мови. 
Подано таблиці відмінкових закінчень іменників 
та особових закінчень дієслів. Для закріплення 
граматики вміщено навчальні адаптовані тексти і 
вправи, які розвивають та поглиблюють теоретич-
ні знання.

Наведено латинські прислів’я і крилаті вислови, 
які мають відповідники у сучасних європейських 
мовах, а також латинсько-український та україн-
сько-латинський словники.

Для студентів біологічних факультетів універ-
ситетів та коледжів.
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Підручники

20142014Проективні методи дослідження 
особистості

Автори – Каріна Шамлян, 
Марина Кліманська

Шамлян К. Проективні методи дослідження 
особистості : підручник / Каріна Шамлян, Марина 
Кліманська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 466 с.

ISBN 978-617-10-0114-5

Редактор – Михайло Коперсако. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Лук’ян Турецький.

У підручнику висвітлено теоретичні основи 
проективної психології, специфіку проективних 
методів, їхню роль у цілісному глибинно-психоло-
гічному дослідженні особистості; значну увагу при-
ділено розкриттю феномена проекції.

Детально розглянуто зміст, теоретичне обґрун-
тування і різні підходи до інтерпретації методики 
Г. Роршаха і ТАТ Г. Мюррея. Запропоновано більш 
глибоке вивчення поширених у нашій країні про-
ективних методик (М. Люшера, деяких малюнко-
вих методик), а також ознайомлення з маловідо-
мими та оригінальними проективними техніками. 
Проаналізовано питання стосовно діагностичних 
можливостей проективних методів як клінічних та 
психометричних інструментів. 

Для студентів психологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, а також фахових пси-
хологів. 
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Підручники

20152015 Психологія мас-медіа

Автор – Василь Лизанчук

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

ISBN 978-617-10-0198-5

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Наталія Галечко. 
Комп’ютерний набір – Марія Васьків, Любов Демко, 

Ігор Довгий, Галина Сафроньєва. 
Обкладинка – Василь Роган. 
Світлина – Василь Пилип’юк.

Досліджено психологію мас-медіа, особливос-
ті журналістської комунікації та вплив ЗМІ на по-
ведінку людей у суспільстві. Це перший в Україні 
підручник, у якому системно викладено психо-
логію медіавиробництва і медіасприймання, роз-
крито психологію особистості журналіста і мо-
рально-психологічні засади його творчості. Також 
осмислено сутність свободи слова і відповідаль-
ності журналіста, схарактеризовано психологію 
толерантності/інтолерантності журналістської 
діяльності. Розкрито специфіку формування інди-
відуальної і громадської думки під впливом ЗМІ. 
Проаналізовано психологічні аспекти інформа-
ційної безпеки України. Опубліковано студентські 
матеріали про функціонування засобів масової ін-
формації, суспільно-політичну ситуацію в Україні, 
пов’язану з російською інформаційною і військо-
вою агресією.

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

20152015Латинська мова 
та основи юридичної термінології

Автори – Леся Мисловська, 
Ольга Пилипів,
Люба Олійник

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

ISBN 978-617-10-0217-3

Науковий редактор – Ліна Глущенко. 
Редактор – Мирослава Мартиняк. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Коректор – Христина Макович. 

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

Підручник укладений авторами з урахуванням 
потреб сучасної вищої юридичної освіти і має чіт-
ку термінологічну спрямованість. Його мета – під-
готувати майбутніх юристів до читання та інтер-
претації латинських юридичних джерел, розуміння 
наукової, ділової та юридичної термінології латин-
ського походження. 

У підручнику, крім граматичного матеріалу, 
вправ та текстів для перекладу, висвітлено такі 
питання, як “Латинізми в юридичній термінології”, 
“Латинська юридична фразеологія”, “Історія рим-
ського права”.

Для студентів юридичних факультетів ви-
щих навчальних закладів III–IV рівня акреди-
тації, а також усіх, хто цікавиться юридичною 
термінологією.
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Підручники

20152015 Латинська мова

Автори – Олексій Сафроняк, 
Василь Волощук,
Марія Волощук

Сафроняк О. Латинська мова : підручник / 
О. Сафроняк, В. Волощук, М. Волощук. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 458 с.

ISBN 978-617-10-0181-7

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Юлія Глиняна. 
Обкладинка – Василь Роган.

Пропонований підручник містить систематич-
ний виклад граматики латинської мови. Увесь на-
вчальний матеріал розділено на 45 занять, у яких 
послідовно розглянуто питання морфології та син-
таксису.

Практичні завдання, що сприятимуть кращому 
засвоєнню матеріалу і полегшать самостійне (по-
зааудиторне) вивчення окремих тем, вирізняють-
ся різноманітністю. Це граматичні вправи, вправи 
на переклад (з латинської і на латинську мову), а 
також широкий вибір латинських текстів для пере-
кладу.

Для студентів гуманітарних факультетів вищих 
навчальних закладів.
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Підручники

20152015Зоологія хордових

Автори – Йосиф  Царик, Ігор Хамар, 
Ігор Дикий, Ігор Горбань, 

Володимир Лєснік,
Євгенія Сребродольська

Зоологія хордових : підручник [для студентів 
вищих навчальних закладів] / [Й. В. Царик, 
І. С. Хамар, І. В. Дикий та ін.] ; за редакцією 
професора Й. В. Царика. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 356 с. – Серія “Біологічні Студії”. 

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

Редактор – Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

В основу підручника покладено курси лекцій, 
прочитані авторами для студентів біологічного фа-
культету Львівського національного університету 
імені Івана Франка. Послідовно описано підтипи і 
класи типу хордові. Характеристика класу містить 
системи (поділ на ряди і родини), їхні морфологічні 
та екологічні особливості, роль у біоценозах, зна-
чення для людини, походження та еволюцію пред-
ставників хордових тварин. Лаконічно висвітлено 
загальні характеристики, поширення та короткий 
перелік видів головних рядів кожного класу хордо-
вих. Окремо виділено представників, що належать 
до фауни України. До кожного класу зазначено для 
порівняння в таблиці загальноприйняту система-
тику за М. П. Наумовим, М. М. Карташовим (1979) 
і сучасну систематику за різними авторами (з по-
правками на нові молекулярні класифікації) та з 
новими українськими назвами таксонів. 

Для студентів, аспірантів і викладачів 
біологічних факультетів університетів, педагогічних 
університетів та ліцеїв, студентів вищих навчальних 
закладів, де читають курс зоології хордових.
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Підручники

20152015 Молекулярна фізика

Автори – Петро Якібчук, 
Микола Клим

Якібчук П. М. Молекулярна фізика : підручник / 
П. М. Якібчук, М. М. Клим. – [2-ге вид., доп.]. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 584 с.

ISBN 978-966-613-975-0

Редактор – Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

У підручнику викладено основи кінетичної те-
орії, термодинаміки, розкрито взаємозв’язок між 
макроскопічними властивостями і внутрішньою 
будовою речовини. Висвітлені питання пов’язані з 
внутрішньою будовою і фізичними властивостями 
газів, рідин і твердих тіл, явищами перенесення, 
фазовими переходами першого і другого роду, роз-
чинами, явищами, які протікають у газах при малих 
тисках. Багато уваги приділено молекулярно-кіне-
тичній теорії газів, кінематичним характеристи-
кам молекулярного руху, реальним газам, фізиці рі-
дин, основам термодинаміки. Детально визначено 
основні співвідношення і наведено приклади, що їх 
підтверджують. Значну увагу приділено розкрит-
тю фізичному змісту законів молекулярної фізики.
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20162016Лінгвістика тексту

Автори – Флорій Бацевич, Ірина Кочан

Бацевич Флорій. Лінгвістика тексту : підручник 
/ Флорій Бацевич, Ірина Кочан. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2016. – 316 с.

ISBN 978-617-10-0322-4

Редактор – Діана Карпин. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган. 

“Лінгвістика тексту” як навчальний предмет 
входить до переліку нормативних дисциплін, що 
вивчають не лише на філологічних, а й на інших 
факультетах гуманітарного напряму.

Однак підручника, який би розкрив суть цього 
комплексу досліджень у світлі сучасного комуніка-
тивного підходу, на жаль, ще немає.

Автори здійснили таку спробу і подали особли-
вості “Лінгвістики тексту” на сучасному етапі роз-
витку науки, окреслили одиниці й категорії тексту, 
специфіку його організації, функціонування, поро-
дження та сприйняття (інтерпретації).

Для студентів, аспірантів, викладачів й усіх, кого 
цікавить текст з позицій лінгвістики.
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Підручники

20162016 Мирні засоби врегулювання 
міжнародних спорів

Автор – Володимир Гринчак

Гринчак В. А. Мирні засоби врегулювання 
міжнародних спорів : підручник / В. А. Гринчак. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 326 с.

ISBN 978-617-10-0280-7
Редактор – Оксана Кузик. 
Коректор – Тетяна Хоха. 

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

Наталія Якимів. 
Обкладинка – Василь Роган. 

На основі проведеного аналізу нормативного та 
доктриналь ного матеріалу, міжнародної практики та 
результатів діяльності міжнародних організацій визна-
чено закономірності становлення та розвитку системи 
мирних засобів врегулювання міжнародних супереч-
ностей, схарактеризовано основні сучасні засоби, за до-
помогою яких держави їх урегульовують. Наголошено 
на ролі міжнародних організацій у процесі врегулюван-
ня міждержавних суперечностей, виокремлено сучасні 
тенденції вдосконалення спо собів (методів) та засобів 
врегулювання, проаналізовано основні міжнародно-
правові механізми врегулювання, передбачені міжна-
родними договорами та договорами про регіональну 
або колектив ну безпеку. Окремі положення розкрива-
ють особливості процесів врегулювання міжнародних 
суперечностей за участю України.

Для студентів юридичних факультетів та факуль-
тетів між народних відносин, юристів та спеціаліс-
тів у сфері міжнародних відносин і політології, а та-
кож працівників державних органів, діяльність яких 
пов’язана із забезпеченням зовнішньої політики чи 
безпосередньо врегулюванням міжнародних ситуацій 
та спорів.
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Підручники

20162016Санітарна мікробіологія
Автори – Степан Гудзь, 

Світлана Гнатуш, Галина Звір
Санітарна мікробіологія : підручник : [для 

студентів вищих навчальних закладів] / С. П. Гудзь, 
С. О. Гнатуш, Г. І. Звір. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 348 с. (Серія “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
           978-617-10- 0250-0

Редактор – Лариса Сідлович. Технічний редактор – 
Ігор Старунько. Комп’ютерна графіка та верстання – 
Ігор Старунько. Дизайн обкладинки – Ігор Старунько.

У підручнику охарактеризовано мікробоценози на-
вколишнього середовища (води, повітря, ґрунту), про-
дуктів харчування, предметів побуту, лікарських пре-
паратів і процеси їхнього функціонування, які можуть 
впливати на здоров’я людини. Значну увагу приділено 
санітарно-показовому значенню мікроорганізмів, ме-
тодам їх виявлення і контролю, заходам очищення се-
редовищ від небезпечних чинників.

Знання основних положень санітарної мікробіо-
логії необхідні для санітарно-гігієнічної оцінки стану 
ґрунтів, води, повітря, харчових продуктів, предметів 
побуту; дослідження випадків харчових отруєнь та 
їхньої профілактики; організації, гігієнічної оцінки 
очищення та знезараження різних об’єктів; контролю 
особистої гігієни працівників дитячих, лікувальних, 
фармацевтичних та оздоровчих закладів, харчових 
підприємств тощо. Мікробіологу важливо знати біо-
логічні властивості мікроорганізмів, які спричиняють 
забруднення довкілля, псування харчових продуктів, 
методи мікробіологічних та вірусологічних дослі-
джень об’єктів, а також методи оцінювання шляхів та 
ступеня інфікування тваринами та людиною оточую-
чого середовища патогенними бактеріями та віруса-
ми; особливості взаємообміну мікроорганізмами між 
тваринами, людиною, довкіллям; виробничі та побу-
тові процеси, що спричиняють порушення природно-
го самоочищення та знезараження середовища.

Підручник буде корисним для студентів, аспіран-
тів біологічних, екологічних і медичних спеціальнос-
тей, а також наукових працівників, фахівців-мікробіо-
логів, епідеміологів різних установ і підприємств.
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Підручники

20162016 Математична теорія 
кооперативних ігор

Автор – Валерій Козицький

Козицький В. А. Математична теорія коопе-
ративних ігор. – ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 
419 с.

ISBN 978-617-10-0318-7

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Підручник укладено на підставі курсу лекцій з 
теорії ігор, математичної економіки, який читають 
на механіко-математичному факультеті ЛНУ імені 
Івана Франка. Викладено основи задач перегово-
рів, теорію кооперативних ігор з трансферабель-
ними корисностями та концепції розв’язку, теорію 
ігор голосування та індекси впливу, теорію задач 
розподілу витрат. Розглянуто застосування коопе-
рації до розв’язання задач дослідження операцій.

Для бакалаврів, магістрів, аспірантів еконо-
мічних і математичних спеціальностей вищих на-
вчальних закладів.
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Підручники

20172017Латинська мова

Автори – Марія Волощук, 
Василь Волощук, 
Олексій Сафроняк

Волощук Марія. Латинська мова : підручник 
/ Марія Волощук, Василь Волощук, Олексій 
Сафроняк ; за загальною редакцією М. Волощук. – 
Вид. 2-ге допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 460 с.

ISBN 978-617-10-0432-0

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Чикальська, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Пропонований підручник містить систематич-
ний виклад граматики латинської мови. Увесь на-
вчальний матеріал розділений на 45 занять, у яких 
послідовно розглянуто питання морфології та син-
таксису.

Практичні завдання, що сприятимуть кращому 
засвоєнню матеріалу і полегшать самостійне (по-
зааудиторне) вивчення окремих тем, вирізняють-
ся різноманітністю. Це граматичні вправи, вправи 
на переклад (з латинської і на латинську мову), а 
також широкий вибір латинських текстів для пере-
кладу.

Для студентів гуманітарних факультетів вищих 
навчальних закладів. 
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Підручники

20172017 Центральний банк
 і грошово-кредитна політика

Автори – Михайло Крупка, 
Євгенія Андрущак, Наталія Пайтра 

та інші
За редакцією – Михайла Крупки

Центральний банк і грошово-кредитна по-
літика : підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, 
Н. Г. Пайтра та інші ; за редакцією доктора 
економічних наук, професора М. І. Крупки. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 526 с.

ISBN 978-617-10-0333-0

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач.

Висвітлено сутність, функції й операції 
Національного банку України в економічній сис-
темі держави. Відображено зміст та інструменти 
грошово-кредитного регулювання НБУ. Розглянуто 
роль і методи впливу центральних банків та між-
народних фінансових організацій на фінансовий 
сектор в умовах глобалізації.

Книга є водночас теоретичним і практичним 
виданням, у якому використано сучасні підходи до 
забезпечення навчального процесу.

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

20172017Митна справа

За редакцією – Михайла Крупки

Митна справа : підручник / за редакцією 
доктора економічних наук, професора М. І. Крупки ; 
[М. І. Крупка, О. В. Грін, О. Т. Замасло та інші]. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 572 с. 

ISBN 978-617-10-0419-1

Редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

У підручнику розглянуто головні положення 
і принципи ведення митної справи, особливості 
формування митної політики, митного оподатку-
вання, нетарифного регулювання зовнішньоеко-
номічних відносин, проведення процедур митного 
оформлення і митного контролю, забезпечення 
економічних інтересів держави за умов глобаліза-
ції. Книга є теоретичним і практичним виданням, у 
якому розкрито сучасні тенденції розвитку митної 
справи в Україні. 

Для студентів, аспірантів, викладачів еконо-
мічних спеціальностей, економістів-практиків.
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Підручники

20172017 Інформаційна безпека України: 
теорія і практика

Автор – Василь Лизанчук

Лизанчук Василь. Інформаційна безпека 
України: теорія і практика : підручник / Василь 
Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 728 с.

ISBN 978-617-10-0389-7

Редактори – Оксана Кузик, Уляна Крук. 
Коректори – Юліана Бурка, Наталія Галечко. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 

Наталія Якимів. 
Комп’ютерний набір – Марія Васьків. 

Обкладинка – Василь Роган. 
Художнє оформлення – Василь Семенюк, заслужений 

діяч мистецтв України.

Із залученням новітніх наукових даних україн-
ських і зарубіжних авторів, на неспростовних до-
кументальних засадах комплексно і системно до-
сліджено, узагальнено, правдиво висвітлено історію 
викликів і загроз від московських колонізаторів 
українській мові, культурі, національній ідентичнос-
ті, церкві, природним звичаям і традиціям. Всебічно 
проаналізовано форми, методи і способи маніпуля-
тивної пропаганди російських ідеологів, політиків, 
працівників ЗМІ. Розкрито складові національно-
інформаційної безпеки українського суспільства, 
розглянуто та осмислено основоположні принципи 
розвитку й утвердження української України в умо-
вах російської агресії та глобалізації.

Для студентів, викладачів, учителів, старшо-
класників, широкого загалу читачів, які прагнуть 
отримати повну, правдиву інформацію стосов-
но українсько-російських відносин, про те, що 
русини=українці та московити=росіяни не одного 
роду-племені, це – різні етноси, але як сусідам тре-
ба жити у злагоді, порозумінні та мирі.
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Підручники

20172017Міжнародні економічні відносини 
в сучасних міждержавних воєнних 

конфліктах

Автори – Іван Михасюк, 
Ростислав Михайлишин

Михасюк Іван. Міжнародні економічні 
відносини в сучасних міждержавних воєнних 
конфліктах : підручник / Іван Михасюк, Ростислав 
Михайлишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 314 с.

ISBN 978-617-10-0431-3

Редактор – Руслана Спринь. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.  

Розглянуто сучасні міжнародні економічні від-
носини (МЕВ) у контексті глобальної і регіональної 
економіки, торгівлі, розвиток міжнародних валют-
но-фінансових відносин, державного регулювання 
економіки країни, її конкурентоздатності в умовах 
глобальної кризи, необхідності участі України в 
НАТО в умовах нав’язаної Московією (Росією) війни.

Для студентів економічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, 
усіх, хто цікавиться проблемами розвитку світової 
економіки, зокрема в монографічно-дискусійному 
плані.
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Підручники

20172017 Таємна дипломатія і розвідка 
у міжнародних відносинах

Автор – Світлана Пик

Пик С. М. Таємна дипломатія і розвідка у 
міжнародних відносинах : підручник / С. М. Пик. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 492 с.

ISBN 978-617-10-0398-9

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.  

Підручник присвячено дослідженню специ-
фічної площини міжнародних відносин, в якій 
діють таємна дипломатія і розвідка. Потреба у 
непублічних засобах ведення зовнішньої політики 
простежується з античних часів і не зникає досі. 
У реалізації завдань, покладених на таємну 
дипломатію і розвідку, головну роль відіграє 
суб’єктивний чинник. І якщо ефективність таємної 
дипломатії залежить переважно від узгодженості 
позицій залучених сторін, то успіх розвідки – це 
прихована перемога над опонентом. Інтерес до та-
ких “інтелектуальних змагань” ніколи не зникає.

Призначено для студентів вищих навчальних 
закладів спеціальності “Міжнародні відносини” та 
усіх залучених до дипломатичної і розвідувальної 
діяльності.
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Підручники

20172017Філософія сучасної науки і техніки

Автори – Едуард Семенюк, 
Володимир Мельник

Семенюк Едуард. Філософія сучасної науки і 
техніки : підручник / Едуард Семенюк, Володимир 
Мельник. Видання 3-тє, виправлене та доповнене. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 364.

ISBN 978-617-10-0331-6

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Основні філософсько-методологічні пробле-
ми науки і техніки в підручнику розглядаються 
крізь призму світових реалій на рубежі ХХ–ХХІ ст. 
Аналізуються найважливіші аспекти науково-тех-
нічної революції, сучасні науково-інтегративні про-
цеси, їх вплив на розв’язання глобальних проблем 
людства та реалізацію концепції сталого розвитку. 
Велика увага приділена екологізації, інформатиза-
ції суспільства та феномена інформаційної культу-
ри вченого і спеціаліста.

Для студентів та аспірантів вищих навчальних 
закладів, а також для усіх, хто цікавиться особли-
востями впливу науково-технічного прогресу на 
сьогодення.
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Підручники

20182018 Історія античної культури, частина 1

Автори – Ліна Глущенко, 
Ольга Назаренко, 
Ірина Романюк

Глущенко Л. М. Історія античної культури : підручник 
[для студентів гуманітарних факультетів] Ч. 1. / 
Л. М. Глущенко, О. Ю. Назаренко, І. А. Романюк. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 144 с. 

ISBN 978-617-10-0453-5 (загальний), 
    978-617-10-0454-2 (частина 1)

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

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

Підручник присвячено історії культури Старо-
давньої Греції. Детально описано особливості сус-
пільно-політичного устрою Стародавньої Греції, 
всі періоди розвитку сільського господарства і тор-
гівлі, економічний розвиток й архітектуру. Кожен 
розділ підручника, поділений на підрозділи згідно 
з хронологічними рамками того чи іншого періоду, 
містить теми для аудиторної та самостійної робо-
ти. Матеріал доповнений ілюстраціями, словником 
ключових понять і термінів, питаннями для повто-
рення та списком основної і додаткової рекомендо-
ваної літератури. 

Для студентів гуманітарних факультетів вищих 
навчальних закладів, зокрема, філологів – класи-
ків, істориків, спеціалістів у галузі культурології та 
широкого кола читачів, які цікавляться проблема-
ми культури і мистецтва.
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Підручники

20182018Вірусологія

Автори – Степан Гудзь, 
Тарас Перетятко, 
Андрій Галушка

Гудзь С. П. Вірусологія : підручник : для 
студентів закладів вищої освіти /  [С. П. Гудзь, 
Т. Б. Перетятко, А. А. Галушка]. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 536 с. – (Серія “Біологічні 
Студії”).

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

Редактор – Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

У підручнику схарактеризовано становлення ві-
русології як науки, методи виявлення, виділення, 
культивування та дослідження вірусів. Розглянуто 
хімічний склад, морфологічну будову та природу 
геномів різних вірусів. Описано механізми взаємо-
дії різних вірусів з клітинами. Наведено сучасну 
систематику вірусів.

Детально проаналізовано будову і типи взаємо-
дій з клітинами вірусів прокаріотів, рослин, грибів 
та людини і тварин. Доведено участь вірусів у ви-
никненні злоякісного росту (раку).

Схарактеризовано природу віроїдів і пріонів та 
захворювань, які вони спричиняють. Наведено ме-
тоди лабораторної діагностики вірусних інфекцій. 
Розглянуто природу противірусного імунітету, ме-
тоди профілактики та хіміотерапії вірусних інфек-
цій, екологію вірусів.

Для студентів біологічних, медичних та аграр-
них спеціальностей закладів вищої освіти.
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Підручники

20182018 Фінансова безпека суб’єктів 
господарювання

Автори – Михайло Крупка, 
Леся Яструбецька

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

ISBN 978-617-10-0448-1

Редактори – Мирослава Мартиняк, Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Розкрито теоретико-методологічні та прак-
тичні аспекти гарантування фінансової безпеки 
підприємницьких структур. Висвітлено еконо-
мічний зміст та роль фінансової безпеки суб’єктів 
господарювання в гарантуванні їхнього успішного 
функціонування. Схарактеризовано внутрішні та 
зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств, 
зокрема, протиправні поглинання, нелегальне бан-
крутство, зловживання конфіденційною фінансо-
вою інформацією, конфлікти інтересів у фінансовій 
сфері. Розглянуто особливості управління фінансо-
вою безпекою суб’єктів господарювання на рівні 
держави, ділових одиниць. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспі-
рантів, викладачів, фінансистів, державних служ-
бовців та всіх, хто цікавиться проблемами управ-
ління фінансовою безпекою суб’єктів господарю-
вання.
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Підручники

20182018Зовнішня політика України

Автор – Олександр Кучик

Кучик О. С. Зовнішня політика України : 
підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 448 с.

ISBN 978-617-10-0429-0

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Галина Кучик, 

Олександр Кучик. 
Обкладинка – Олександр Кучик.

У підручнику на основі широкого фактологіч-
ного матеріалу розкрито основні етапи формуван-
ня та розвитку зовнішньополітичної діяльності 
української державності. Подано цілісну картину 
зовнішньополітичної діяльності урядів України, 
проаналізовано місце і роль нашої держави у між-
народних відносинах.

Для студентів, аспірантів, науковців та всіх, хто 
цікавиться розвитком дипломатичної та зовніш-
ньополітичної діяльності України на міжнародній 
арені.
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Підручники

20182018 Латинська мова. Синтаксис

Автори – Роксоляна Оліщук, 
Любов Олійник

Оліщук Р. Л. Латинська мова. Синтаксис : 
підручник для вищих навчальних закладів /  
Р. Л. Оліщук, Л. Р. Олійник. – Львів : Видавництво 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 204 с.

ISBN 978-617-10-0467-2

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Підручник складається з короткого курсу син-
таксису латинської мови (типи складнопідрядних 
речень та функції відмінків), текстів для перекладу 
як адаптованих, так і оригінальних, коротких дові-
док про авторів та їхні твори, практичних завдань 
для перекладу з рідної мови на латинську, латин-
ських крилатих висловів, а також латинсько-укра-
їнського (1615 слів) та українсько-латинського 
(187 слів) словників. 

Призначений для студентів гуманітарних фа-
культетів вищих навчальних закладів України.
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Підручники

20182018Теорія інформації

Автори – Богдан Подлевський, 
Роман Рикалюк

Подлевський Б. М. Теорія інформації: підручник 
/ Б. М. Подлевський, Р. Є. Рикалюк. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 342 с.

ISBN 978-617-10-0294-4

Редактор – Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Богдан Подлевський. 
Обкладинка – Василь Роган.

Викладено основні поняття теорії інформації, 
інформаційні характеристики дискретних дже-
рел повідомлень, математичний опис каналів 
зв’язку. Розглянуто основні принципи кодування 
повідомлень, способи їх стискання та оцінка ефек-
тивності й завадостійкості передачі через канал 
зв’язку кодових повідомлень. Наведено приклади 
розв’язування типових задач та контрольні запи-
тання.

Рис.: 46. Табл.: 54. Бібліогр.: 27 найм.
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Підручники

20182018 Функціональна біохімія

За редакцією Наталії Сибірної

Функціональна біохімія : підручник : [для 
студентів вищих навчальних закладів] / 
[Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк та інші] ; 
за редакцією професора Н. О. Сибірної. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія 
“Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-752-7 (cерія), 
    978-617-10-0351-4

Редактор – Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

Висвітлено біохімічні процеси, що є в основі 
функціонування окремих тканин, органів, систем 
організму та які забезпечують зв’язок між ними. 
Підручник містить сім розділів, у яких викладено 
біохімічні аспекти функціонування нирки, печін-
ки, нервової системи, міжклітинного матриксу, 
м’язового скорочення, системи крові та запалення. 
Кожен розділ завершується контрольними питан-
нями і тестовими завданнями. 

Послідовність і обсяг викладення матеріа-
лу відповідає програмі навчальної дисципліни 
“Функціональна біохімія” та адаптований до ви-
вчення функціональної біохімії за кредитно-мо-
дульною системою.

Для студентів, аспірантів медико-біологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів.
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Підручники

20182018Grundlagen der praktischen Linguistik = 
Основи практичної лінгвістики 

Автори – Володимир Сулим, 
Любов Віталіш, 
Юрій Теребушко

Grundlagen der praktischen Linguistik = 
Основи практичної лінгвістики : підручник / 
Володимир Сулим, Любов Віталіш, Юрій Теребушко. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 360 с.

ISBN 978-617-10-0435-1

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Чикальська. 

Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено основні термінологічні засади прак-
тичної лінгвістики німецької мови. Подано тема-
тично упорядкований термінологічний матеріал, 
необхідний студентам для вивчення практичних 
лінгвістичних дисциплін, таких як перша та дру-
га іноземна мова (німецька). Матеріал викладено 
у формі 10 блоків. Кожен блок підручника чітко 
структуровано: він складається з огляду термінів, 
основного тексту, словничка додаткових слів і ви-
разів нетермінологічного характеру, питань до 
основної частини блоку.

Для аудиторної та самостійної роботи студентів 
факультету іноземних мов, які вивчають німецьку 
мову як перший і другий фах, а також для всіх, хто 
хоче навчитися розуміти німецький філологічний 
текст і з фаховою компетентністю розмовляти та 
писати німецькою мовою про граматику, фонетику, 
словотвір і засоби образності у тексті.
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Підручники

20182018 Зоологія  хордових
Автори – Йосиф  Царик, Ігор Хамар,  

Ігор  Дикий, Ігор Горбань, 
Володимир Лєснік, 

Євгенія Сребродольська
За  редакцією Йосифа Царика

Зоологія  хордових  :  підручник / [для 
студентів вищих навчальних закладів] [Й. В.  Царик, 
І. С. Хамар,  І.  В.  Дикий  та  інші] ;  за  редакцією 
професора Й. В. Царика. Видання друге. 
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 356 с. – 
Серія “Біологічні Студії”. 

ISBN 978–966–613–752–7 (серія), 
    978–617–10–0451–1

Редактор – Лариса Сідлович. Технічний редактор – 
Ігор Старунько. Комп’ютерна графіка та верстання – 
Ігор Старунько. Дизайн обкладинки – Ігор Старунько.

В основу підручника покладені курси лекцій, 
прочитані авторами для студентів біологічного фа-
культету Львівського національного університету 
імені Івана Франка. Послідовно описані підтипи і 
класи типу Хордові. Характеристика класу містить 
системи (поділ на ряди і родини), їхні морфологіч-
ні та екологічні особливості, роль у біоценозах, зна-
чення для людини, походження та еволюцію пред-
ставників хордових тварин. Лаконічно висвітлені 
загальні характеристики, поширення та короткий 
перелік видів головних рядів кожного класу хордо-
вих. Окремо виділено представників, що належать 
до фауни України. До кожного класу вказано для 
порівняння в таблиці загальноприйняту система-
тику за М. П. Наумовим, М. М. Карташовим (1979) 
і сучасну систематику за різними авторами (з по-
правками на нові молекулярні класифікації) та з 
новими українськими назвами таксонів. 

Для студентів, аспірантів і викладачів біологіч-
них факультетів університетів, педагогічних уні-
верситетів та ліцеїв, студентів вищих навчальних 
закладів, де читається курс зоології хордових.
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Підручники

20192019Міжнародні конфлікти

Автори – Ігор Іжнін, 
Світлана Пик, 

Костянтин Поліщук

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

ISBN 978-617-10-0489-4

Редактор – Любов Кирієнко. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 
Карти – М. Пик. 

Обкладинка – Р. Гордієвич, Василь Роган.

У підручнику висвітлено історію міжнародних 
збройних конфліктів періоду світових воєн, почи-
наючи з кінця XIX ст. і до 1945 р. Сучасне трактуван-
ня подій, що передували світовим війнам, перебігу 
конфліктів глобального масштабу, а також їх на-
слідків дає змогу краще зрозуміти контекст та осо-
бливості міжнародних відносин сьогодення.

Призначено для студентів закладів вищої осві-
ти спеціальності «Міжнародні відносини» та усіх 
залучених до дипломатичної і зовнішньополітич-
ної діяльності.
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Підручники

20192019 Фінансовий менеджмент

Автори – Михайло Крупка, 
Олексій Ковалюк, 

Віктор Коваленко та інші
За редакцією Михайла Крупки

Фінансовий менеджмент: підручник / за 
редакцією доктора економічних наук, професора 
М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, 
В. М. Коваленко та інші]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 440 с.

ISBN 978-617-10-0505-1

З нагоди 55-річчя економічного факультету 
і 30-річчя спеціальності «Фінанси і кредит» 

у Львівському університеті.

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 
Обкладинка – Т. Муха.

У підручнику розглянуто головні концеп-
ції, поняття і методи фінансового менедж-
менту, особливості управління активами, ка-
піталом, фінансовими інвестиціями та при-
бутком підприємства. Висвітлено теоретичні 
й актуальні практичні аспекти фінансового
менеджменту в умовах формування ринкової еко-
номіки.

Книга є водночас теоретичним і практичним 
виданням, у якому використано сучасні підходи до 
забезпечення навчального процесу.

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



Навчальні  посібникиНавчальні  посібники
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Навчальні  посібники

20122012 Кримінально-правова охорона 
власності

Автор – Наталія Антонюк

Антонюк Н. О. Кримінально-правова охорона 
власності : навчальний посібник / Н. О. Антонюк. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 514 с.

ISBN 978-966-613-954-5

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Досліджено елементи та ознаки складів зло-
чинів проти власності, з’ясовано зміст диференці-
юючих ознак цих складів злочинів, наголошено на 
дискусійних питаннях, які виникають під час кримі-
нально-правової оцінки посягань на власність.

Для науковців, практичних працівників, викла-
дачів та студентів юридичних факультетів вищих 
навчальних закладів.



55Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

Актуальні проблеми статусу особи 
в кримінальному судочинстві України

Автор – Володимир Бойко

Бойко В. П. Актуальні проблеми статусу особи в 
кримінальному судочинстві України : навчальний 
посібник / В. П. Бойко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 328 с.

ISBN 978-966-613-958-3

Досліджено теоретичні та правові проблеми 
статусу осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві (підозрюваний, обвинувачений, по-
терпілий), обґрунтовано пропозиції щодо напрямів 
їхнього вирішення.

20122012
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Навчальні  посібники

20122012 Вступний фонетичний 
курс німецької мови

Автори – Ярослав Гаврилишин, 
Богдан Максимчук, 
Наталія Петращук

Гаврилишин Я. Вступний фонетичний курс 
німецької мови = Einführung in die Phonetik 
der deutschen Sprache Ein Handbuch für 
Germanistikstudierende : навчальний посібник / 
Я. Гаврилишин, Б. Максимчук, Н. Петращук. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 82 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Посібник з практичної фонетики німецької 
мови розрахований на студентів-германістів пер-
шого року навчання і має на меті дати стислу ін-
формацію про шляхи становлення стандартної 
вимови, про основні фонетичні терміни і поняття, 
а, головне, розкрити механізми артикуляції німець-
ких голосних і приголосних звуків, показати спе-
цифіку наголосу та інтонації у різних типах слів та 
речень. Така концепція посібника сприяє свідомо-
му засвоєнню основ стандартної вимови німецької 
мови, розвиває вміння фонетичного письма, дає 
майбутнім педагогам методичні знання в галузі 
викладання практичної фонетики німецької мови. 
Контрастивне представлення матеріалу служить 
запобіжним засобом мовної інтерференції.
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Навчальні  посібники

20122012Корпоративне управління
Автори – Марта Горинь, 

Оксана Сенишин,
Наталія Чопко

Горинь М. О. Корпоративне управління : 
навчальний посібник / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, 
Н. С. Чопко. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2012. – 644 с.

ISBN 978-966-613-923-1

350-річчю Львівського національного університету
імені Івана Франка присвячується.

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

Оксана Сенишин. 
Дизайн обкладинки – Дмитро Дашков. 
Технічний редактор – Світлана Сеник.

Розглянуто теоретичні, методологічні та прак-
тичні питання, що пов’язані з корпоративним 
управлінням як дисципліною, наукою та галуззю 
дослідження. Зокрема, розкрито понятійно-кате-
горіальний апарат, суб’єкти та об’єкти, зовнішню 
та внутрішню сфери, функції; схарактеризовано 
світовий досвід корпоративного управління; роз-
глянуто корпоративні форми підприємництва в 
Україні, зокрема, господарські товариства корпо-
ративного і некорпоративного типу; викладено 
проблеми державного регулювання корпоратив-
ного сектора України; визначено правовий статус 
засновників та акціонерів, їхні права та обов’язки; 
детально описано форми та способи формування 
корпоративного капіталу; розкрито поняття кор-
поративних відносин, інтересів та конфліктів, зна-
чну увагу приділено корпоративному контролю 
та механізму його перехоплення; подано загальну 
характеристику системи управління рухом цінних 
паперів на первинних і вторинних ринках тощо.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів 
вищих навчальних закладів, а також для керівників 
і фахівців, які займаються питаннями корпоратив-
ного управління, для організацій, наукових уста-
нов – усіх, кому цікаві питання інтеграції України у 
світову систему господарювання.
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Навчальні  посібники

20122012 Мікробіологія: практикум, тести

Автори – Степан Гудзь, 
Світлана Гнатуш,
Ірина Білінська

Гудзь С. П. Мікробіологія: практикум, тести : 
навчальний посібник [для студентів вищих 
навчальних закладів] / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, 
І. С. Білінська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 228 с. – (Серія “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
 978-966-613-969-9

Редактор – Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

У навчальному посібнику висвітлено основні 
питання з курсу мікробіології, що знаходять відо-
браження у процесі виконання лабораторних робіт, 
які є невід’ємною складовою практичної підготов-
ки студентів. Навчальний посібник містить робочу 
програму курсу “Мікробіологія”, методичні вказів-
ки до виконання лабораторних робіт, запитання і 
тести для перевірки знань, які студенти отримують 
під час занять та самостійної роботи. У додатках по-
дано рецепти барвників та індикаторів і відповіді 
на тестові завдання.

Навчальний посібник разом з підручником 
“Мікробіологія” є складовими навчально-методич-
ного комплексу, розробленого авторами.

Для студентів вищих навчальних закладів, що 
навчаються за напрямами “Біологія”, “Екологія, охо-
рона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”, а також для аспірантів і фа-
хівців, які працюють у галузі мікробіології, біотех-
нології та екології.
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Навчальні  посібники

20122012Комунікативний менеджмент

Автор – Наталія Жигайло

Жигайло Н. Комунікативний менеджмент : 
навчальний посібник / Наталія Жигайло. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 368 с.

ISBN 978-966-613-949-1

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

Наталія Буряк. 
Обкладинка – Василь Роган.

Сучасний розвиток суспільства неможливий без 
використання новітніх комунікаційних технологій. 
Метою навчального посібника “Комунікативний 
менеджмент” є дослідження інформаційних моде-
лей у контексті масштабних можливостей і ресур-
сів. Головні завдання – ознайомлення студентів із 
функціями, принципами, завданнями та технологі-
ями комунікативного менеджменту; поняттям ко-
мунікації та її функціями у суспільстві, типологією 
комунікацій та комунікаційних каналів; сутністю 
та типологією поняття інформації; напрямами, ви-
дами та класифікацією інформаційної діяльності 
тощо.

У навчальному посібнику особливе значення 
приділено менеджменту масових комунікацій та 
психології менеджменту, які розглянуто через при-
зму таких ключових понять, як комунікація і спіл-
кування.

Для студентів та аспірантів з менеджменту, пси-
хології, політології, соціології, державного управ-
ління, масових комунікацій і журналістики.



60 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Логіка і правознавство
(теоретичні питання і практичні 

завдання)

Автор – Неля Карамишева

Карамишева Н. В. Логіка і правознавство 
(теоретичні питання і практичні завдання) : 
навчальний посібник [для студентів-юристів] / 
Н. В. Карамишева. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2012. – 120 с.

Редактор – Михайло Коперсако. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

У навчальному посібнику проаналізовано аналі-
тичну, репрезентативну та моделюючу функції ло-
гіки у сфері права. Різноманітні практичні завдан-
ня (логічні й евристичні) конкретизують зазначені 
функції науки логіки у контексті загальної теорії 
держави і права, кримінального права, криміналь-
но-процесуального права і судочинства.

Для студентів, аспірантів та викладачів, що спе-
ціалізуються у галузі права.
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Навчальні  посібники

20122012Хімічна і біологічна сенсорика

Автори – Євген Ковальчук, 
Богдан Остапович, 
Ярослав Ковалишин

Ковальчук С. П. Хімічна і біологічна сенсо-
рика : навчальний посібник / Є. П. Ковальчук, 
Б. Б. Остапович, Я. С. Ковалишин. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 340 с.

ISBN 978-966-613-952-1

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Викладено фізико-хімічні основи функціону-
вання хімічних і біохімічних сенсорів, нових ана-
літичних систем, які використовують для потреб 
людини в галузі охорони здоров’я, моніторингу 
стану навколишнього середовища, аналізу якості 
харчових продуктів. Подано сукупність сучасних 
підходів, спрямованих на розпізнавання части-
нок різної хімічної природи за допомогою чутли-
вого шару, компонентами якого використовують 
оксиди та сульфіди металів з напівпровідникови-
ми властивостями, електропровідні гелеподібні 
структури, ферментні системи та полімери тощо. 
Запроваджено лабораторні роботи з конструюван-
ня та вивчення характеристик електрохімічних 
хемо- та біосенсорів на платформах електропро-
відних полімерів, що допоможе студентам здобути 
практичні навики роботи з сенсорними пристроя-
ми нового покоління.

Для студентів вищих навчальних закладів, які на-
вчаються за спеціальностями “Хімія”, “Хімія довкілля”, 
“Екологія”, “Біохімія”, а також студентів відповідних 
спеціальностей природничих і технічних коледжів.
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Навчальні  посібники

20122012 Методика підтримання прокурором 
державного обвинувачення в суді

Автор – Іван Когутич

Когутич І. І. Методика підтримання прокурором 
державного обвинувачення в суді : навчальний 
посібник / І. І. Когутич. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 384 с.

ISBN 978-966-613-953-8

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 
Коректор – Ірина Пірожик. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто питання методики підтримання в 
суді державного обвинувачення у кримінальних 
справах. Проаналізовано поняття, сутність та міс-
це в системі правової науки і судочинної практики 
методики підтримання прокурором державного 
обвинувачення. Досліджено зміст цієї методики, 
основою якої є діяльність прокурора на різних ста-
діях реалізації ним функції обвинувачення, обумов-
лена, з одного боку, специфікою відповідної кате-
горії кримінальних справ, а з іншого – потребою 
врахування рекомендацій криміналістичної науки.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних 
вищих навчальних закладів і факультетів, а також 
для прокурорів та суддів.
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Навчальні  посібники

20122012Голодомор 1932–1933 років в Україні

За редакцією Степана Костя

Голодомор 1932–1933 років в Україні : нав-
чальний посібник / за редакцією С. А. Костя. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с.

ISBN 978-966-613-971-2

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

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику з’ясовано причини 
виникнення, соціальні та морально-психологічні 
наслідки Голодомору 1932–1933 років в Україні, 
основні моменти, які стосуються історіографії та 
джерельної бази дослідження цієї найглобальні-
шої катастрофи, визначено її міжнародний аспект, 
показано її відображення в українській та світовій 
пресі. Мета видання – розширити знання студентів 
про Голодомор, передбачені навчальною програ-
мою курсу “Голодомор 1932–1933 років в Україні”, 
спонукати їх до об’єктивного осмислення цієї тра-
гічної сторінки української історії і важливої гео-
політичної проблеми, допомогти студентам усві-
домити моральну відповідальність журналіста та 
необхідність незалежної журналістики як чинника 
громадянського суспільства, сприяти вихованню 
студентів як свідомих громадян України.

Для студентів факультетів і відділень журна-
лістики та студентів інших факультетів, дослідни-
ків української преси, тих, хто цікавиться історією 
України.



64 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Банківська система

Автори – М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, 
І. В. Барилюк та інші

За редакцією Михайла Крупки

Банківська система : навчальний посібник / 
[М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, І. В. Барилюк та ін.] ; за 
редакцією доктора економічних наук, професора 
М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 510 с.

ISBN 978-966-613-986-6

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено суть банківської системи та її роль у 
фінансовій системі держави. Розглянуто діяльність 
банківських установ як суб’єктів ринкового сере-
довища. Відображено інструменти та методи бан-
ківського впливу на економічні ресурси та управ-
ління ризиками. 

Книга є водночас теоретичним і практичним ви-
данням, у якому використано сучасні підходи до за-
безпечення навчального процесу.

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



65Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Історико-етнографічні райони 
України

Автор – Степан Макарчук

Макарчук С.  А. Історико-етнографічні райони 
України : навчальний посібник / С. А. Макарчук. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 352 с., 53 іл.

ISBN 978-966-613-925-5

Літературний редактор – Діана Карпин. 
Обкладинка – Федір Богуш. 

На обкладинці використаний фрагмент з картини 
Марії Приймаченко “Соняхи”. 

Добір ілюстрацій – Олена Федорчук.

У навчальному посібнику узагальнено погляди 
українських етнологів ХІХ–ХХ ст. стосовно етно-
графічного районування України, які ґрунтуються 
на дослідженнях локальної специфіки традицій-
ної матеріальної та духовної культури населення. 
Розкрито природні, політичні й міграційно-демо-
графічні чинники, які зумовлювали появу і розви-
ток у різних місцевостях відмінних атрибутів етно-
культури. Основний зміст подано в жанрі своєрід-
них нарисів про особливості історичного розвитку 
й етнокультури Середнього Подніпров’я, Волині, 
Полісся, Поділля, Буковини, Слобожанщини, Півдня 
України, Гуцульщини, Бойківщини, Прикарпаття 
та Закарпаття. На фоні етнокультурного розмаїття 
простежуються інваріантні компоненти традицій-
ної культури, що є загальноукраїнськими й власти-
вими всім районам.

Для студентів історичних і культурологічних 
спеціалізацій. Книга буде корисною для виклада-
чів, науковців, учителів і старшокласників, а також 
усіх, хто цікавиться історією рідного краю.



66 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Історія української культури

Автори – Володимир Мельник, 
Марія Кашуба, 

Анатолій Яртись та інші

Історія української культури : навчальний по-
сібник / [В. П. Мельник, М. В. Кашуба, А. В. Яртись 
та ін.] ; за редакцією проф. В. П. Мельника, 
проф. М. В. Кашуби, проф. А. В. Яртися. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 482 с. 

ISBN 978-966-613-966-8

Редактор – Діана Карпин. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган. 
Комп’ютерний набір – Людмила Траспова.

У навчальному посібнику висвітлено закономір-
ності виникнення і джерела формування україн-
ської культури як складової та невід’ємної частини 
культури світової, розкрито її сутність, характер-
ні риси й ознаки – гуманістичну спрямованість, 
демократичний і творчий характер. Подано наукову 
періодизацію української культури, проаналізовано 
різні аспекти духовного життя українського народу 
в галузі літератури, освіти та науки, архітектури й 
образотворчого мистецтва, театру і музики. 

Для студентів вищих навчальних закладів, ви-
кладачів-культурологів, науковців, усіх, хто ціка-
виться проблемами духовного життя українського 
народу.



67Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Фізичне матеріалознавство

Автори – Степан Мудрий, 
Ігор Штаблавий

Мудрий С. І. Фізичне матеріалознавство : нав-
чальний посібник / С. І. Мудрий, І. І. Штаблавий. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 418 с.

ISBN 978-966-613-928-6.

Редактор – Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Наталія Лобач.

У посібнику викладено основні розділи фізич-
ного матеріалознавства, які стосуються металіч-
них та неметалічних матеріалів. Розглянуто спла-
ви на основі заліза та кольорових металів, а також 
полімери, скло, кераміку та інші неметалічні мате-
ріали. Основну увагу звернуто на фізичні процеси 
формування структури і властивостей матеріалів. 
Для глибшого засвоєння матеріалу в посібнику 
описано лабораторні роботи з фізичного матеріа-
лознавства та подано контрольні запитання та за-
дачі.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників.



68 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Невідкладна допомога: 
короткий виклад і тестові завдання

Автор – Наталія Наливайко

Наливайко Н. В. Невідкладна допомога: корот-
кий виклад і тестові завдання : навчальний по-
сібник / Н. В. Наливайко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 268 с.

ISBN 978-966-613-991-0

Редактор – Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Юлія Глиняна. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику описано найтиповіші гострі пато-
логічні та екстремальні стани. Теоретичний мате-
ріал подано за схемою: загальна характеристика 
захворювання, його причини та ознаки, заходи не-
відкладної допомоги. Для кращого засвоєння мате-
ріалу посібника  подано рисунки і таблиці. Тестові 
завдання призначено для самостійного вивчення 
студентами дисципліни “Основи медичних знань”, 
підготовки до поточого та підсумкового контролю 
знань. Користуючись посібником, студенти можуть 
перевірити свої знання перед контрольними ро-
ботами. Він містить тестові завдання різних рівнів 
складності, розрахункові та ситуаційні задачі, скла-
дені відповідно до вимог кредитно-модульної сис-
теми організації навчального процесу.

Для студентів вищих навчальних закладів 
ІІІ–ІV рівнів акредитації.



69Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Таємна дипломатія і розвідка
у міжнародних відносинах

Автор – Світлана Пик

Пик С. М. Таємна дипломатія і розвідка у 
міжнародних відносинах : навчальний посібник / 
С. М. Пик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
514 с.

ISBN 978-966-613-943-9

Редактор – Людмила Макітринська. 
Коректор – Юліанна Бурка. 

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

Наталія Буряк. 
Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник присвячено висвітленню 
ролі таємної дипломатії і розвідки у міжнародних 
відносинах. Значення цих специфічних засобів зо-
внішньої політики та їхнє вдосконалення дослі-
джено в контексті віхових подій історичного роз-
витку, починаючи з античних часів. Особливу увагу 
приділено суб’єктивному чиннику в реалізації за-
вдань, покладених на таємну дипломатію і розвід-
ку. Виокремлено теоретичні аспекти розвідуваль-
ної діяльності, а також її пріоритети на сучасному 
етапі.

Призначено для студентів вищих навчальних 
закладів спеціальності “Міжнародні відносини” та 
усіх залучених до дипломатичної і розвідувальної 
діяльності.



70 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Основи латинської медичної 
термінології

Автори – Ольга Пилипів, 
Леся Мисловська

Пилипів О. Основи латинської медичної 
термінології : навчальний посібник / Ольга Пи-
липів, Леся Мисловська ; науковий редактор 
Леся Пилипів. − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 252 с. + 0,32 вкл.

ISBN 978-966-613-918-7

Науковий редактор − Леся Пилипів. 
Редактор − Анна Габрук. 

Технічний редактор − Світлана Сеник. 
Коректор − Юлія Глиняна. 

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

У посібнику, до якого увійшли дев’ять лекцій зі 
спецкурсу “Сучасна латинська медична терміноло-
гія”, викладено історію та сучасний стан латинської 
медичної термінології, основи медичного термі-
нотворення та рецептури. Він містить значну кіль-
кість різноманітних вправ на закріплення лекцій-
ного матеріалу, професійні медичні вислови, а та-
кож культурологічний додаток: клятву Гіппократа 
латинською та українською мовами, латинську 
медичну фразеологію, професійні вирази, що вжи-
ваються в медицині, та латинські фразеологізми 
з соматичними компонентами. Для зручності ко-
ристування та можливості самостійної роботи над 
матеріалом посібник вміщує короткі словники − 
латинсько-український та українсько-латинський.

Для студентів відділення класичної філології 
факультетів іноземних мов та студентів-медиків, 
а також для усіх тих, хто цікавиться латинською 
медичною термінологією.



71Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Ринок банківських металів

Автори – Сергій Реверчук,
 Людмила Чиж, 
Микола Павлунь

Реверчук С. К. Ринок банківських металів : 
навчальний посібник / С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, 
М. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 246 с.

ISBN 978-966-613-924-8

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику досліджено теоре-
тичні основи розвитку ринку банківських мета-
лів, з’ясовано особливості його функціонування у 
трансформаційній економіці, визначено напрями 
удосконалення механізму регулювання ринку бан-
ківських металів в Україні, схарактеризовано гео-
лого-економічні аспекти формування і функціону-
вання ринку банківських металів.

Для науковців, викладачів, фінансистів, аспі-
рантів, студентів економічних спеціальностей, усіх, 
хто цікавиться проблемами розвитку сучасного фі-
нансового ринку.



72 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Практикум з кристалооптики 
і кристалофізики

Автор – Микола Романюк
Романюк М. О. Практикум з кристалооптики 

і кристалофізики : навчальний посібник / 
М. О. Романюк. − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 362 с.

ISBN 978-966-613-930-9
Редактор − Ірина Лоїк. 

Технічний редактор − Світлана Сеник. 
Коректор − Ірина Пірожик. 

Комп’ютерне верстання − Любов Семенович.
У “Практикумі” описано методику вирощування 

кристалів з водного розчину, орієнтацію, вирізан-
ня, обробку та дослідження якості поверхонь зраз-
ків для оптичних вимірювань, а також визначення 
ряду кристалофізичних параметрів діелектричних 
кристалів. Описано методики вимірювань криста-
лооптичних, діелектричних, електромеханічних, па-
раметричних властивостей кристалів, спектрів по-
глинання (у тім числі у вакуумному ультрафіолеті), 
термічної стійкості та двійникової будови фероїків.

Більшість робіт оригінальна, добре апробова-
на в лабораторіях кристалооптики і вакуумного 
ультрафіолету кафедри експериментальної фізи-
ки Львівського національного університету імені 
Івана Франка під час вивчення курсів кристалооп-
тики, акустооптики, фізики діелектриків, фізики 
твердого тіла та лазерної метрології студентами 
старших курсів фізичного факультету.

Частину робіт описано у стандартній для прак-
тикумів формі, іншу – як особливості методики, які 
вимагають багато часу і можуть бути використані під 
час виконання курсових та дипломних робіт, а також 
при розробці складніших методик досліджень. 

Додатки містять багато інформації про оптичні 
характеристики кристалічних діелектриків. 

Для студентів старших курсів оптичних спеціальнос-
тей та спеціальності “Фізика твердого тіла”, а також для 
дослідників діелектричних кристалів і для практиків.



73Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Польові геологічні практики

Автори – Альберт Сіворонов, 
Лариса Генералова, 
Тетяна Дворжак

Сіворонов А. О. Польові геологічні практики : 
навчальний посібник / А. О. Сіворонов, Л. В. Ге-
нералова, Т. С. Дворжак. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 226 с.

ISBN 978-966-613-992-7

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Визначено мету і завдання навчальної прак-
тики, наведено рекомендації з її організації. 
Розглянуто методи вивчення геологічної будови 
району польової геологічної практики, методоло-
гічні основи геологічного картування, види і спосо-
би ведення польової документації. Описано комп-
лекс робіт, які виконують у геологічних маршрутах, 
післямаршрутне опрацювання польових спостере-
жень. Укладено рекомендації до складання звіту 
про практику. 

Для студентів геологічних, географічних, еко-
логічних спеціальностей, можна використати для 
підготовки та проведення навчальних польових 
геологічних практик.



74 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Перевір себе – 2. 
Неорганічна хімія в задачах

Автори – Павло Стародуб, 
Зіновія Шпирка,
Наталія Муць, 

Галина Ничипорук
За редакцією Романа Гладишевського

Стародуб П. Перевір себе – 2. Неорганічна 
хімія в задачах : навчальний посібник / 
П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць, Г. Ничипорук ; 
за редакцією доктора хімічних наук, професора 
Р. Є. Гладишевського. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 220 с.

У посібнику подано короткий виклад теоре-
тичного матеріалу з курсів “Загальна хімія” та 
“Неорганічна хімія”, задачі для самостійної робо-
ти і зразки тестових завдань з усіх розділів неор-
ганічної хімії. Його мета – допомогти студентові 
самостійно підготуватись до складання іспиту з 
хімії.

Для студентів нехімічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів.



75Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Практикум з вищої математики.
Модуль 3. 
Вступ 

до математичного аналізу

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. 
Модуль 3. Вступ до математичного аналізу : 
навчальний посібник / Б. М. Тріщ. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 206 с.

ISBN 978-966-613-932-3 (загальний), 
 978-966-613-933-0

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Коректор – Юліанна Бурка. 

Технічний редактор – Світлана Сеник.

Наведено головні означення і теореми почат-
ків математичного аналізу: елементи математич-
ної логіки та теорії множин, числові послідовнос-
ті, функції та їхні границі. Описано розв’язування 
типових задач, наведено задачі для самостійного 
розв’язування та індивідуальні завдання. Особливу 
увагу приділено задачам економічного змісту. 
Матеріал, викладений у посібнику, відповідає про-
грамі курсу вищої математики для економічних 
спеціальностей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеціальностей.



76 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Практикум з вищої математики.
Модуль 4. 

Диференціальне числення функцій 
однієї змінної

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. 
Модуль 4. Диференціальне числення функцій 
однієї змінної : навчальний посібник / Б. М. Тріщ. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 133 с.

ISBN 978-966-613-932-3 (загальний), 
 978-966-613-934-7

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Коректор – Юліанна Бурка. 

Технічний редактор – Світлана Сеник.

Наведено головні означення і теореми дифе-
ренціального числення функцій однієї змінної. 
Описано розв’язування типових задач, наведено 
задачі 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.



77Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Практикум з вищої математики.
Модуль 5.

 Інтегральне числення функцій однієї 
змінної

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. 
Модуль 5. Інтегральне числення функцій однієї 
змінної : навчальний посібник / Б. М. Тріщ. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 109 с.

ISBN 978-966-613-932-3 (загальний), 
 978-966-613-935-4

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Коректор – Юліанна Бурка. 

Технічний редактор – Світлана Сеник.

Наведено головні означення і теореми ін-
тегрального числення функцій однієї змінної. 
Описано розв’язування типових задач, наведено 
задачі 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.



78 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Практикум з вищої математики.
Модуль 6. 
Функції 

багатьох змінних

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. 
Модуль 6. Функції багатьох змінних : навчальний 
посібник / Б. М. Тріщ. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 140 с.

ISBN 978-966-613-932-3 (загальний), 
 978-966-613-936-1

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Коректор – Юліанна Бурка. 

Технічний редактор – Світлана Сеник.

Наведено головні означення і теореми, які вико-
ристовують під час вивчення границі, неперервнос-
ті, диференціального та інтегрального числення 
функцій багатьох змінних. Описано розв’язування 
типових задач, наведено задачі для самостійного 
розв’язування та індивідуальні завдання. Особливу 
увагу приділено задачам економічного змісту. 
Матеріал, викладений у посібнику, відповідає про-
грамі курсу вищої математики для економічних 
спеціальностей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеціальностей.



79Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Практикум з вищої математики.
Модуль 7. 

Числові та функціональні ряди

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. 
Модуль 7. Числові та функціональні ряди : 
навчальний посібник / Б. М. Тріщ. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 71 с. 

ISBN 978-966-613-932-3 (загальний), 
           978-966-613-937-8

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Коректор – Юліанна Бурка. 

Технічний редактор – Світлана Сеник.

Наведено головні означення і теореми, які вико-
ристовують під час вивчення числових та функціо-
нальних рядів, зокрема степеневих та рядів Фур’є. 
Описано розв’язування типових задач, наведено 
задачі 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.



80 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Практикум з вищої математики.
Модуль 8. 

Диференціальні рівняння

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. 
Модуль 8. Диференціальні рівняння : навчальний 
посібник / Б. М. Тріщ. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 111 с.

ISBN 978-966-613-932-3 (загальний), 
 978-966-613-938-5

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Коректор – Юліанна Бурка. 

Технічний редактор – Світлана Сеник.

Наведено головні означення і теореми, які ви-
користовують під час вивчення диференціальних 
рівнянь. 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.



81Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Основи електронної 
та зондової мікроскопії

Автори – Оксана Тузяк, 
Василь Курляк

Тузяк О. Я. Основи електронної та зондової 
мікроскопії : навчальний посібник / О. Я. Тузяк, 
В. Ю. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 296 с.

ISBN 978-966-613-950-7
Редактор – Оксана Кузик. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

Викладено фізичні принципи роботи електрон-
них та зондових мікроскопів. Розглянуто будову і 
режими роботи просвічувального та сканувально-
го електронних мікроскопів, а також тунельного та 
атомно-силового мікроскопа. Значну увагу приді-
лено розгляду процесів, які лежать в основі аналі-
тичної електронної мікроскопії. Показано можли-
вості цих методів аналізу з погляду розділення.

Для студентів фізичних і технічних спеціаль-
ностей вищих навчальних закладів.



82 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Практикум 
з теоретичної граматики

англійської мови

Автори – Ольга Федоренко, 
Стефанія Сухорольська

Федоренко О. І. Практикум з теоретичної гра-
матики англійської мови : навчальний посібник / 
О. І. Федоренко, С. М. Сухорольська. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 152 с.

ISBN 978-966-613-942-2

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Посібник розраховано на практичне засвоєння 
матеріалу з курсу теоретичної граматики англій-
ської мови. Висвітлено найважливіші питання мор-
фології та синтаксису. Добір практичних завдань 
у посібнику спрямований на підготовку студентів 
до наукового вивчення іноземної мови. Практичні 
завдання згруповано за відповідними темами 
програми.

Для студентів філологічних факультетів ви-
щих навчальних закладів, аспірантів, науковців, 
викладачів.



83Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Самоменеджмент 
(самоорганізування особистості)

Автор – Олена Штепа

Штепа О. С. Самоменеджмент (самооргані-
зування особистості) : навчальний посібник / 
О. С. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 362 с.

ISBN 978-966-613-946-0

Редактор – Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Самоменеджмент є технологією оптимально-
го самоорганізування особистості для досягнення 
значущих для неї цілей, метою якого є розв’язання 
проблеми самовдосконалення особистості, зокре-
ма, він формує уміння самоконтролю та управ-
ління життєвими ситуаціями, а також необхідний  
для гармонізування таких сфер життя людини, як 
здоров’я, кар’єра, взаємини.

Навчальний посібник слугує для оптимізації 
вивчення курсу “Самоменеджмент” студентами 
вищих навчальних закладів, а також може бути ко-
рисним аспірантам та викладачам, усім, хто прагне 
навчитися самоорганізуванню.



84 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Високоенергетична спектроскопія 
матеріалів

Автор – Іван Щерба

Щерба І. Д. Високоенергетична спектроскопія 
матеріалів : навчальний посібник / І. Д. Щерба. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 248 с.

ISBN 978-966-613-929-3

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Викладено фізичні основи високоенергетичної 
спектроскопії. Розглянуто інформативність рент-
генівських емісійних та абсорбційних спектрів 
елементів. Подано фізичні принципи рентгенофо-
тоелектронної спектроскопії. Розглянуто кількісну 
рентгеноелектронну діагностику поверхні матері-
алів. Значну увагу приділено висвітленню резуль-
татів теоретичного та експериментального дослі-
дження фізичних властивостей, валентного стану 
та електронної структури подвійних і потрійних 
інтерметалічних сполук.

Для студентів фізичних і технічних спеціальнос-
тей вищих навчальних закладів.



85Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20122012Автоматизовані інформаційні 
системи і технології

Автори – Володимир Юринець, 
Ростислав Юринець

Юринець В. Є. Автоматизовані інформаційні 
системи і технології : навчальний посібник / 
В. Є. Юринець, Р. В. Юринець. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 698 с.

ISBN 978-966-613-900-2

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

Сучасні автоматизовані інформаційні системи 
і технології є потужним засобом опрацювання ін-
формації, зокрема, економічної та управлінської, 
яка характеризується великою складністю, струк-
турністю та обсягом. Висвітленню цих питань і 
присвячена пропонована книга.

Значну увагу відведено висвітленню основ ін-
формаційних систем і технологій, зокрема інфор-
маційного, апаратного, програмного забезпечення 
й організації інформаційної бази та автоматизова-
них банків даних. Окремим підрозділом подано ін-
формацію про сучасний стан розвитку Grid-систем. 
Розглянуто особливості організації автоматизо-
ваних інформаційних систем підприємств, систем 
управління персоналом, діловодства і документо-
обігу.

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



86 Каталог видань

Навчальні  посібники

20122012 Інвестиційний та інноваційний 
менеджмент

Автори – Зорина Юринець, 
Леся Гнилянська

Юринець З. В. Інвестиційний та інноваційний 
менеджмент : навчальний посібник / З. В. Юринець, 
Л. Й. Гнилянська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 320 с.

ISBN 978-966-613-951-4

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

Книга присвячена висвітленню основ інвести-
ційного та інноваційного менеджменту, зокрема, в 
ній відображено головні елементи і процеси фор-
мування інвестиційних та інноваційних проектів, 
управління фінансовими активами підприємств. 
Особливу увагу звернено на формування інвести-
ційної стратегії підприємства, схарактеризовано 
методи оцінювання його активів. Розкрито сут-
ність інноваційного менеджменту з позиції сис-
темного та інших підходів. Як об’єкти інновацій-
ного менеджменту розглянуто інноваційні проце-
си, програми, а також інноваційний потенціал та 
інноваційний розвиток. Суть усіх інших елементів 
системи інноваційного менеджменту розкрито з 
погляду їхнього взаємозв’язку з цими об’єктами.

Для студентів, аспірантів, підприємців, яких ці-
кавлять проблеми інвестиційного та інноваційного 
менеджменту.
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Навчальні  посібники

20132013Земельне право України

Автори – Наталія Барабаш, 
Марія Ващишин, 

Володимир Федорович

Земельне право України : навчальний посібник / 
Н. П. Барабаш, М. Я. Ващишин, В. І. Федорович. – 
Львів : Львівський національний університет імені 
Івана Франка, 2013. – 174 с.

Відповідальний за випуск – Володимир Федорович. 
Комп’ютерний набір – Наталія Барабаш. 



88 Каталог видань

Навчальні  посібники

20132013 Дидактика вищої школи

Автори – Ольга Біляковська, 
Ірина Мищишин,
Світлана Цюра

Біляковська О. О. Дидактика вищої шко-
ли : навчальний посібник / О. О. Біляковська, 
І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 360 с.

ISBN 978-617-10-0025-4

Редактор – Ірина Пірожик. 
Коректор – Оксана Гоцур. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику розкрито загальні 
засади теорії освіти і навчання, шляхи та способи 
організації навчального процесу в умовах рефор-
мування системи вищої освіти України. Розглянуто 
сутність, зміст і завдання процесу навчання у ви-
щих навчальних закладах, методи, форми та засо-
би його організації, педагогічний контроль та оці-
нювання навчальної діяльності студентів з ураху-
ванням новітніх тенденцій розвитку суспільства. 
Запропоновано питання та завдання для самостій-
ної роботи студентів.

Для магістрів вищих навчальних закладів, аспі-
рантів, викладачів, учителів-методистів, науковців, 
працівників освітньої галузі.
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Навчальні  посібники

20132013Кримінальні покарання в Україні 
(ІХ–ХХ ст.)

Автор – Ігор Бойко

Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні 
(ІХ–ХХ ст.) : навчальний посібник / І. Й. Бойко. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с.

ISBN 978-617-100-004-9

Редактор – Світлана Винниченко. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику висвітлено основні етапи станов-
лення та розвитку інституту кримінального пока-
рання на українських землях від найдавніших ча-
сів і до сучасності. Особливу увагу приділено про-
блемам визначення мети і системи кримінальних 
покарань на українських землях, джерелам кри-
мінального права та систематизації кримінально-
правових норм про покарання впродовж ІХ–ХХ ст. 
Проаналізовано основні пам’ятки вітчизняного 
права, у яких містяться норми про злочини і 
покарання.

Матеріал посібника відповідає програмі курсу 
“Історія держави і права України” та програмі 
спецкурсу “Історія розвитку інституту покарання у 
вітчизняному кримінальному законодавстві”.

Для студентів юридичних спеціальностей, 
аспірантів і всіх, хто цікавиться питаннями історії 
українського права.



90 Каталог видань

Навчальні  посібники

20132013 Теорія 
електромагнітного поля

Автор – Іван Болеста

Болеста І. Теорія електромагнітного поля : 
навчальний посібник / Іван Болеста. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 478 с.

ISBN 978-966-613-978-1

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику викладено питан-
ня, що стосуються теорії електромагнітного поля. 
Основну увагу зосереджено на використанні рів-
нянь Максвелла для розв’язання важливих для 
електроніки задач.

Наведено типові приклади, які полегшують ро-
зуміння та засвоєння матеріалу.

Для студентів напряму підготовки “мікро- та 
наноелектроніка”; може бути корисним для сту-
дентів старших курсів і аспірантів радіофізичних і 
радіотехнічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів.
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Навчальні  посібники

20132013Фізика світіння газових туманностей

Автори – Володимир Головатий, 
Богдан Мелех,

Наталія Гаврилова

Головатий В. В. Фізика світіння газових туман-
ностей : навчальний посібник / В. В. Головатий, 
Б. Я. Мелех, Н. В. Гаврилова. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 130 с.

ISBN 978-617-10-0022-3

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Галина Матіїв. 
Комп’ютерна верстка – Нестор Тишко. 
Дизайнер обкладинки – Василь Роган.

Викладено теоретичний матеріал, необхідний 
для розрахунку фізичних характеристик та хіміч-
ного складу газових туманностей. Описано кла-
сичні методики діагностики небулярного газу та 
сучасні методи фотоіонізаційного моделювання 
світіння газових туманностей.

Для студентів-астрофізиків університетів 
України, які навчаються за освітньо-кваліфі-кацій-
ними рівнями бакалавра та магістра.



92 Каталог видань

Навчальні  посібники

20132013 Оповідання для домашнього читання
(для студентів факультетів

міжнародних відносин та права)

Автори – Наталія Долінська, 
Оксана Ярмола

Долінська Н. В. Оповідання для домашнього чи-
тання (для студентів факультетів міжнародних від-
носин та права) : навчальний посібник [для студен-
тів вищих навчальних закладів] / Н. В. Долінська, 
О. В. Ярмола. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 154 с.

ISBN 978-617-10-0082-7

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

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

Посібник призначено для розвитку навичок 
мовлення та ознайомлення з найбільш уживаною 
юридичною термінологією студентів вищих на-
вчальних закладів освіти, що спеціалізуються в га-
лузі міжнародних відносин та права.

Навчальний посібник складається з шести роз-
ділів, кожен з яких містить автентичний текст із за-
рубіжних джерел, пояснення до тексту та комплекс 
вправ і завдань.

Матеріал подано у доступній формі, що створює 
сприятливі умови для його ефективного засвоєння. 
Посібник також містить словник, довідку про авто-
рів текстів та інші довідкові матеріали. Він може 
бути використаний на заняттях з домашнього чи-
тання та для самостійної роботи усіх, хто бажає по-
глибити знання з англійської мови, особливо у сфе-
рі юридичної термінології.
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Навчальні  посібники

20132013Програмування мовою С++. 
Частина 1:

Парадигма процедурного 
програмування

Автор – Ігор Дудзяний

Дудзяний І. М. Програмування мовою С++. 
Частина 1: Парадигма процедурного 
програмування : навчальний посібник / 
І. М. Дудзяний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 468 с.

ISBN 978-617-10-0016-2, 
 978-617-10-0017-9 (ч. 1)

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику систематизовано базові засо-
би процедурного програмування мовою С++ в 
інтегрованому середовищі розробки Microsoft 
Visual Studio 2010: елементарні типи даних, 
визначення змінних і констант, конструкції 
галужень і циклів, масиви, вказівники, рядки та 
функції. Головну увагу звернуто на реалізацію 
типових алгоритмів опрацювання скалярних 
величин, скінченних послідовностей, рядів, 
цілих чисел, масивів, рядків тощо. Розглянуто 
реалізацію класичних алгоритмів розв’язування 
задач комбінаторної оптимізації на базі жадібного 
методу та методу динамічного програмування.

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



94 Каталог видань

Навчальні  посібники

20132013 Регіональна економічна і соціальна 
географія світу

(Латинська Америка 
та Карибські країни, Африка,

Азія, Океанія) = 
Regional Economic and Social

Geography of the World 
(Latin America and

Caribbean countries, Africa, Asia, 
Oceania

Автори – Мирослава Книш, Ольга Мамчур

Книш М. М. Регіональна економічна і соціальна 
географія світу (Латинська Америка та Карибські 
країни, Африка, Азія, Океанія) = Regional Economic 
and Social Geography of the World (Latin America 
and Caribbean countries, Africa, Asia, Oceania) : 
навчальний посібник / М. М. Книш, О. І. Мамчур. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 368 с. + 
0,32 вкл.

ISBN 978-617-10-0007-0

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерний набір – Ольга Мамчур. 

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

Навчальний посібник призначений для мето-
дичної допомоги студентам у процесі виконання 
практичних, самостійних, навчально-дослідниць-
ких робіт, підготовки до семінарських занять та 
іспиту з курсу “Регіональна економічна і соціальна 
географія світу”.

Для студентів географічних факультетів, а та-
кож усіх, хто вивчає проблеми економічної і соці-
альної географії світу.
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Навчальні  посібники

20132013Елементи математичної логіки
 та теорії рекурсії

Автори – Микола Комарницький, 
Василь Андрійчук,
Іванна Мельник

Комарницький М. Я. Елементи математичної 
логіки та теорії рекурсії : навчальний посібник / 
М. Я. Комарницький, В. І. Андрійчук, І. О. Мельник. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 282 с.

ISBN 978-617-10-0054-4

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Юліанна Бурка. 

Викладено основи математичної логіки та те-
орії рекурсії. Розглянуто алгебру висловлень, чис-
лення висловлень і числення предикатів, основні 
поняття теорії рекурсії. Окремий розділ присвяче-
но викладенню елементів теорії моделей. 

Для студентів математичних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів 
і всіх, хто цікавиться математичною логікою.



96 Каталог видань

Навчальні  посібники

20132013 Правовий захист економічної 
конкуренції

Автори – Володимир Коссак, 
Юрій Юркевич

Коссак В. М. Правовий захист економічної 
конкуренції : навчальний посібник / В. М. Коссак, 
Ю. М. Юркевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 314 с. 

ISBN 978-617-10-0002-5

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник підготовлено на основі 
чинного законодавства України відповідно до про-
грами спецкурсу “Правовий захист економічної 
конкуренції”. У посібнику докладно проаналізовано 
чинні нормативно-правові акти та судову практику, 
пов’язану з вирішенням спорів у сфері економічної 
конкуренції. Нормативний матеріал подано станом 
на 1 січня 2013 року.

Для студентів, аспірантів, викладачів, а також 
суддів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів, а 
також усіх, хто цікавиться питаннями застосування 
антимонопольно-конкурентного законодавства 
України.
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Навчальні  посібники

20132013Французька мова. 
Лінгвокраїнознавчий аспект= 

Le français. L’aspect linguoculturel

Автори – Ганна Кость, 
Ольга Сулим

Кость Г. М. Французька мова. Лінгво-
країнознавчий аспект = Le français. L’aspect 
linguoculturel : навчальний посібник / Г. М. Кость, 
О. І. Сулим. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 
210 с.

ISBN 978-617-10-0073-5

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

Головна мета посібника полягає у формуванні 
та розвитку мовленевих здібностей і вмінні вико-
ристовувати лінгвокраїнознавчий матеріал у про-
цесі міжкультурної комунікації та різноманітних 
сферах життєдіяльності. Архітектоніка посібника 
та інформативний матеріал дають змогу опрацьо-
вувати відповідну тематику, активізуючи навчаль-
но-пізнавальну, логічну та творчу роботу студентів, 
а також здійснювати самоконтроль за виконанням 
вправ на основі запропонованих ключів.

Аудіозапис кожного тексту сприяє засвоєнню 
правильної вимови та вивченню інтонаторики 
французького текстотворення.

Для студентів денної та заочної форм навчан-
ня, які вивчають курс лінгвокраїнознавства фран-
цузької мови як основної або другої іноземної. Його 
структура і зміст передбачають також самостійно-
дистантне опрацювання тем.



98 Каталог видань

Навчальні  посібники

20132013 Маркетингові комунікації

Автори – Євген Майовець, 
Олег Кузик

Майовець Є. Й. Маркетингові комунікації : 
навчальний посібник / Є. Й. Майовець, О. В. Кузик. – 
Львів : Львівський національний університет імені 
Івана Франка, 2013. – 192 с.

Навчальний посібник написаний відповідно до 
програми курсу “Маркетингові комунікації” для 
студентів вищих навчальних закладів. Містить 
13 тем. З кожної теми запропоновано матеріал для 
лекції і матеріал для самостійної роботи студентів. 
Запропоновано концептуальні, теоретико-мето-
дологічні, методичні та прикладні положення 
формування ефективної комунікаційної політики.

Для викладачів та студентів економічних 
спеціальностей, науковців і практиків.
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Навчальні  посібники

20132013Соціальна екологія:
взаємодія людського суспільства 

та природи

Автор – Микола Назарук

Назарук М. М. Соціальна екологія: взаємодія 
людського суспільства та природи : навчальний 
посібник / М. М. Назарук. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 348 с.

ISBN 978-617-10-0010-0

Редактор – Ірина Пірожик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Наталія Лобач. 
Обкладинка – Василь Роган. 

Описано найважливіші процеси взаємодії люд-
ського суспільства. Подано основи соціальної 
екології, історію становлення цієї галузі знань. 
Розглянуто причини виникнення сучасної еколо-
гічної кризи, а також засоби її подолання, тенденції 
зміни основних компонентів природи, народона-
селення; наслідки взаємодії суспільства і природи. 
Наведений матеріал сприяє розвитку у студентів 
широкого погляду на різноманітні соціальні про-
цеси і явища, умінню аналізувати і робити висно-
вки щодо проблем взаємодій суспільства і природи.

Для студентів гуманітарних факультетів та як-
найширшого кола читачів, які цікавляться еколо-
гічними проблемами.



100 Каталог видань

Навчальні  посібники

20132013 Практикум з ґрунтознавства 
і географії ґрунтів

Автор – Юрій Наконечний

Наконечний Ю. І. Практикум з ґрунтознавства 
і географії ґрунтів : навчальний посібник / 
Ю. І. Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 374 с. + 1,25 вкл.

ISBN 978-617-10-0019-3

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто широкий спектр методичних і прак-
тичних рекомендацій та різноманітних методів ла-
бораторно-аналітичного вивчення властивостей 
ґрунтів. Особливу увагу приділено вивченню фі-
зичних властивостей та гумусового стану ґрунтів. 
Розглянуто загальні закономірності географічного 
поширення ґрунтів, принципи ґрунтово-геогра-
фічного та агроґрунтового районування. Подано 
характеристику умов ґрунтотворення, склад і влас-
тивості найпоширеніших ґрунтів світу.

Для студентів та аспірантів географічних, біоло-
гічних і агрономічних факультетів вищих навчаль-
них закладів, а також буде корисним для праців-
ників науково-дослідних закладів і ґрунтознавців-
практикантів.
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Навчальні  посібники

20132013Зоогеографія

Автор – Остап Решетило

Решетило Остап. Зоогеографія : навчальний 
посібник [для студентів вищих навчальних 
закладів] / Остап Решетило. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 232 с. – (Серія “Біологічні 
Студії”).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
 978-966-613-977-4

Редактор – Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

Розглянуто основні напрями сучасної зоогео-
графії, історію її формування та екологічні основи. 
Значну увагу приділено вченням про ареал і фауну. 
Висвітлено принципи й методи зоогеографічно-
го районування. Описано структуру і тваринний 
світ фауністичних областей суходолу Землі та ре-
гіонів Світового океану. Наведено зоогеографічне 
районування та характеристику фауни України. 
Наголошено на ролі зоогеографії у вирішенні пи-
тань збереження фауни та раціонального викорис-
тання ресурсів тваринного світу. Подано перелік 
запитань і приклади завдань для контролю знань 
студентів.

Для студентів природничих спеціальностей, 
екологів, викладачів біології, екології та географії, 
працівників природоохоронної сфери, усіх, кого 
цікавить різноманітність тваринного світу нашої 
планети.
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Навчальні  посібники

20132013 Поезія на заняттях з англійської 
мови=Poetry 

in the English Language Class 

Автори – Лариса Саноцька, 
Олеся Татаровська,
Юрій Завгороднєв 

Саноцька Л. Г. Поезія на заняттях з 
англійської мови = Poetry in the English Language 
Class : навчальний посібник / Л. Г. Саноцька, 
О. В. Татаровська, Ю. А. Завгороднєв. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 466 с. + 0,23 вкл. 

ISBN 978-966-613-998-9

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Посібник містить добірку віршів англійською 
мовою добре відомих і майже невідомих україн-
ському читачеві авторів широкого часового діа-
пазону, а також завдання до них. Добірка не є ан-
тологією англомовної поезії, проте ознайомить 
студентів із розмаїттям барв поезії англійською 
мовою. Як самі тексти, так і структура роботи з 
ними, розраховані на студентів різного рівня во-
лодіння мовою: від середнього до вищого. Вони 
також охоплюють широкий тематичний спектр, 
тому можуть використовуватись як додатковий 
навчальний матеріал на практичних заняттях з 
англійської мови як основної, другої та третьої іно-
земної. Мета завдань – вироблення граматичної 
компетенції та розвиток навичок усного мовлення, 
читання й письма. Розділи “Stylistic Analysis” та 
“Discourse Analysis” розроблені для практичного 
курсу стилістики англійської мови.
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Навчальні  посібники

20132013Функції Ґріна 
у квантовій статистиці твердих тіл

Автор – Ігор Стасюк

Стасюк І. В. Функції Ґріна у квантовій статистиці 
твердих тіл : посібник / І. В. Стасюк. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 392 с.: 9 іл. 

ISBN 978-617-10-0048-3

Редактор – Руслана Спринь. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерна верстка – Олена Дмитрієва. 
Художнє оформлення – Василь Роган. 
Дизайн і макетування – Олег Величко.

Посібник знайомить з основами методу функ-
цій Ґріна у квантовій статистичній фізиці та теорії 
твердих тіл. Викладено головні фізичні ідеї та ма-
тематичний апарат, на яких ґрунтується цей під-
хід. Обговорено його різні варіанти та модифікації 
у застосуванні до конкретних фізичних систем і 
моделей. Розглянуто низку проблем фізики магне-
тиків, сегнетоелектриків, надпровідників, ангар-
монічних явищ у кристалах, ефектів, зумовлених 
кулонівськими та короткосяжними взаємодіями 
електронів у металах та напівметалах, фазових пе-
реходів у системах, описуваних квантовими ґрат-
ковими моделями. 

Викладений матеріал може бути корисним для 
студентів та аспірантів, які спеціалізуються в галу-
зі теоретичної фізики, а також для наукових пра-
цівників, які хочуть глибше пізнати метод функцій 
Ґріна, який є одним з потужних методів сучасної 
теоретичної фізики.
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Навчальні  посібники

20132013 Граматика німецької мови 
для перекладачів

Автори – Володимир Сулим, 
Михайло Смолій

Сулим В. Т. Граматика німецької мови для 
перекладачів : навчальний посібник / В. Т. Сулим, 
М. С. Смолій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 352 с.

ISBN 978-966-613-989-7

Редактор – Мар’яна Михалюк. 
Комп’ютерне верстання – Михайло Смолій. 

Обкладинка – Василь Роган.

Пропонований посібник – це короткий за 
формою, але багатий за змістом виклад практичної 
граматики німецької мови. Посібник призначено 
передусім для студентів спеціальностей “Німецько-
український переклад” і “Німецька мова та літера-
тура”. Його можуть використовувати також вчите-
лі, викладачі і перекладачі для самостійної роботи 
над удосконаленням своїх комунікативних грама-
тичних навичок з німецької мови. Граматичний 
матеріал відповідає програмним вимогам викла-
дання німецької мови у навчальних закладах ІІІ і ІV 
рівнів акредитації.
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Навчальні  посібники

20132013Біологія індивідуального розвитку 
тварин

Автори – Ярослава Черник, 
Дарія Максимів,

Наталя Матійців, Лідія Боднар,
Світлана Горбулінська, Наталія Голуб

Біологія індивідуального розвитку тварин : 
навчальний посібник [для студентів вищих 
навчальних закладів] / [Я. І. Черник, Д. В. Максимів, 
Н. П. Матійців та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 168 с. – (Серія “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
 978-617-10-0005-6

Редактор – Людмила Макітринська. 
Коректор – Христина Макович. 

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

Дизайн обкладинки – Ігор Старунько.
У посібнику розглянуто курс біології індивіду-

ального розвитку тварин. Призначений для фор-
мування сучасних уявлень та знань про основні за-
кономірості перебігу онтогенезу багатоклітинних 
організмів. Автори посібника використали класичні 
та сучасні наукові досягнення в галузях ембріології, 
клітинної біології, біохімії, генетики, молекулярної 
біології для об’єднання різних підходів і методів у 
висвітленні проблем індивідуального розвитку ор-
ганізмів. Текст посібника містить значну кількість 
рисунків, схем і фотографій, що сприяє формуван-
ню емпіричних уявлень про процеси онтогенезу. 
Креативною особливістю навчального посібника є 
розділи наприкінці кожної теми “Доповнення”.

Посібник рекомендований студентам та аспі-
рантам біологічних спеціальностей університетів. 
Водночас він може бути корисним для студентів та 
викладачів медичних навчальних закладів.



106 Каталог видань

Навчальні  посібники

20132013 Практикум з чисельних методів

Автори – Степан Шахно, 
Анна Дудикевич,
Софія Левицька

Шахно С. М. Практикум з чисельних методів : 
навчальний посібник / Шахно С. М., Дудикевич А. Т., 
Левицька С. М. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 432 с.

ISBN 978-617-10-0036-0

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Юлія Глиняна. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто головні чисельні методи розв’я-
зування задач лінійної алгебри, математичного 
аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рів-
нянь у частинних похідних, інтегральних рівнянь 
та різні аспекти їхнього практичного використан-
ня. Наведено результати тестових розрахунків та 
набори завдань для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
вивчають чисельні методи.
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Навчальні  посібники

20132013Господарське законодавство. 
Частина І

Автори – Володимир Яцура, 
Анна Грищук,
Маріанна Кохан

Яцура В. В. Господарське законодавство : 
у 2 ч. Ч. І. : навчальний посібник / В. В. Яцура, 
А. М. Грищук, М. О. Кохан. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 536 с.

ISBN 978-617-10-0029-2 (загальний), 
 978-617-10-0030-8 (частина I)

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

У першій частині навчального посібника (лек-
ційний курс) розглянуто основні правові інститути 
загальної частини господарського права, а також 
проблеми правового регулювання окремих сфер 
господарського життя з урахуванням останніх змін 
господарського законодавства.

Для студентів, аспірантів і викладачів економіч-
них, менеджерських спеціальностей, які вивчають 
і викладають курс господарського законодавства. 
Також буде корисним у практичній діяльності ке-
рівників та провідних спеціалістів суб’єктів госпо-
дарювання та всіх, хто цікавиться проблемами пра-
вового регулювання господарської діяльності.

Нормативні акти подано станом на 1 вересня 
2012 року.
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Навчальні  посібники

20132013 Господарське законодавство. 
Частина ІІ

Автори – Володимир Яцура, 
Анна Грищук,
Маріанна Кохан

Яцура В. В. Господарське законодавство: у 
2 ч. Ч. ІІ. : навчальний посібник / В. В. Яцура, 
А. М. Грищук, М. О. Кохан. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 206 с.

ISBN 978-617-10-0029-2 (загальний), 
 978-617-10-0034-6 (частина II)

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

У другій частині навчального посібника (прак-
тичний курс) подано методичні матеріали  (плани 
семінарських занять, завдання для самостійної 
роботи, контрольні тести) для організації роботи 
з вивчення дисципліни “Господарське законодав-
ство”, актуальний господарський практикум, пра-
вовий аналіз якого допоможе сформувати навики 
практичного застосування норм господарського 
законодавства.

Для студентів, аспірантів і викладачів економіч-
них, менеджерських спеціальностей, які вивчають 
і викладають курс господарського законодавства. 
Також він буде корисним у практичній діяльності 
керівників, провідних спеціалістів суб’єктів госпо-
дарювання та всіх, хто цікавиться проблемами пра-
вового регулювання господарської діяльності.

Нормативні акти подано станом на 1 вересня 
2012 року.
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Навчальні  посібники

20142014Основи перекладу для студентів 
факультетів

міжнародних відносин

Автор – Ігор Бик

Бик І. С. Основи перекладу для студентів 
факультетів міжнародних відносин : навчальний 
посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 
288 с.

ISBN 978-617-10-0105-3

Редактор – Оксана Кузик. 
Коректор – Ірина Пірожик. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган (на обкладинці 
використано фрагмент фрески Доменіко Гірляндайо 

“Святий Ієронім” (1480)).

Розглянуто основні питання теорії та практи-
ки перекладу. Подано короткий огляд історії пе-
рекладу, з’ясовано місце і роль перекладу в житті 
сучасного суспільства, визначено предмет та за-
вдання перекладознавства, описано види перекла-
ду. Наголошено на понятті адекватності перекладу 
та способах її досягнення, а також на лексичних та 
граматичних проблемах перекладу і шляхах їхньо-
го розв’язання. 

Для студентів факультетів міжнародних відно-
син та інших нефілологічних спеціальностей, ви-
кладачів та аспірантів. Посібник також буде корис-
ним журналістам, дипломатам, усім, хто цікавиться 
проблемами перекладу.
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Навчальні  посібники

20142014 Регіональне телебачення для дітей:
принципи, функції, тематика

Автор – Оксана Білоус

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

ISBN 978-617-10-0141-1

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику вперше в Україні сис-
темно викладено концептуально-теоретичні за-
сади функціонування регіонального телебачення. 
Осмислено роль і місце регіонального телебачення 
в контексті формування в дітей, підлітків, юнацтва 
морально-духовної, національно-патріотичної сві-
домості. Розглянуто форми і методи органічного 
поєднання у телепередачах регіональних (локаль-
них), всеукраїнських і загальнолюдських ціннос-
тей – головної передумови ефективного впливу 
регіонального телебачення на формування у дітей 
національно-патріотичних переконань. Подано 
тексти учнівських і студентських письмових робіт.

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

20142014Історія правового регулювання 
цивільних,

кримінальних та процесуальних 
відносин в Україні 

(ІХ–ХХ ст.)

Автор – Ігор Бойко

Бойко І. Й. Історія правового регулювання 
цивільних, кримінальних та процесуальних 
відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.) : навчальний посібник 
[для студентів вищих навчальних закладів]. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 904 с. 

ISBN 978-617-10-0084-1

Світлій пам’яті Вчителя – професора 
Кульчицького Володимира Семеновича присвячується.

Редагування і коректура – Світлана Винниченко. 
Комп’ютерний набір – Олександра Біль. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику висвітлено основні етапи становлен-
ня та розвитку правового регулювання цивільних, 
кримінальних та процесуальних відносин на україн-
ських землях від найдавніших часів і до сучасності. 
Особливу увагу приділено проблемам формування 
та функціонування норм та інститутів цивільного, 
кримінального і процесуального права на україн-
ських землях, джерелам права та систематизації 
правових норм впродовж ІХ–ХХ ст. Проаналізовано 
основні пам’ятки вітчизняного права.

Матеріал посібника відповідає програмі курсу 
“Історія держави і права України”.

Для студентів юридичних спеціальностей, ас-
пірантів та всіх, хто цікавиться питаннями історії 
українського права.
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Навчальні  посібники

20142014 Біофізика сенсорних систем

Автори – Марта Бура, 
Дмитро Санагурський

Бура М. Біофізика сенсорних систем : 
навчальний посібник [для студентів вищих 
навчальних закладів] / М. В. Бура, Д. І. Санагурський. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 192 с. – (Серія 
“Біологічні Студії”).

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

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

У навчальному посібнику викладено осно-
вний лекційний матеріал варіативного курсу для 
біологів-біофізиків “Біофізика сенсорних систем”. 
Розглянуто предмет, методи та завдання курсу. 
Схарактеризовано сучасні уявлення про біофізичні 
механізми функціонування сенсорних систем (ор-
ганів чуття) людини і тварин. Висвітлено відомості 
про трансдукцію в зоровій, слуховій, вестибуляр-
ній, нюховій, смаковій, інтерорецептивній та ноци-
тивній сенсорних системах.
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Навчальні  посібники

20142014Скажу тобі ще таке

Автори – Марія Василишин, 
Мар’яна Климець, 
Наталія Хороз

Василишин М. Скажу тобі ще таке = Да ти кажем 
jош ово : навчальний посібник / Марія Василишин, 
Мар’яна Климець, Наталія Хороз. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 116 с.

ISBN 978-617-10-0145-9

Редактор – Уляна Крук. 
Коректор – Юлія Глиняна. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник “Да ти кажем jош ово” 
(“Скажу тобі ще таке”) призначено для студентів, 
які мають певний рівень знань зі сербської мови 
(базовий, середній, вищий). Його завданням є фор-
мування й удосконалення у студентів лексичних та 
граматичних знань, комунікативно-мовленнєвих 
навичок і вмінь. Навчальний посібник уміщує піз-
навально-інформативні тексти для читання, урив-
ки художніх творів із елементами розмовного сти-
лю, алегоричні казки, аналітичні проблемні статті, 
есеї. Відповідно до рівня складності запропонова-
них текстів, їх доповнено лексико-граматичним 
коментарем та різного типу завданнями, а також 
питаннями до дискусій.
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Навчальні  посібники

20142014 Стилістика у стислому викладі= 
Stylistics in a Concise Format

Автор – Світлана Войтюк

Войтюк С. М. Стилістика у стислому викладі = 
Stylistics in a Concise Format : навчальний посібник 
англійською мовою / С. М. Войтюк. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 212 с.

ISBN 978-617-10-0128-2

Надруковано в авторській редакції. 
Науковий редактор – Олена Полховська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

“Стилістика у стислому викладі” / “Stylistics 
in a Concise Format” є напрацюванням у галузі 
лінгвостилістичної інтерпретації тексту і містить 
належний обсяг програмного матеріалу, аби 
слугувати навчальним посібником для студентів 
денної та заочної форм навчання з галузі 
знань 0203 “гуманітарні науки” за напрямом 
підготовки 6.020.303 “філологія” зі спеціальності 
7.030.502 “англійська мова та література”.



115Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні  посібники

20142014Історія народної культури українців

Автор – Михайло Глушко

Глушко М. Історія народної культури українців : 
навчальний посібник / Михайло Глушко. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 416 с., іл.

ISBN 978-617-10-0117-6

Редактор – Леся Дячишин. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Художник – Сергій Іванов. 
Комп’ютерне верстання – Мирослава Шульга. 

Коректор – Анастасія Глушко.

Висвітлено джерела, походження та історичні 
етапи розвитку різних ділянок традиційно-побуто-
вої культури українців – господарських занять, до-
машніх ремесел і промислів, матеріальної культури 
(житла, одягу, їжі, транспорту тощо). Значну увагу 
приділено архаїзмам у народній культурі автохто-
нів України ХІХ–початку ХХ ст., спадковості й не-
знищенності давніх культурних надбань, їхньому 
місцю в загальноєвропейському та загальноосвіт-
ньому цивілізаційних вимірах.

Для студентів вищих закладів освіти гуманітар-
ного профілю і всіх, хто цікавиться культурою сво-
го народу.
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Навчальні  посібники

20142014 Практикум з лінгвостилістичного 
та перекладознавчого аналізу 

(на матеріалі п’єси Оскара Вайлда 
“The Importance 
of Being Earnest”

та її українського перекладу)
Автор – Ольга Грабовецька

Грабовецька О. С. Практикум з лінгвостиліс-
тичного та перекладознавчого аналізу (на мате-
ріалі п’єси Оскара Вайлда “The Importance of Being 
Earnest” та її українського перекладу) : навчаль-
ний посібник [для студентів перекладацьких відді-
лів факультетів іноземних мов] / О. Грабовецька. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 144 с.

ISBN 978-617-10-0122-0

Моїй Мамі – з поклоном за її відчуття Слова.
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Навчальний посібник призначено для студен-
тів 2–3 курсів факультетів іноземних мов, зокрема 
перекладацьких відділів, вищих навчальних закладів 
ІІІ–ІV рівнів акредитації. Посібник складається 
з п’яти розділів. Кожен із розділів містить 
оригінальний текст, список лексичних одиниць для 
вивчення, комплекс вправ і завдань, орієнтованих і 
на розвиток мовлення, і на випрацювання навичок 
стилістичного та перекладознавчого аналізу. 
Посібник містить короткий довідник стилістичних 
і перекладознавчих термінів. Запропоновано 
схему перекладознавчого аналізу тексту. Автор 
зосереджує увагу студентів на особливостях 
перекладу драматичних творів, відтворенні гри 
слів та контекстуальної семантики фрaзеологічних 
зворотів цільовою мовою, подає коротку історію 
входження творчості Оскара Вайлда до української 
полісистеми.
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Навчальні  посібники

20142014Німецька мова для студентів 
математичних спеціальностей

Автори – Зоряна Жовнірук, 
Марія Ратич,
Леся Тимчишин

Жовнірук З. Німецька мова для студентів 
математичних спеціальностей : навчальний 
посібник / З. Жовнірук, М. Ратич, Л. Тимчишин. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 218 с.

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган. 

Навчально-методичний посібник охоплює 
16 лекцій з чотирьох тем, які пов’язані з побутовою, 
краєзнавчою тематикою та навчальними фаховими 
математичними дисциплінами. 

До кожного заняття входить інформативний 
текст, тлумачення німецькою мовою найуживані-
ших математичних термінів і лексико-граматичні 
вправи.

Для студентів 1–2 курсів і магістрів денного та 
заочного відділення механіко-математичного фа-
культету, факультету прикладної математики та 
інформатики, а також інших природничих факуль-
тетів, де вивчають математику.
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Навчальні  посібники

20142014 Українська філософія

Автор – Ігор Захара

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

ISBN 978-617-10-0164-0

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Наталія Галечко. 
Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено методологію української філософії 
та її специфіку. Висвітлено три основні періоди ста-
новлення вітчизняної філософської думки, зокре-
ма, зародження її в добу Київської Русі, філософську 
культуру Давньої України і вчених другої половини 
ХІХ ст., філософську думку в Україні ХХ ст.

Для студентів, які вивчають історію філо-
софської думки в Україні як нормативний курс, 
а також для всіх тих, хто хоче ознайомитись з 
історією української культури.
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Навчальні  посібники

20142014Лінійна алгебра і аналітична 
геометрія. Практикум

Автори – Володимир Зеліско, 
Галина Зеліско

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

ISBN 978-617-10-0097-1

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.

Подано основні відомості з теорії матриць, сис-
тем лінійних рівнянь, лінійних просторів і лінійних 
операторів та застосування її в аналітичній геоме-
трії. Розв’язано багато типових прикладів, запро-
поновано достатню кількість задач для самостій-
ного опрацювання, наведено відповіді до них.

Для студентів природничих спеціальностей.
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Навчальні  посібники

20142014 Політико-географічна глобалістика

Автори – Мирослава Книш, 
Любов Котик

Книш М. М. Політико-географічна глобалістика : 
навчальний посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 484 с. + 
0,32 вкл.

ISBN 978-617-10-0041-4

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерний набір – Любов Котик. 

Коректори – Юліанна Бурка, Ірина Пірожик. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Художнє оформлення та обкладинка – Василь Роган 
(на обкладинці офіційний логотип програми ООН 

“Цілі розвитку тисячоліття”).

Навчальний посібник призначений для надання 
студентам методичної допомоги під час вивчення 
курсу, виконання практичних та самостійних за-
вдань, підготовки до змістових модулів, іспиту та 
мотивації наукової діяльності.

Для студентів географічних факультетів вищих 
навчальних закладів.
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Навчальні  посібники

20142014Географія світового господарства

Автори – Степан Кузик, Ольга Мамчур, 
Ірина Ванда

Кузик С. П. Географія світового господарства : 
навчальний посібник / С. П. Кузик, О. І. Мамчур, 
І. В. Ванда. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2014. – 312 с.

ISBN 978-617-10-0139-8
Редактор – Діана Карпин. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерний набір – Ольга Мамчур, Ірина Ванда. 
Картосхеми – Ольга Мамчур, Світлана Сідорова, 

Тарас Кравець. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Художнє оформлення – Людмила Войтович.

Навчальний посібник створений згідно з су-
часними вимогами забезпечення нормативних на-
вчальних курсів. Розкрито теоретичні основи гео-
графії світового господарства. Вміщено оригінальні 
завдання для практичних, семінарських і самостій-
них робіт студентів, де автори висвітлюють світове 
господарство через призму актуальних суспільних 
тенденцій – глобалізації, інформатизації, трансна-
ціоналізації, ресурсної, енергетичної, продовольчої, 
екологічної проблем тощо. Видання сприятиме по-
дальшому дослідженню глобальних світогосподар-
ських зв’язків, чинників і принципів геопросторової 
організації світової економіки завдяки найновішим 
інформаційно-аналітичним матеріалам, рекомендо-
ваній літературі (до кожної з тем), глосарію. З метою 
перевірки знань і вмінь подано тестові, описові за-
вдання різних рівнів складності й задачі.

Для студентів географічних, економічних фа-
культетів і факультетів міжнародних відносин ви-
щих навчальних закладів України, а також викла-
дачів, науковців та всіх, хто цікавиться проблемами 
світового господарства.
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Навчальні  посібники

20142014 Діалектика

Автор – Василь Лисий

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

ISBN 978-617-10-0168-8

Редактори – Анна Габрук, Діана Карпин. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Діана Карпин. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Любов Семенович.

Мета посібника – на основі спадщини 
німецьких мислителів Й. Фіхте, Ф. Шеллінга, 
а особливо Г. Гегеля, долучити студентів до 
свідомого опанування філософської діалектики 
як вищої форми теоретичного мислення. На рівні 
фундаментальних принципів (переходу, рефлексії, 
розвитку) розкрито логічну структуру та зміст 
діалектики як філософської науки. З огляду на 
теоретичний характер філософської діалектики, 
акцентовано на інтелектуальних можливостях 
її осягнення і “механізмах”, застосованих у 
філософському і науковому пізнанні. Визначено 
місце та з’ясовано роль діалектики в системі 
наукового світогляду, проаналізовано її специфіку 
стосовно інших сучасних методів філософування. 
Звернено особливу увагу на людиновимірний 
потенціал діалектики, її “людське обличчя”, у тім 
числі актуальні для сьогодення проблеми вияву 
всебічно розвиненої духовної особистості. 

Для студентів філософських факультетів, 
а також усіх, хто цікавиться питаннями теорії 
пізнання, логіки (діалектичної) та діалектики 
загалом.
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Навчальні  посібники

20142014Страховий менеджмент

Автор – Володимир Плиса

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

ISBN 978-617-10-0155-8

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику розглянуто фунда-
ментальні питання теорії  та практики страхового 
менеджменту, його сутність і значення, етапи при-
йняття управлінських рішень у страховому підпри-
ємництві. 

Подано загальну характеристику, структуру, по-
рядок формування та шляхи оптимізації ресурсно-
го потенціалу страхової організації. Зосереджено 
увагу на значенні та особливостях здійснення 
планування в страхових організаціях, технологіях 
управління маркетинговою діяльністю у страхово-
му підприємництві, технології відбору ризиків на 
страхування і врегулювання страхових претензій, 
особливостях управління грошовими потоками 
та фінансовою надійністю страховика. Розглянуто 
сутність комунікацій в управлінні страховиком та 
інформаційного забезпечення страхового менедж-
менту. 

Для студентів вищих навчальних закладів, слу-
хачів системи післядипломної освіти, аспірантів, 
викладачів, усіх хто цікавиться проблемами стра-
хового менеджменту.
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Навчальні  посібники

20142014 Політичні інститути країн 
Центрально-Східної Європи: 

порівняльний аналіз

Автори– Анатолій Романюк, 
Віталій Литвин, 

Надія Панчак-Бялоблоцка

Романюк А. С. Політичні інститути країн 
Центрально-Східної Європи : порівняльний аналіз / 
А. С. Романюк, В. С. Литвин, Н. В. Панчак-Бялоблоцка ; 
за загальною редакцією А. С. Романюка. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 462 с.

ISBN 978–617–10–0131–2

Редактор – Михайло Коперсако. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Проаналізовано особливості та тенденції розви-
тку політичних інститутів у країнах Центрально-
Східної Європи після падіння Берлінського муру. 
Напрацьовано механізми адекватної оцінки наці-
ональних політичних інститутів (глави держави, 
парламенту, уряду, виборів, партій тощо) у форма-
ті порівняльного аналізу. Розглянуто особливості 
переходу країн Центрально-Східної Європи від ав-
торитаризму до демократії. Проаналізовано ево-
люцію основних соціополітичних поділів у країнах 
Центрально-Східної Європи. З’ясовано головні осо-
бливості інтеграції країн регіону до Європейського 
Союзу.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих на-
вчальних закладів, політиків та державних служ-
бовців, усіх, хто цікавиться проблемами політичних 
інститутів країн Центрально-Східної Європи.
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Навчальні  посібники

20142014Історія видавничої справи 
та редагування

Автори – Ігор Скленар, 
Мар’ян Лозинський

Скленар І. М. Історія видавничої справи та 
редагуванн : навчальний посібник / І. М. Скленар, 
М. В. Лозинський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 192 с.

ISBN 978-617-10-0110-7

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Наталія Галечко. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.  

Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено історію видавничої справи і реда-
гування в українському та світовому контексті. 
Розглянуто етапи становлення видавничої сфери, 
починаючи з найдавніших часів і  до сьогодення, 
коли людство користується найновішими комуні-
каційними досягненнями. Виокремлено важливі 
події української та світової історії, які мали вплив 
на розвиток книговидавничої галузі. 

Для студентів факультетів журналістики, усіх, 
хто цікавиться історією видавничої справи та реда-
гування.
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Навчальні  посібники

20142014 Українська мова 
для студентів-іноземців 

факультету міжнародних відносин. 
Частина І

Автори – Богдан Сокіл, 
Наталія Хібеба

Сокіл Б. М. Українська мова. Ч. І. : посібник 
[для студентів-іноземців факультету міжнародних 
відносин] / Б. М. Сокіл, Н. В. Хібеба – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 146 с.

Комп’ютерна верстка – Наталія Міщук.

Посібник укладений на основі таких підручни-
ків: з української мови за професійним спрямуван-
ням, політології, міжнародного публічного права, 
міжнародних відносин. Призначений для студентів 
факультету міжнародних відносин та всіх охочих 
вивчати українську мову як іноземну.
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Навчальні  посібники

20142014Прилади і методи дослідження стану 
довкілля

Автори – Людмила Старикович, 
Катерина Дудок, 
Наталія Любас

Старикович Л. С. Прилади і методи дослідження 
стану довкілля : навчальний посібник / 
Л. С. Старикович, К. П. Дудок, Н. М. Любас. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 196 с. 

ISBN 978-617-10-0115-2

Редактор – Руслана Спринь. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто сучасні методи аналізу стану до-
вкілля, а також основні типи приладів, їхню будову 
та загальні підходи до відбору зразків для подаль-
шого аналізу, визначення рівня рН біологічних рі-
дин: води, поживних середовищ та екстрактів ґрун-
ту; осадження частинок методами центрифугуван-
ня; розділення органічних та біологічно активних 
молекул методами хроматографії, електрофорезу 
та аналізу їхніх електронних спектрів. 

Для викладачів, студентів коледжів, біологіч-
них спеціальностей вищих навчальних закладів  
освіти, медичних університетів.
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Навчальні  посібники

20142014 Музейна справа

Автор – Оксана Сурмач

Сурмач О. І. Музейна справа : навчальний 
посібник [для студентів вищих навчальних 
закладів] / О. І. Сурмач. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 272 с. + 0,11 вкл.

ISBN 978-617-10-0093-3

Редактор – Ірина Пірожик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

У навчальному посібнику розглянуто навчаль-
ний матеріал для опанування теоретичних засад 
музейної справи, практики її прикладного застосу-
вання. Подано методичні рекомендації для засво-
єння лекційного курсу та організації самостійної 
роботи студентів.

Посібник складається зі вступу, восьми розділів, 
іменного покажчика, термінологічного словника та 
додатків.

Для викладачів і студентів гуманітарних фа-
культетів, а також тих, хто цікавиться музейною 
справою.
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Навчальні  посібники

20142014Збірник вправ із хорватської мови 
(Дієслово)

Автори – Наталія Хороз, 
Мар’яна Климець, 
Марія Василишин

Хороз Н. Збірник вправ із хорватської мови 
(Дієслово) : навчальний посібник  / Н. Хороз, 
М. Климець, М. Василишин. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка. 2014. – 156 с.

ISBN 978-617-10-0090-2

Редактор – Уляна Крук. 
Коректор – Юлія Глиняна. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник містить тренуваль-
ні вправи, практичні завдання різного типу, на-
вчальні тексти, пов’язані з граматичною темою 
“Дієслово”. Запропоновані завдання спрямовано на 
закріплення набутих на заняттях умінь та навичок, 
на стимуляцію активного, продуктивного вивчен-
ня мови, вправи легко інтегрувати в основний на-
вчальний матеріал.

Навчальний посібник можна використовува-
ти під час вивчення хорватської мови як основної, 
другої чи третьої іноземної (слов’янської) мови.  
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Навчальні  посібники

20152015 Linguolandeskundliche Konversationen =
Лінгвокраїнознавчі діалоги

Автори – Любов Віталіш, Володимир Сулим,
Юрій Теребушко

Віталіш Любов. Linguolandeskundliche 
Konversationen = Лінгвокраїнознавчі діалоги : 
навчальний посібник / Любов Віталіш, Володимир 
Сулим, Юрій Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 172 с.

ISBN 978-617-10-0239-5

Редактор – Тобіас Фоґель. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

Посібник містить лінгвокраїнознавчий матері-
ал, викладений у формі 14 блоків, які згруповано 
за такими тематичними напрямами: “Освіта і 
професія”, “Подорожуючи, пізнаємо світ” та “Культура 
німецькомовних країн”. Кожен блок чітко структуро-
вано: він складається з основного тексту, матеріалу 
для опрацювання лексики, запитань і різних типів 
вправ для закріплення нової лексики. Оригінальні 
матеріали доповнюють кожну тему, містять актуаль-
ну країнознавчу інформацію у вигляді фотографій та 
довідкових матеріалів. Така методологія відбору ма-
теріалу сприяє оптимальному його засвоєнню та ви-
робленню навичок побудови речень з правильним по-
рядком слів, розвитку швидкого читання і сприйнят-
тя інформації, засвоєнню вживаних словоспо лучень, 
навичок перекладу. 

Посібник буде корисним для аудиторної та само-
стійної роботи студентів старших курсів факультету 
іноземних мов, які вивчають німецьку мову як другий 
фах, а також для всіх, хто хоче навчитися розуміти ні-
мецький текст і розмовляти німецькою мовою. 
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Навчальні  посібники

20152015Клініко-психологічне дослідження

Автор – Інна Галецька

Галецька Інна. Клініко-психологічне дослі-
дження : навчальний посібник / Інна Галецька. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 242 с.

ISBN 978-966-613-990-3

Редактор – Михайло Коперсако. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику викладено основи 
клініко-психоло гічного дослідження, описано струк-
туру та етапи діагностичного процесу, розглянуто 
найважливіші аспекти клініко-психологічного дослі-
дження, методів та методик.

Для студентів, які навчаються на психологічних 
відділеннях, факультетах медичної психології, лі-
кувальної справи та педіатрії. 
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Навчальні  посібники

20152015 Нариси історії західної філософії 
ХІХ–ХХ ст.

Автор – Андрій Дахній

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

ISBN 978-617-10-0176-3

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику зібрано та системати-
зовано ідеї, вчення, концепції, характерні для про-
відних напрямів посткласичного періоду західної 
(передовсім європейської) філософії.

Праця складається з трьох розділів: 
“Позитивістська філософія”, “Екзистенційна філо-
софія” та “Філософія неотомізму”. У них поміщено 
відомості про життя і твори видатних представни-
ків новітньої філософії на Заході. Для укладення 
посібника використано найбільш репрезентативні 
тексти першоджерельної літератури.

Видання вирізняється новизною подання іс-
торичної інформації у контексті сучасного світо-
сприйняття. Чітка структурованість праці, періо-
дизація розвитку філософії означеного періоду по-
легшують засвоєння навчального матеріалу.

Для студентів філософських факультетів уні-
верситетів та усіх, хто цікавиться історією сучасної 
філософії.
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Навчальні  посібники

20152015Практикум з лінгвокраїнознавства
німецькомовних країн

Автор – Христина Дяків

Дяків Х. Практикум з лінгвокраїнознавства 
німецькомовних країн : навчальний посібник / 
Христина Дяків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 160 с.

ISBN 978-617-10-0193-0

Редактор – Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Коректор – Іванна Гвоздяк. 
Обкладинка – Василь Роган.

Посібник є практичним додатком до курсу 
“Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн” та 
містить завдання і вправи з найважливіших його 
розділів. Мета посібника – навчити студентів 
практично використовувати теоретичні знання, 
правильно комунікувати, розуміти й аналізувати 
іншу культуру, допомогти у підготовці до 
семінарських занять і заліку з лінгвокраїнознавства 
німецькомовних країн.

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
вивчають німецьку мову.
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Навчальні  посібники

20152015 Статистика портфелів

Автори – Микола Заболоцький, 
Тарас Заболоцький

Заболоцький М. В. Статистика портфелів : 
навчальний посібник / М. В. Заболоцький, 
Т. М. Заболоцький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 110 с.

Редактор – Руслана Спринь. 
Комп’ютерне верстання – Тарас Заболоцький.

У навчальному посібнику розглянуто теоре-
тичні та практичні основи управління портфелем 
фінансових активів. Для бакалаврів, магістрів та ас-
пірантів вищих навчальних закладів вищих рівнів 
акредитації, математичних та економічних спеці-
альностей.
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Навчальні  посібники

20152015Основи економетричних досліджень

Автор – Валентин Здрок

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

ISBN 978-617-10-0043-8

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Наталія Галечко. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 

Наталія Лобач. 
Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник охоплює основні розділи 
нормативної програми дисципліни “Економетрія”.

У книзі подано короткі теоретичні відомості до 
кожного розділу дисципліни, наведено методичні 
рекомендації щодо застосування економетричних 
досліджень для вивчення конкретних соціально-
економічних систем.

Для студентів і магістрів вищих навчальних за-
кладів, аспірантів, викладачів, наукових працівни-
ків у галузі економіки.
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Навчальні  посібники

20152015 Зовнішня політика країн 
Північної Європи

Автор – Ігор Зінько

Зінько Ігор. Зовнішня політика країн Північної 
Європи : навчальний посібник / Ігор Зінько. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 328 с.

ISBN 978-617-10-0243-2

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Ірина Байковська.
Навчальний посібник присвячено комплексному 

дослідженню зовніш ньої політики країн Північної 
Європи – успішного в суспільно-політичному та со-
ціально-економічному розвитку субрегіону, чий вне-
сок у формування та утвердження сучасних засад 
світової політики і міжнародних відносин здобув за-
гальновизнаний авторитет. У першому розділі посіб-
ника розглянуто переваги геополітичного положен-
ня Північної Європи, проаналізовано спільні позиції 
країн субрегіону з найпроблемніших питань зовніш-
ньої політики та міжнародних відносин, насамперед 
з політики безпеки та співробітництва, визначено 
чинники економічного зростання. Досліджено на-
прями і форми субрегіональних інтеграційних про-
цесів. Вивчено досвід країн у сфері миротворчості, 
міжнародної допомоги та охорони довкілля. У друго-
му розділі посібника розкрито особливості формуван-
ня та реалізації зовнішньої політики кожної з країн 
Північної Європи через призму впливу низки гео-
графічних, історичних, демографічних, економічних 
та політичних чинників, також розглянуто політико-
правові засади та інституційні механізми реалізації 
зовнішньої політики, проаналізовано політику 
безпеки та оборони, євроінтеграційну складову, 
позицію у міжнародних організаціях та двосторонні 
міждержавні відносини з різними групами країн, у тім 
числі й з Україною.

Для студентів вищих навчальних закладів гумані-
тарних спеціальностей, аспірантів і викладачів, полі-
тологів і державних службовців та усіх, хто ці кавиться 
зовнішньою політикою та міжнародними відносина-
ми, країнами і субрегіоном Північної Європи. 
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Навчальні  посібники

20152015Українська літературознавча думка 
ХХ століття

(Західна Україна, еміграція)

Автор – Микола Ільницький

Ільницький Микола. Українська літературо-
знавча думка ХХ століття (Західна Україна, 
еміграція) : навчальний посібник / Микола 
Ільницький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 352 с.

ISBN 978-617-10-0064-3

Редактор – Уляна Крук. 
Коректори – Юлія Глиняна, Оксана Гоцур. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 
Обкладинка – Василь Роган (на обкладинці 

використано “Пейзаж з Лаурою” Василя Хмелика).

В основу посібника покладено матеріали спец-
курсів з історії розвитку української літературоз-
навчої думки і літературної критики в Західній 
Україні перших трьох десятиліть ХХ ст. та в умо-
вах еміграції після Другої світової війни до про-
голошення української державної незалежності. 
Виділення цих періодів як відгалужень спільної 
основи українського літературного процесу зумов-
лене умовами розвитку української літератури, що 
випливали з обставин історичної реальності.

Кожний розділ авторського тексту посібника 
супроводжується фрагментами статей відомих 
критиків і літературознавців відповідного періоду. 

Для студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться 
проблемами розвитку української літератури.
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Навчальні  посібники

20152015 Практикум.
Органайзер самостійної роботи 

студентів

Автор – Богдан Котур

Котур Б. Я. Практикум. Органайзер самостійної 
роботи студентів : навчальний посібник. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.

ISBN 978-617-10-0237-1

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник складається з двох частин. 
У першій частині – практикумі – описано лабораторні 
роботи з хімії (загальної та неорганічної). У 
першому розділі практикуму розглянуто загально-
теоретичні основи хімії, у другому – дослідження 
властивостей хімічних елементів – металів 
і неметалів, їхніх найважливіших сполук. До 
кожної теми практикуму подано питання для 
самопідготовки, кваліфікаційні вимоги до знань 
і вмінь студентів, контрольні запитання, задачі 
та вправи (загалом понад 400). У другій частині – 
органайзері самостійної роботи студентів – подано 
корисні поради як працювати над курсом хімії, як 
оформити звіт про виконані лабораторні роботи, 
наведено понад сорок прикладів розв’язування 
розрахункових задач і не розрахункових завдань 
і вправ, десять комплектів тестів до окремих 
розділів програми, питання для самопідготовки до 
іспитів. У додатках є інформаційні табличні дані для 
виконання лабораторних робіт та розв’язування 
задач і вправ.

Для студентів нехімічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, може бути корисним учням 
ліцеїв, гімназій, абітурієнтам тощо.
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Навчальні  посібники

20152015Метризація природного довкілля

Автор – Семен Кукурудза

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

ISBN 978-617-10-0236-4

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

Навчальнй посібник присвячено аналі-
зу актуальної проблеми природничої гео-
графії – метризації параметрів абіотичних, 
біогенних (біокосних) та біотичних 
компонентів природного довкілля, а також 
визначенню показників, властивих структурі 
та функціонуванню ландшафтних систем, 
що утворюють геопросторову мозаїку ланд-
шафтного різноманіття. 

Для студентів-географів та екологів, усіх, хто 
зацікавлений в дос лідженні та раціональному 
використанні й охороні природного довкілля.
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Навчальні  посібники

20152015 Маркетинг: теорія та методологія

Автор – Євген Майовець

Майовець Євген. Маркетинг: теорія та 
методологія : навчальний посібник / Євген 
Майовець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 450 с.

ISBN 978-617-10-0070-4

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Розкрито суть маркетингу, його функції, мето-
ди, принципи, види, форми та інструментарій до-
слідження. З’ясовано роль і місце маркетингу у сис-
темі підприємницької діяльності.

Для студентів економічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів, викладачів, науковців і 
практиків.
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Навчальні  посібники

20152015Методика тестування знань та умінь 
з української літератури

Автор – Володимир Микитюк

Микитюк Володимир. Методика тестування 
знань та умінь з української літератури : 
навчальний посібник / Володимир Микитюк. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.

ISBN 978-617-10-0252-4

Редактори – Оксана Микитюк та Ірина Ощипко. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

У навчальному посібнику систематизовано 
сучасну методологію та методику селекційного 
і дидактичного тестування знань та умінь з 
української літератури як навчальної дисципліни 
у школі та університеті, проаналізовано історію 
педагогічних тестів, розглянуто основні критерії 
і вимоги до складання тестових завдань. Значну 
увагу приділено шкільному літературознавству, 
стандартизації вчительських тестів з історії і 
теорії літератури, специфіці тестування на ЗНО. 
Наголошено у книзі на потребі корекції шкільних 
програм з української літератури та програми 
ЗНО, використано історичний досвід національної 
педагогіки, зокрема І. Франка. Посібник засновано 
на матеріалах авторських навчальних курсів із 
методики викладання української літератури у 
середній і вищій школі та апробованих зразках 
тестових комплексів для контролю знань та умінь 
із цих дисциплін студентів-філологів. 

Адресований студентам і викладачам вищих 
навчальних закладів, учителям-словесникам. Буде 
корисний усім, хто зацікавлений у вдосконаленні 
методики викладання української літератури.
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Навчальні  посібники

20152015 Лабораторні роботи і задачі 
з органічної хімії

Автори – Олександра Муляк, 
Володимир Карп’як, 
Микола Обушак

Муляк О. І. Лабораторні роботи і задачі з 
органічної хімії : навчальний посібник / О. І. Муляк, 
В. В. Карп’як, М. Д. Обушак. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 152 с.

ISBN 978-617-10-0262-3

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Описано методики лабораторних робіт та на-
ведено завдання з органічної хімії. Завдання при-
значені для закріплення та поглиблення знань сту-
дентів біологічного факультету з основних розділів 
курсу органічної хімії.

Для студентів вищих навчальних закладів.
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Навчальні  посібники

20152015Фізика бозе-систем

Автор – Андрій Ровенчак

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

ISBN 978-617-10-0085-8 

Редактор – Анна Габрук. 
Коректор – Христина Макович. 

Комп’ютерна верстка – Андрій Ровенчак. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Мета пропонованого посібника – ознайомити 
читачів із фізичними явищами, що відбуваються 
у квантових рідинах і газах, та з методами 
їхнього дослідження на математичному рівні. 
Матеріал умовно поділено на дві частини. Першу 
присвячено аналізові властивостей ідеального 
бозе-газу, а друга стосується взаємодіючих 
систем бозонів. Увагу, зокрема, звернено на 
процеси в рідкому гелії-4 та методику вивчення 
сильнорозріджених систем лазерно-охолоджених 
атомів лужних металів. До посібника ввійшли 
оригінальні авторські дослідження. Відповідні 
питання є особливо актуальними з огляду на 
останні експериментальні успіхи в галузі фізики 
бозонних систем, яка зараз активно розвивається 
у провідних наукових центрах світу.

Для студентів та аспірантів фізико-мате-
матичних спеціальностей і самоосвіти.
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Навчальні  посібники

20152015 Організація занять оздоровчої 
спрямованості зі студентами 

(на основі шейпінгу та аквааеробіки)

Автори – Романа  Сіренко,  
Лілія Левків

Сіренко Р. Організація занять оздоровчої 
спрямованості зі студентами (на основі шейпінгу та 
аквааеробіки) : навчальний посібник / Р.  Сіренко,  
Л. Левків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 
178 с.

ISBN 978-617-10-0191-6

Редактор – Уляна Крук. 
Коректор – Іванна Гвоздяк. 

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

Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник присвячений проблема-
тиці занять оздоровчими видами рухової актив-
ності студентів. У посібнику подано матеріали про 
особливості занять фізичними вправами з особами 
жіночої статі, специфіку побудови занять з шей-
пінгу, корисні поради щодо контролю свого функ-
ціонального стану та раціонального харчування, 
а також організацію оздоровчих занять у воді (ак-
вааеробіка). Значне місце у посібнику відведено 
методичній частині, яка урізноманітнена орієнтов-
ними комплексами фізичних вправ для вдоскона-
лення силових можливостей та корекції окремих 
м’язових груп. 

Навчальний посібник написаний відповідно до 
діючих навчальних програм для вищих педагогіч-
них навчальних закладів. 

Видання розраховане на студентів та виклада-
чів вищих навчальних закладів, інструкторів з фіт-
несу, тренерів.
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Навчальні  посібники

20152015Економічна теорія

Автори – Ольга Стефанишин, 
Марія Квак,

Маріанна Кічурчак, 
Марта Теребух

Стефанишин О. Економічна теорія : навчальний 
посібник / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, 
М. В. Кічурчак та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 336 с.

ISBN 978-617-10-0221-0

Редактор – Михайло Коперсако. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

У навчальному посібнику розглянуто найваж-
ливіші теоретико-методологічні та прикладні заса-
ди функціонування ринкової економічної системи. 
Зосереджено увагу на законах і категоріях еконо-
мічної теорії, проблемах організації виробництва, 
засадах функціонування ринкової економіки, під-
приємництві та діяльності підприємства, націо-
нальній економіці та найважливіших показниках 
результативності її вимірювання, економічній по-
літиці держави.

Для студентів неекономічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, магістрантів, аспіран-
тів, викладачів та усіх, хто цікавиться або бажає по-
глибити свої знання з економічної теорії.
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Навчальні  посібники

20162016 Оптика. 
Лабораторний практикум

Автори – Олег Антоняк, Ярослав Шопа

Антоняк О. Т. Оптика. Лабораторний практи-
кум : навчальний посібник / О. Т. Антоняк, 
Я. І. Шопа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 
156 с.

ISBN 978-617-10-0332-3

Коректор – Наталія Галечко. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

У посібнику описано 10 лабораторних робіт, у 
яких поєднано відповідні експериментальні за-
вдання з теоретичним матеріалом, необхідним для 
їхнього виконання. Значну увагу зосереджено на 
принципах та методах оптичних вимірювань, а та-
кож на фізичних підставах дії лабораторного устат-
кування.

Навчальний посібник призначений для підго-
товки до виконання лабораторних робіт з оптики 
студентами природничих факультетів.
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Навчальні  посібники

20162016Новини на регіональному 
телебаченні

Автори – Парасковія Дворянин, 
Василь Лизанчук

Дворянин Парасковія. Новини на регіональному 
телебаченні : навчальний посібник / 
Парасковія Дворянин, Василь Лизанчук. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262 с.

ISBN 978-617-10-0316-3
25-річчю відновлення незалежності соборної 

Української Держави присвячуємо.

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Комп’ютерний набір – Наталія Альохіна. 
Обкладинка – Василь Роган.

Проаналізовано інформаційно-змістові та емо-
ційно-тематичні особливості телевізійних новин 
у різних регіонах України, які б мали цілеспрямо-
ваніше сприяти формуванню у глядачів високих 
морально-духовних і національно-гуманістичних 
переконань. Запропоновано методику створення 
соціокультурної моделі регіональних новинних 
випусків на засадах українськоцентричної пара-
дигми, що містить абсолютні, національні, грома-
дянські, сімейні, особисті соціокультурні категорії. 
Методика журналістської творчості зорієнтована 
на органічне поєднання регіональних, всеукраїн-
ських та загальнолюдських цінностей, подолання 
хворобливого регіоналізму, неоднорідної менталь-
ності, утвердження морально-психологічної, соці-
ально-економічної соборності України.

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



148 Каталог видань

Навчальні  посібники

20162016 Оптоелектронна інформатика. Том І. 
Основні принципи та прилади

Автори – Юрій Корчак, Юрій Фургала, 
Сергій Рихлюк

Корчак Юрій. Оптоелектронна інформатика. 
Том І. Основні принципи та прилади : нав чальний 
посібник / Юрій Корчак, Юрій Фургала, Сергій 
Рихлюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 
312 с.

ISBN 978-617-10-0338-5 (загальний), 
 978-617-10-0339-2 (том 1)

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Комп’ютерний набір – Юрій Корчак, Юрій Фургала. 
Коректор – Юліанна Бурка. 
Обкладинка – Василь Роган. 

Посібник містить теоретичний матеріал, опис 
лабораторних експериментів з опто електронної 
інформатики. У першому томі висвітлено загальні 
питання оптоелектроніки, зокрема, фізичні прин-
ципи та явища, які використовують в оптоелек-
троніці; описано її елементну базу, технологічні 
аспекти виготовлення оптоелектронних приладів. 
Наведено методику та техніку лабораторних екс-
периментів з оптоелектроніки та характеристики 
від по відних приладів.

Для студентів 3–4 курсів спеціальностей 
“Комп’ютерні науки та інформаційні тех нології”, 
“Мікро- та наносистемна техніка”, а також для інже-
нерів і науковців, які цікав ляться питаннями елек-
троніки, оптоелектроніки, інформатики.
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Навчальні  посібники

20162016Топоніміка

Автор – Галина Лабінська

Лабінська Галина. Топоніміка : навчальний 
посібник / Галина Лабінська. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2016. – 274 с.

ISBN 978-617-10-0273-9

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Наталія Галечко. 
Обкладинка – Василь Роган.

На палітурці книги наведено 
мапу Світу за уявленням Геродота.

Навчальний посібник “Топоніміка” охоплює лек-
ційний матеріал однойменного курсу. У першій части-
ні посібника подано науко ві основи курсу, окреслено 
видову розмаїтість топонімів: ойконімів, оронімів, 
гідронімів, фіто- і зоотопонімів. Окрему увагу звер-
нено на топонімічне відображення українського пан-
демоніуму, топонімічні перекази й легенди. У другій 
частині висвітлено історію топонімічних досліджень, 
історичну хронологію українського назівництва, 
почина ючи від кімерійців і до сучасних часів. 

Для студентів географічного факультету, крає-
знавців, вчителів, науковців, які цікавляться цією те-
матикою.



150 Каталог видань

Навчальні  посібники

20162016 Псефологія

Автор – Юрій Шведа

Шведа Юрій. Псефологія : навчальний посібник 
/ Юрій Шведа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2016. – 396 с. 

ISBN 978-617-10-0132-9

Редактор – Михайло Коперсако. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Проаналізовано політичні вибори, виборчу де-
мократію, виборчий процес та виборчі системи. 
Ґрунтовно охарактеризовано індикатори демокра-
тичних виборів, структуру, елементи й типи ви-
борчих систем, їхні переваги та недоліки, основні 
процедури виборчого процесу, техніки виборчої 
інженерії, форми прямої демократії.

Для студентів гуманітарних спеціальностей, 
науковців, державних службовців та працівни-
ків органів місцевого самоврядування, керівни-
ків політичних і громадських організацій, а також 
усіх, хто цікавиться електоральною політикою. 
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Навчальні  посібники

20172017Галичина у державно-правовій 
системі Австрії та Австро-Угорщини 

(1772–1918)

Автор – Ігор Бойко

 Бойко І. Й. Галичина у державно-правовій 
системі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918) : 
навчальний посібник / І. Й. Бойко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 312 с.

ISBN 968-617-10-0350-7

Редактор – Діана Карпин. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерний набір – Леся Біль. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 

Наталія Якимів. 
Обкладинка – Василь Роган. 

У навчальному посібнику висвітлено соціаль-
но-правове становище Галичини в складі Австрії й 
Австро-Угорщини. Акцентовано на історико-право-
вих аспектах розвитку Галичини як складової укра-
їнських земель, державних і правових реформах в 
Австрійській імперії у другій половині ХVІІІ століт-
тя та їхньому впливі на соціально-економічне і по-
літичне становище Галичини, визначенні впливу 
Революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії, її 
переходу до конституціоналізму.

Значну увагу зосереджено на характеристиці 
організації та діяльності органів місцевої держав-
ної влади в Галичині у складі Австрії та Австро-
Угорщини. Проаналізовано джерела та характерні 
риси права у Галичині в складі Австрії й Австро-
Угорщини.

Для студентів, аспірантів юридичних вищих на-
вчальних закладів, а також усіх, кому цікава історія 
держави і права України.
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Навчальні  посібники

20172017 Давньоанглійська мова = Old English

Автори – Олександра Дейчаківська, 
Юрій Завгороднєв

Дейчаківська Олександра. Давньоанглійська 
мова = Old English : навчальний посібник / 
Олександра Дейчаківська, Юрій Завгороднєв. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 124 с.

ISBN 978-617-10-0356-9

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Проаналізовано основні явища фонетики, гра-
матики та лексики історії англійської мови періоду 
V–ХІ століть. Питання для самоконтролю, подані в 
кінці розділів, сприятимуть засвоєнню теоретич-
ного матеріалу та аналізу речень давньоанглій-
ських текстів.

Для студентів факультетів іноземних мов, аспі-
рантів, викладачів.
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Навчальні  посібники

20172017Класифікація і діагностика ґрунтів

Автор – Галина Іванюк
Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів : 

навчальний посібник / Г. С. Іванюк. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 334 с. + 0,32 вкл.

ISBN 978-617-10-0147-3
Редактор – Мар’яна Михалюк. 
Коректор – Наталія Галечко. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Любов Семенович.
На обкладинці рисунки – за Ерікою Міхелі (Erika 

Michéli) (http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/events/
summerschool_2006/Presentations/7_Micheli_WRB_

Structure.pdf).
Зліва направо профілі таких ґрунтів: Phaeozem, 

Podzol, Chernozem, Gleysol, Vertisol.
У посібнику розкрито основні поняття 

класифікації ґрунтів: систематика, таксономія, 
номенклатура і діагностика; види та принци-
пи класифікацій ґрунтів. Розглянуто напрями 
та періоди класифікації ґрунтів у різних країнах 
світу, в тому числі в Україні. Викладено основні 
положення класифікації ґрунтів СРСР (1977), а 
також авторської класифікації ґрунтів України 
(2005). Детально схарактеризовано класифікації 
ґрунтів, які фактично мають статус міжнародних: 
“Soil Taxonomy”, Легенда Ґрунтової карти Світу 
ФАО-ЮНЕСКО, WRB, а також класифікації та 
діагностики ґрунтів деяких країн-сусідів України 
(Польщі, Росії, Білорусі, Молдови). Приділено увагу 
питанню кореляції ґрунтових класифікацій.

Для студентів та аспірантів географічних, біоло-
гічних, екологічних та інших природничих спеціаль-
ностей, агротехнологічних і землевпорядних спеці-
альностей аграрних вищих навчальних закладів.
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Навчальні  посібники

20172017 Біохімія рослин

Автори – Мирослава Кобилецька, 
Ольга Терек

Кобилецька М. С. Біохімія рослин : навчальний 
посібник / М. С. Кобилецька, О. І. Терек. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 270 с. 

ISBN 978-617-10-0299-9

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

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

У навчальному посібнику описано хімічний 
склад рослинних організмів та біохімічні процеси, 
що в них відбуваються. Розкрито структурні й ме-
таболічні особливості рослинних клітин. Показано 
тісний зв’язок фітобіохімії з практикою сільсько-
го господарства, низкою галузей промисловості, 
медициною. Значну увагу приділено вторинному 
метаболізму вищих рослин. Наведено сучасні дані 
досліджень впливу на організм людини біологічно 
активних речовин рослин. 

Для студентів, аспірантів та науковців біологіч-
них спеціальностей університетів та педагогічних, 
сільськогосподарських і медичних вищих навчаль-
них закладів.
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Навчальні  посібники

20172017La stylistique française=
Стилістика французької мови

Автор – Ганна Кость

Кость Ганна. La stylistique française=Стилістика 
французької мови : навчальний посібник / Ганна 
Кость. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 
264 с.

ISBN 978-617-10-0276-0

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

Наталія Якимів. 
Обкладинка – Василь Роган.

На палітурці книги використано картину Жана-Оноре 
Фраґонара “Читанка” 

(Jean-Honoré Fragonard 
“La liseuse”).  

У посібнику висвітлено головні теми, перед-
бачені університетськими програмами з курсу 
“Стилістика французької мови”. Вони представля-
ють теоретичні й практичні напрями стилістичних 
досліджень, пов’язаних з інтерпретацією текстів, 
які належать до різних стилів. Йдеться також про 
пояснення ключових стилістичних понять на ши-
рокому текстовому матеріалі, систематизацію екс-
пресивних засобів, використаних автором для того, 
щоби привернути увагу читача або слухача. 

Посібник призначений для студентів стар-
ших курсів вищих навчальних закладів при ви-
вченні курсу стилістики французької мови та при 
лінгвостилістичному аналізі художніх текстів.
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Навчальні  посібники

20172017 Developing academic literacy: 
EAP for science majors = Формування 

академічної компетентності: 
курс англійської мови для студентів 

та аспірантів природничих 
спеціальностей

Автори – Наталія Микитенко, 
Володимир Сулим, Марія Козолуп

Микитенко Н. О. Developing academic 
literacy: EAP for science majors = Формування 
академічної компетентності: курс англійської 
мови для студентів та аспірантів природничих 
спеціальностей : навчальний посібник / 
Н. О. Микитенко, В. Т. Сулим, М. С. Козолуп. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. –  184 с. 

ISBN 978-617-10-0353-8

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

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

Навчальний посібник укладено відповідно до 
вимог щодо навчально-методичного забезпечення 
викладання дисциплін “іноземна мова” та “інозем-
на мова професійного спрямування” у вищій школі.  

Посібник призначено для розвитку теоретич-
них і практичних знань студентів старших курсів, 
магістрантів, аспірантів та наукових працівників 
природничої галузі. Зосереджено увагу на особли-
востях англомовної науково-академічної комуні-
кації, лінгвістичній природі та стратегії дискурсу 
природничих наук, формуванні навичок та умінь 
активного читання, академічного письма й усного 
мовлення у природничій сфері, розширення слов-
никового запасу загальнонаукової та професійної 
лексики.
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Навчальні  посібники

20172017Читання на дозвіллі 
(для студентів гуманітарних 

та природничих спеціальностей)

Автори – Олександра Островська, 
Ірина Савка

Островська О. Читання на дозвіллі (для студентів 
гуманітарних та природничих спеціальностей) : 
навчальний посібник / О. Островська, І. Савка. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 176 с.

ISBN 968-617-10-0358-3

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган. 
Ілюстрації Остапа Зайця.

Посібник складається з тринадцяти блоків, ко-
жен з яких містить одне коротке оповідання відо-
мих англійських та американських авторів на акту-
альну для молоді тематику та систему лексико-гра-
матико-комунікативних вправ.

Тематика оповідань зумовлена виховною ме-
тою посібника – допомогти студентам визначити 
своє ставлення до морально-етичних та матеріаль-
них цінностей у житті людини.

Для студентів ВНЗ, магістрів, учнів старших 
класів, усіх, хто прагне удосконалити та закріпити 
свої знання з англійської мови. 
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Навчальні  посібники

20172017 Нормування якості довкілля

Автор – Мирослава Петровська

Петровська Мирослава. Нормування якості 
довкілля : навчальний посібник / Мирослава 
Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 300 с. 

ISBN 978-617-10-0330-9

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Подано: структуру навчальної дисципліни; пе-
релік рекомендованих підручників, навчальних по-
сібників, нормативних документів, інтернет-дже-
рел; запитання для самоконтролю, перелік тесто-
вих завдань, термінологічний словник. 

Для студентів і викладачів напряму під-
готовки 6.040104 – “Географія”; 6.040106 – 
“Екологія, охорона навколишнього середови-
ща та збалансоване природокористування”.
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Навчальні  посібники

20172017Облік і аудит

Автори – Володимир Плиса, 
Зоряна Плиса

Плиса В. Й., Плиса З. П. Облік і аудит : навчальний 
посібник / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 684 с. 

ISBN 978-617-10-0381-1

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.  

Розглянуто теоретичні основи організації бух-
галтерського обліку й аудиту на підприємстві; 
зміст і структуру бухгалтерського балансу та ра-
хунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного 
запису; місце та роль оцінювання і калькулювання 
в системі бухгалтерського обліку; організацію до-
кументообороту на підприємствах. Зосереджено 
увагу на особливостях обліку необоротних й обо-
ротних активів, власного капіталу та зобов’язань, 
доходів і витрат підприємства. Розглянуто склад і 
порядок подання фінансової (бухгалтерської) звіт-
ності. 

З’ясовано cуть, предмет й об’єкти аудиту; осо-
бливості регулювання аудиторської діяльності в 
Україні; підходи до планування аудиту й оцінки ау-
диторського ризику та формування аудиторських 
доказів і робочих документів аудитора й аудитор-
ського висновку; особливості аудиту активів, влас-
ного капіталу, зобов’язань і фінансової звітності 
підприємства. 

Для студентів вищих навчальних закладів, слу-
хачів системи післядипломної освіти, усіх, хто ціка-
виться бухгалтерським обліком й аудитом. 
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Навчальні  посібники

20172017 Актуальні проблеми ґрунтознавства 
і географії ґрунтів

Автор – Степан Позняк

Позняк С. П. Актуальні проблеми ґрунтознавства 
і географії ґрунтів : навчальний посібник / 
С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 272 с.

ISBN 978-617-10-0246-3 

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Систематизовано та узагальнено відомості про 
генезу, географію і екологію ґрунтів, методи дослі-
дження ґрунтів, роль і значення ґрунту в біосфері. 
Подано аналіз сучасних уявлень про ґрунтознав-
ство як фундаментальну науку, предметом дослі-
дження якої є унікальне природне тіло і ресурс – 
ґрунт. Висвітлено роль ґрунтознавства у вирішенні 
глобальних проблем людства щодо забезпечення 
продовольством і збереження природного сере-
довища.

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

20172017Соціологія міґрації: 
міжнародні аспекти

Автор – Ольга Ровенчак

Ровенчак О. Соціологія міґрації: міжнародні 
аспекти : навчальний посібник / О. Ровенчак. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 208 с. 

ISBN 978-617-10-0187-9 

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

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Андрій Ровенчак. 

Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник “Соціологія міґрації: 
Міжнародні аспекти” спрямований на комплексне 
вивчення міжнародної міґрації. У ньому представ-
лено поняттєвий апарат, пов’язаний із соціологіч-
ним дослідженням сучасних міґраційних процесів 
та висвітлено його складові. Навчальний посібник 
побудований на основі теоретичних положень 
соціокультурного підходу, соціологічних теорій 
ґлобалізації та теорій міґрації і спрямований на 
примноження знань у майбутніх фахівців про між-
народну міґрацію та її вплив на суспільства похо-
дження та суспільства призначення міграції, на 
особистість міґранта, зокрема на формування його 
ідентичності та знань про взаємозв’язок сучасної 
міжнародної міґрації із процесами ґлобалізації. Ці 
знання можуть становити основу проведення від-
повідних емпіричних досліджень для з’ясування 
суті впливу міжнародних міґраційних процесів на 
сучасне українське суспільство та дослідження ха-
рактерних рис української еміґрації та імміґрації. 

Для фахівців, студентів, а також широкого кола 
читачів, які цікавляться проблемами міґрації. 
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Навчальні  посібники

20172017 Кристалооптика

Автор – Микола Романюк

Романюк М. О. Кристалооптика : навчальний 
посібник / М. О. Романюк. – [2-ге вид., випр. і 
доповн.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 
456 с.

ISBN 978-617-10-0251-7

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Наталія Галечко. 
Обкладинка – Василь Роган.

На основі рівнянь Максвелла описано оптичні 
властивості кристалів пере важно в області прозорості 
матеріалу, а також їхню симетрію, анізотропію, тем пе-
ратурні, спектральні та польові залежності параметрів 
електронної поляри зовності. Обґрунтовано головні ме-
тодики кристалооптичних та допоміжних дос ліджень, 
візуалізації доменів у фероїках, неоднорідностей мате-
ріалів, а також застосувань цих методик і кристалів (у 
тім числі – рідких) в акустооптиці, нелінійній оптиці, 
метрології, зокрема у термометрії, та в інших галузях 
науки і техніки.

У посібнику описано низку оригінальних результа-
тів, що виходять за межі видимої області спектра та кім-
натних температур. Ілюстративний матеріал сто сується 
декількох груп фероїків, він охоплює області фазових 
переходів, неспів мірних фаз, реакції електронної поля-
ризовності анізотропних кристалів на замі щен ня еле-
ментів структури та дію жорсткої радіації. 

Для студентів та аспірантів оптичних та радіо-фізич-
них спеціальностей уні верситетів і вищих технічних на-
вчальних закладів. Видання буде корисне усім, хто роз-
починає роботу з кристалами, або й уже працює з ними.
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Навчальні  посібники

20172017Держава Ізраїль: 
політика і суспільство

Автори – Володимир Ханін, 
Анатолій Романюк, 
Володимир Чернін

Ханін В. Держава Ізраїль: політика і суспільство : 
навчальний посібник / В. Ханін, А. Романюк, 
В. Чернін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 372 с.

ISBN 978-617-10-0106-0

Редактор – Руслана Спринь. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто історію, чинники формування та 
еволюцію Держави Ізраїль. Окреслено головних 
акторів та провідні інститути політичного роз-
витку сучасного Ізраїлю. Виділено домінуючі сус-
пільно-політичні поділи, особливості положення 
та еволюції основних суспільних груп. Зображено 
положення єврейської держави в системі світової 
та регіональної політики. Досліджено історію та 
сучасний стан україно-ізраїльських відносин.
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Навчальні  посібники

20182018 Практичний курс синтаксису 
складнопідрядних речень 

французької мови = Étude pratique 
de la syntaxe des propositions 

subordonnées françaises

Автор – Іван Бабінчук

Бабінчук І. І. Практичний курс синтаксису 
складнопідрядних речень французької мови 
= Étude pratique de la syntaxe des propositions 
subordonnées françaises : навчальний посібник 
для студентів старших курсів вищих навчальних 
закладів / І. І. Бабінчук. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 244 с.

ISBN 978-617-10-0061-2

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

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Наталія Ярошко та Любов Семенович.  

Навчальний посібник складається з двох час-
тин. Перша – це опис структури складнопідрядних 
речень французької мови, їх значень та вживання, а 
друга – це вправи. Крім опису структури складнопі-
дрядних речень французької мови, вивчають також 
способи їх перетворення у синтаксичні структури, 
такі як: іменникові, інфінітивні, дієприкметнико-
ві та дієприслівникові. У посібнику вивчено також 
методи перекладу різних складнопідрядних речень 
з франузької мови на українську і, навпаки, з укра-
їнської на французьку. Для цієї мети при вивченні 
будь-якого складнопідрядного речення французь-
кої мови подають короткі відомості про відпо-
відні складнопідрядні речення української мови. 
Головна мета посібника – завдяки граматичній си-
нонімії поглиблювати та збагачувати знання, здо-
буті на попередніх курсах.

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

20182018Актуальні проблеми статусу 
окремих учасників кримінального 

провадження

Автор – Володимир Бойко

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

ISBN 978-617-10-0344-6

Художній редактор – Василь Роган. 
Комп’ютерне складання – Ольга Кузьмич.

Досліджуються теоретичні та правові пробле-
ми процесуального статусу учасників криміналь-
ного провадження (потерпілого, підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого, цивільного позива-
ча, відповідача та інших учасників кримінального 
провадження), обґрунтовуються пропозиції щодо 
напрямів їх вирішення.
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Навчальні  посібники

20182018 Бізнес-економіка

Автор – Остап Ватаманюк

Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка : навчальний 
посібник / О. З. Ватаманюк. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 324 с.

ISBN 978-617-10-0438-2

Присвячується світлій пам’яті героїв Небесної 
сотні та усіх тих, хто у 2014–2017 роках ціною власного 
життя захистив Україну від російського агресора.

Книгу видано в авторській редакції. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

У навчальному посібнику послідовно роз-
глянуто найважливіші запитання, що поста-
ють перед людиною, яка хотіла б розпочати 
власну справу. З’ясовано характерні риси про-
цесу ухвалення індивідами економічних рі-
шень у ролі підприємців та покупців, ключові осо-
бливості процесу виробництва благ і встановлення 
оптимальної ціни вироблених фірмою товарів і по-
слуг тощо. Виклад базується на поєднанні тради-
ційного неокласичного аналізу та альтернативних 
підходів, зокрема неоінституційної та еволюційної 
теорій і поведінкової економіки.
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Навчальні  посібники

20182018Історія географії

Автор – Мирослава Влах

Влах М. Історія географії : навчальний посібник 
/ М. Влах. – [2-ге видання, доповнене, перероблене]. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с. 

ISBN 978-617-10-0436-8

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Чикальська. 

Обкладинка – Ігор Дикий.   

Призначено для методичної допомоги студен-
там у процесі засвоєння навчальної програми, зо-
крема у ході підготовки до семінарських занять, 
виконання самостійних, навчально-дослідницьких 
робіт, складання заліку з курсу “Історія географії”. 
Програма навчальної дисципліни передбачає за-
своєння студентами матеріалу з історії становлен-
ня географії як науки (еволюція наукових ідей, кон-
цепцій, теорій), а також історії географічних від-
криттів. Висвітлено структуру та програму навчаль-
ної дисципліни за двома змістовими модулями, 
розкрито систему оцінювання роботи студен-
тів, наведено список рекомендованої літератури. 
Поміщено завдання семінарських і самостійних 
робіт, тестові, індивідуальні навчально-дослід-
ні завдання. Відображено хронологію головних 
географічних відкриттів і подорожей, картосхеми 
маршрутів найважливіших плавань і експедицій, а 
також авторські статті і тексти лекцій з проблема-
тики дисципліни. 

Для студентів географічних факультетів, спеці-
алістів з історії науки.
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Навчальні  посібники

20182018 Історія народної культури українців

Автор – Михайло Глушко

Глушко М. Історія народної культури українців : 
навчальний посібник / Михайло Глушко. – Видання 
2-ге, доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 416 с., іл.

ISBN 978-617-10-0455-9

Редактор – Леся Дячишин. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Художник – Сергій Іванов. 
Комп’ютерне верстання – Мирослава Шульга. 

Коректор – Анастасія Глушко. 

Висвітлено джерела, походження та історичні 
етапи розвитку різних ділянок традиційно-побуто-
вої культури українців – господарських занять, до-
машніх ремесел і промислів, матеріальної культури 
(житла, одягу, їжі, транспорту тощо). Значну увагу 
приділено архаїзмам у народній культурі автохто-
нів України XIX – початку XX ст., спадковості й не-
знищенності давніх культурних надбань, їхньому 
місцю в загальноєвропейському та загальносвіто-
вому цивілізаційних вимірах.

Для студентів вищих закладів освіти гуманітар-
ного профілю і всіх, хто цікавиться культурою сво-
го народу.
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Навчальні  посібники

20182018Функціональні елементи 
інформаційних систем на базі 

напівпровідникової електроніки
Автор – Богдан Коман

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

ISBN 978-617-10-0395-8
Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.
Розглянуті основи напівпровідникової електро-

ніки, що слугує базою для створення головних функ-
ціональних елементів інформаційних систем, а також 
будова новітніх мікро- та наноспеціалізованих  сен-
сорних елементів, сформованих на кристалі, що забез-
печують не лише реєстрацію інформаційних сигналів, 
але й їхнє оброблення, перетворення та передавання 
в інформаційні системи. Описані схемотехнічні та ме-
тодичні основи побудови і функціонування сучасних 
логічних, арифметичних та запам’ятовуючих елемен-
тів типових функціональних вузлів комп’ютерних сис-
тем, напівпровідникової пам’яті та аналого-цифрових 
і цифро-аналогових перетворювачів. Проаналізовані 
перспективи елементної бази інформатики на основі 
новітніх принципів та напівпровідникових структур, 
зокрема: використання квантових ефектів, наноелек-
троніки, одноелектроніки, спінтроніки, надпровід-
ників, молекулярної електроніки, вуглецевої бази та 
квантових комп’ютерів.

Для студентів інженерно-технічних та комп’ю-
терних спеціальностей університетів, аспірантів та 
наукових співробітників.
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Навчальні  посібники

20182018 Новітня історія України. 
1914–1945 рр.

Автор – Костянтин Кондратюк

Кондратюк Костянтин. Новітня історія України. 
1914–1945 рр. : навчальний посібник / Костянтин 
Кондратюк. – Видання 2-ге, доповнене. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  340 с.

ISBN 978-617-10-0277-7

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.

Подано систематичний виклад подій від по-
чатку Першої до закінчення Другої світових воєн. 
Значну увагу зосереджено на питаннях визвольних 
змагань українського народу і його державотворчої 
діяльності, трагічної долі України в умовах тоталі-
тарного режиму, її боротьби з фашистською окупа-
цією у роки Другої світової війни.

Для студентів вищих навчальних закладів, ви-
кладачів, а також широкого кола читачів, які цікав-
ляться історією України.
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Навчальні  посібники

20182018Журналістика і війна

Автор – Степан Кость

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

ISBN 978-617-10-0290-6

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.

Зазначено про ідею державності й ідею бороть-
би як такі, що мають методологічне значення для 
вивчення історії української преси, а також про  іс-
торію української військової преси і воєнну жур-
налістику, про антиукраїнські війни Росії, про ін-
формаційну війну і, зокрема, про “гібридну” війну. 
Розкрито питання методики підготовки журналіс-
та до поїздки в зону бойових дій (у цьому розділі є 
й розповіді воєнних журналістів про свою роботу). 
Зроблено спробу з’ясувати концептуальні засади 
висвітлення воєнної тематики ЗМІ. Наголошено на 
різниці між пропагандою і журналістикою, на до-
триманні професійних стандартів у діяльності во-
єнних журналістів.

Для магістрів факультету журналістики 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка, які слухають спецкурс “Воєнна жур-
налістика”, а також для викладачів і студентів ін-
ших факультетів та широкого читацького загалу.
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Навчальні  посібники

20182018 Історія української військової преси

Автор – Степан Кость

Кость Степан. Історія української військової 
преси : навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. –  340 с.

ISBN 978-617-10-0289-0

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Тетяна Хоха. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено історію української військової пре-
си, поєднану з ідеєю державності як головного 
історичного і морального імперативу українців. 
Розглянуто пресу як вияв бойового духу, волі й 
прагнення до свободи нації. Визначено поняття 
“українська преса” та “українська військова пре-
са”. Зазначено про українську військову пресу, яка 
функціонувала упродовж складного і суперечливо-
го ХХ ст. (до відновлення 1991 р. української дер-
жавності). 

Для магістрів факультету журналістики 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка, які опановують новостворену спеці-
алізацію “Воєнна журналістика”, а також може заці-
кавити викладачів і студентів інших факультетів та 
широкий читацький загал.
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Навчальні  посібники

20182018Вступ до квантових обчислень

Автор – Тарас Крохмальський

Крохмальський Т. Є. Вступ до квантових 
обчислень : навчальний посібник. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 204 с.

ISBN 978-617-10-0362-0

Редактор – Михайло Коперсако. 
Комп’ютерна верстка – Тарас Крохмальський. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику висвітлено засадничі ідеї та понят-
тя теорії і фізики квантових обчислень – одного з 
розділів квантової інформатики. Розглянуто кван-
товий процесор (комп’ютер) як квантовий регістр 
(ізольована система квантових бітів), на який по-
слідовно діє квантова схема, складена з квантових 
логічних елементів (вентилів), що виконує програ-
му обчислення деякої функції. Наведено приклади 
ефективних квантових алгоритмів. Розглянуто де-
кілька відомих проектів фізичної реалізації кван-
тових процесорів.

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

20182018 Органічна хімія. Частина 2

Автори – Микола Обушак, 
Євгенія Біла

Обушак М. Д. Органічна хімія. Частина 2 : 
навчальний посібник / М. Д. Обушак, Є. Є. Біла. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 256 с.

ISBN 978-966-613-848-7 (загальний), 
 978-617-10-0223-4 (частина 2)

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Христина Макович.

У другій частині посібника продовжено стислий 
виклад курсу органічної хімії. Розглянуто карбо-
нільні сполуки, карбонові кислоти та їхні похідні, 
аліфатичні нітрогеновмісні сполуки.

Для студентів хімічних факультетів, викладачів; 
студентів нехімічних спеціальностей.
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Навчальні  посібники

20182018Основи електроаналітичної хімії

Автори – Олександр Тимошук, 
Світлана Тимошук, 
Теодозія Врублевська, 

Ігор Пацай

Основи електроаналітичної хімії : навчальний 
посібник / О. С. Тимошук, С. В. Тимошук, 
Т. Я. Врублевська, І. О. Пацай. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 438 с. 

ISBN 978-617-10-0182-4

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.  

Навчальний посібник складається із семи розді-
лів. Висвітлено теоретичні основи електрохімічних 
методів аналізу, їхні різновиди, особливості, пере-
ваги та недоліки, метрологічні характеристики та 
умови застосування. Для закріплення матеріалу до 
кожного розділу подано контрольні питання та за-
вдання для самоконтролю.
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Навчальні  посібники

20182018 Фізика низьких температур

Автори – Андрій Франів, 
Василь Стадник, 
Василь Курляк

Фізика низьких температур : навчальний 
посібник / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.

ISBN 978-617-10-0274-6

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Василь Стадник. 
Обкладинка – Василь Роган.

Викладено питання, пов’язані з конструктивни-
ми особливостями і роботою установок для одер-
жання низьких температур. Розглянуто деякі спе-
цифічні питання теплопередачі за низьких темпе-
ратур, найважливіші експериментальні методи у 
фізиці низьких температур. Описано властивості 
конструкційних матеріалів за низьких температур. 
Наведено характеристики головних видів теплової 
ізоляції та посудин для збереження й перевезення 
зріджених газів. Охоплено низку питань, що стосу-
ються тематики наукових досліджень у галузі фізи-
ки твердого тіла.

Для студентів старших курсів і аспірантів фізич-
них спеціальностей університетів.
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Навчальні  посібники

20182018Публічне адміністрування 
у сфері господарювання

Автори – Наталія Хлібороб, 
Андрій Школик

Хлібороб Н. Публічне адміністрування у сфері 
господарювання : навчальний посібник [для 
студентів юридичних факультетів] / Н. Хлібороб, 
А. Школик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 388 с.

ISBN 978-617-10-0407-8

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган. 

Навчальне видання спрямоване на отримання 
необхідного обсягу теоретичних правових знань 
для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів 
правовідносин у сфері адміністрування господар-
ської діяльності. Особливу увагу приділено пробле-
матиці здійснення публічного адміністрування у 
сфері господарювання у контексті співробітництва 
України з Європейським Союзом. Зосереджено ува-
гу на інноваційних видах здійснення публічного 
адміністрування у сфері господарювання, зокрема 
публічно-приватного партнерства.

Для студентів юридичних факультетів, які 
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 
“Магістр” за напрямом підготовки “Правознавство”. 
Видання також стане цікавим для студентів юри-
дичних факультетів, які здобувають освітньо-ква-
ліфікаційний рівень “Бакалавр” за напрямом підго-
товки “Правознавство”, а також викладачів вищих 
навчальних закладів юридичної спрямованості, на-
уковців, юристів та правозахисників.



178 Каталог видань

Навчальні  посібники

20182018 Охорона праці

Автори – Зіновій Яремко, 
Світлана Тимошук, 
Соломія Писаревська, 
Ольга Стельмахович

Охорона праці : навчальний посібник / 
[З. М. Яремко, С. В. Тимошук, С. В. Писаревська, 
О. Б. Стельмахович] ; за редакцією професора 
З. М. Яремка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  
430 с.

ISBN 978-617-10-0306-4

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.

У першій частині навчального посібника роз-
глянуто головні питання охорони праці, які роз-
кривають суть управління охороною праці та за-
безпечення безпечних та здорових умов праці під 
час господарської діяльності. 

У другій частині посібника приведено практич-
ні роботи, виконання яких забезпечує закріплення 
теоретичних знань та формування вмінь з питань 
гарантування безпечних та здорових умов праці 
шляхом розв’язання різноманітних задач. 

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

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

20192019Термодинаміка та фазові рівноваги 
в багатокомпонентних системах

Автори – Леонід Булавін, 
Юрій Плевачук, Василь Склярчук, 

Андрій Яки мович

Термодинаміка та фазові рівноваги в багато-
компонентних системах : навчальний посібник 
/ [Л. А. Булавін, Ю. О. Плевачук, В. М. Склярчук, 
А. С. Яки мович]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 214 с.

ISBN 978-617-10-0203-6

Редактор – Віталія Станкевич. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Коректор – Юліанна Бурка. 
Обкладинка – Василь Роган.  

У навчальному посібнику розглянуто термо-
динамічні властивості багатокомпонентних си-
стем. Показано, що поєднання різних видів дво- і 
трифазових рівноваг приводить до різних фазових 
співвідношень у системі і, як наслідок, до різних видів 
діаграм стану. З’ясовано, що можливі різноманітні 
видозміни характеру кривих моноваріантної 
рівноваги у разі поєднання різних фазових обла-
стей в межах однієї діаграми фазової рівноваги. 
Враховуючи описані вище принципи обґрунтування 
двофазових і трифазових рівноваг за допомогою 
кривих концентраційної залежності вільної енергії 
Гіббса, у посібнику розглянуто деякі основні варіанти 
діаграм стану двокомпонентних систем.

Навчальний посібник розрахований на студентів, 
аспірантів фізичних факультетів універ-ситетів, 
а також науковців, які працюють у галузі фізики 
рідин, фізики твердого тіла та ядерної фізики.



180 Каталог видань

Навчальні  посібники

20192019 Загальна фізика: підґрунтя оптики

Автори – Олег Антоняк, 
Володимир Стадник

Антоняк О. Т. Загальна фізика: підґрунтя 
оптики : навчальний посібник / О. Т. Антоняк, В. Й. 
Стадник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 
216 с.

ISBN 978-617-10-0460-3 

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

У посібнику викладено основні закони оптики. 
Матеріал посібника відповідає програмам з фізики 
для студентів природничих факультетів універси-
тетів.

Для студентів природничих факультетів універ-
ситетів.
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Навчальні  посібники

20192019Органічна хімія. Посібник 
для самостійної роботи. Частина 2

Автори – Євгенія Біла, Микола Обушак

Біла Є. Є., Обушак М. Д. Органічна хімія. Посібник 
для самостійної роботи. (Частина 2). Для студентів 
хімічного факультету / Є. Є. Біла, М. Д. Обушак. 
Навчальний посібник. – Львів: Видавництво 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка, 2019. – 130 с.

ISBN 978-966-613-848-7 (Заг.), 
           978-617-10-0496-2 (Ч. 2)
У другій частині посібника викладено курс 

органічної хімії гетерофункціональних сполук. 
Розглядають основні класи цих спо лук – гідрокси- 
та оксокислоти, вуглеводи, амінокислоти, бензен 
та його функціональні похідні. Наведено перелік 
лекційних тем та питань, які виносять на лекційне 
обговорення. До кожної теми запропоновано низ-
ку задач, що стосуються основних методів одер-
жання, хімічних перетворень та використання 
гетерофунк ціональних сполук. Представлені у 
посібнику завдання можна успішно використо-
вувати для формування у студентів уміння са-
мостійно розв’язувати практичні завдання, працю-
вати з додат ковими джерелами, забезпечать успіш-
не засвоєння теоретичного матеріалу.

Для студентів хімічних та біологічних факуль-
тетів, викладачів.



182 Каталог видань

Навчальні  посібники

20192019 Соціальна географія

Автори – Мирослав Білецький, 
Ірина Ванда, Любов Котик

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

ISBN 978-617-10-0116-9

Редактор – Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Юліанна Бурка. 
Комп’ютерний набір – Ірина Ванда, Любов Котик. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Художнє оформлення – Василь Роган. 

Навчальний посібник містить програму, реко-
мендовану літературу, систему оцінювання знань 
студентів, тематику практичних і семінарських ро-
біт, завдання для самостійного опрацювання, клю-
чові поняття і терміни, питання для самоконтролю. 

Для студентів спеціальності 106 Географія, 242 
Туризм закладів вищої освіти.
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Навчальні  посібники

20192019Lessing, Goethe, Schiller – Schaffen 
und Sprache = Лессінг, Ґете, Шиллер – 

творчість і мова

Автори – Любов Віталіш, 
Богдан Максимчук

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

ISBN 978-617-10-0531-0

Редактор – Ірина Лоїк. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган. 

Проаналізовано творчість і мову видатних май-
стрів слова Г. Е. Лес сін га, Й. В. Ґете та Ф. Шиллера. 
Знані й улюблені автори залишили людству донині 
ак туальні твори, цінні як для філологів, так і для 
широкого кола читачів. Знан ня їхнього творчого 
шляху та уміння ана лі зувати мо ву та зміст творів, 
написаних у XVIII–XIX ст. цими відомими письмен-
никами, роз ши рять філологічні обрії молодих гер-
маністів, вибудують культурологічну вер тикаль у 
баченні свого професійного вибору як учителя, ви-
кладача та пере кладача, носія мовних, культурних, 
ідейних цінностей.

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

20192019 Теорія
 і методологія географічної науки

Автори – Мирослава Влах, Любов Котик

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

ISBN 978-617-10-0441-2

Редактор – Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерний набір – Любов Котик. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 
Обкладинка – Людмила Войтович. 

Розкрито наукознавчі основи навчальної дис-
ципліни «Теорія і методологія географії (наукові 
аспекти)», а також теоретико-методологічні засади 
географічної науки – об’єкт і предмет дослідження, 
структуру, системну методологію, парадигмальну 
еволюцію, проблеми сучасного розвитку. 

Подано розширену базову і допоміжну літера-
туру, перелік питань для самоперевірки, інформа-
ційні ресурси, таблиці еволюції змісту географічної 
науки, структуру системи наукового географічного 
знання. 

Для студентів та аспірантів географічних фа-
культетів закладів вищої освіти. 
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20192019Західноукраїнська преса першої 
половини ХХ століття: люди боротьби 
й ідеї (біобібліографічний довідник)

Автор – Степан Кость

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

ISBN 978-617-10-0291-3 

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.

Подано короткі життєписи публіцистів, журна-
лістів і діячів, причетних до функціонування за-
хідноукраїнської преси першої половини ХХ ст., які 
утверджували у своїх публікаціях ідею української 
державності та боролися за цю ідею зі зброєю в 
руках.
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20192019 Збірник задач з курсу 
«Фізичні основи твердотільної  

мікроелектроніки»

Автори – Роман Лис, Богдан Павлик

Збірник задач з курсу «Фізичні основи 
твердотільної  мікроелектроніки» : навчальний 
посібник [для студентів закладів вищої освіти] 
/ Р. М. Лис, Б. В. Павлик. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 208 с. 

ISBN 978-617-10-0527-3

Редактор – Мар’яна Михалюк. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Представлено основні теоретичні положення 
та формули із курсу  мікроелектроніки, наведено 
приклади розв’язування ключових задач і задачі 
для самостійного розв’язування у відповідній по-
слідовності. 

Для студентів закладів вищої освіти фізичних та 
інженерних спеціальностей.
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20192019Academic English. Англійська мова 
для студентів магістерських програм 

університетів
Автори – Світлана Маркелова, 

Тетяна Яхонтова
Маркелова С. П. Academic English. Англійська 

мова для студентів магістерських програм 
університетів : навчальний посібник / 
С. П. Маркелова, Т. В. Яхонтова. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 200 с. 

ISBN 978-617-10-0511-2

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

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

Навчальний посібник спрямований на допомогу в 
оволодінні провідними особливостями усної та пись-
мової англомовної комунікації в освітній сфері. Його 
мета – сформувати інтегровані навички різних видів 
спілкування загальнолітературною та науково-ака-
демічною англійською мовою. Значна частина вправ і 
завдань у посібнику сприяє збільшенню словникового 
запасу, а граматичний матеріал знайомить з лексико-
синтаксичними особливостями академічних текстів.  
Посібник містить чимало завдань з написання акаде-
мічних есе як важливої складової тестів з англійської 
мови для отримання міжнародних сертифікатів, а та-
кож навчання на гуманітарних спеціальностях у різних 
університетах світу. Завдання на розвиток критичного 
мислення подано для того, щоб розвинути навички 
використання англійської мови у процесі генерування 
власної думки та побудови висловлень. Творчі завдан-
ня імітують реальні ситуації, з якими можна стикнути-
ся в університетських середовищах. 

Для студентів магістерських програм гумані-
тарних і природничих спеціальностей університе-
тів. Може бути корисним для аспірантів, які потре-
бують знань і навиків з академічної комунікації.
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20192019 Управління 
інноваційним розвитком туризму

Автор – Павло Романів

Романів П. В. Управління інноваційним 
розвитком туризму : навчальний посібник / 
П. В. Романів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 198 с.

ISBN 978-617-10-0520-4

Редактор – Руслана Спринь. 
Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник.

Навчальний посібник «Управління інновацій-
ним розвитком туризму» містить системне викла-
дення основ інноватики як галузі знань про інно-
вації, інноваційну діяльність, управління такою 
діяльністю на різних рівнях організації туристич-
ного процесу. У посібнику вирішено завдання по-
слідовного розуміння інвазії, дифузії інноваційних 
технологій у туристичній галузі, форм організації 
співпраці підприємств, сутність управління іннова-
ційним розвитком туризму, його природу, поняття 
та класифікацію інновацій, зокрема у туристичній 
галузі, приклади застосування інновацій у туризмі 
тощо.

Для студентів спеціальності «туризм» та «го-
тельно-ресторанна справа», фахівців-туриз-
мологів.
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20192019Публічне управління = 
Public Administration

Автори – Андрій Стасишин, 
Галина Капленко, 

Ганна Комарницька та інші
За загальною редакцією

 Андрія Стасишина
Публічне управління = Public Administra-

tion : навчальний посібник / А. В. Стасишин, 
Г. В. Капленко, Г. О. Комарницька та інші ; [за 
загальною редакцією А. В. Стасишина]. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.

ISBN 978-617-10-0528-0

Редактор – Наталія Плиса. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Коректор – Юліанна Бурка. 
Обкладинка – Любов Семенович.

Навчальний посібник укладено відповідно 
до програми нормативної навчальної дисциплі-
ни «Публічне управління». Розглянуто публічне 
управління як системне явище в суспільстві, про-
аналізовано теоретико-методологічні основи пу-
блічного управління та висвітлено особливості 
роботи муніципальної влади, особливу увагу при-
ділено громадянському суспільству як об’єкту пу-
блічного управління. Систематизовано інформа-
цію щодо антикорупційної діяльності, бюрократії, 
відповідальності в публічному управлінні і ролі 
державно-приватного партнерства у розвитку 
окремих територій та держави в цілому.

Для студентів закладів вищої освіти, громад-
ських діячів, науковців, викладачів, аспірантів, а 
також для всіх, хто цікавиться проблематикою ор-
ганізації та функціонування публічного управлін-
ня в Україні.
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20192019 Психолого–корекційний практикум 
травм війни

Автори – Іван Сулятицький, 
Катерина Островська, Василь Осьодло 

та інші
Сулятицький Іван. Психолого–корекційний 

практикум травм війни : навчальний посібник / 
Іван Сулятицький, Катерина Островська, Василь 
Осьодло та інші. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 396 с.

ISBN 978-617-10-0525-9
Редактор – Уляна Крук. 

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

Посібник присвячений опису  найтиповіших пере-
думов виникнення психологічних травм, спричине-
них війною, у різних вікових соціальних демографіч-
них категорій людей та їх особистісних проявів.  Зміст 
посібника допоможе фаховим практичним, корекцій-
ним психологам, соціальним психотерапевтам, пра-
цівникам соціальних служб, спеціалістам інших дер-
жавних і громадських установ і організацій зрозуміти 
особливості етіології, симптоматики психологічної 
травми війни, специфіку їх проявів у дітей, вибрати 
оптимальні способи її діагностики, встановити обсяг і 
глибину отриманої особою психологічної травми, від-
найти первинні способи запобігання її поглибленню, 
здійснити корекційний вплив та визначити напрями 
необхідної психологічної реабілітації. 

В окремому розділі посібника охарактеризовано 
спектр суміжних із психологічними травмами нозо-
логій та наведено прийоми авторських корекційно-
відновлювальних  практик з ними. Навчальний по-
сібник розрахований на допомогу науковцям, прак-
тикам, студентам, а також родинам і близьким, які 
в життєвих обставинах змушені фахово реагувати 
на проблеми психологічних травм війни.
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20192019Спорт у вищих навчальних закладах

Автори – Романа Сіренко, Богдан Семен, 
Сергій Нікітенко та інші
За загальною редакцією 

Романи Сіренко

Спорт у вищих навчальних закладах : 
навчальний посібник / [Р. Р. Сіренко, Б. В. Семен, 
С. А. Нікітенко та ін.] ; за загальною редакцією 
Р. Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 
420 с.

ISBN 978-617-10-0393-4

Редактори – Уляна Крук, Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Розглянуто проблематику організації та функ-
ціонування спортивного відділення кафедр фі-
зичного виховання у вищих навчальних закладах. 
Подано історію студентського спорту, структуру 
підготовки у різних видах спорту: теоретичні та 
практичні відомості про техніку й тактику, мето-
дичні прийоми оволодіння технікою, особливості 
спеціальної фізичної підготовки тощо. 

Особливість навчального посібника – орієнто-
ваність на специфіку організації груп спортивно-
го удосконалення у вищих навчальних закладах, а 
також на залежність планування навчально-тре-
нувальних навантажень у різних періодах річного 
тренувального циклу від навчальної діяльності 
студентів.

Для студентів і викладачів вищих навчальних 
закладів, тренерів, інструкторів.
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Навчально-методичні Навчально-методичні 
посібникипосібники
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20122012 Фізична географія України

Автор – Андрій Байцар

Байцар А. Л. Фізична географія України : 
навчально-методичний посібник / А. Л. Байцар. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 354 с.

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Наталія Буряк. 
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 у дев’ять тем, що послідовно розкривають 
об’єкт – предметну сутність наукової дисципліни; 
розкрито значення основних фізико-географічних 
термінів і понять, розглянуто найважливіші 
географічні об’єкти. У другій частині посібника 
подано лекційний матеріал, де висвітлено основні 
теми з цього курсу.

Для студентів та викладачів вищих навчальних 
закладів, а також учнів старших класів загально-
освітніх шкіл.
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20122012Гирьовий спорт у системі 
фізичної підготовки

студентів вищих навчальних закладів

Автори – Сергій Зубков, 
Сергій Романчук

Зубков С. П. Гирьовий спорт у системі фізичної 
підготовки студентів вищих навчальних закладів: 
навчально-методичний посібник / С. П. Зубков, 
С. В. Романчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 162 с.

Редактор – Уляна Крук. 
Коректор – Юлія Глиняна. 

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

Наталія Буряк. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто один із молодих видів спорту, зо-
крема гирьовий. Проаналізовано програми, прави-
ла змагань, класифікаційні нормативи гирьовиків, 
узагальнено передовий досвід підготовки спорт-
сменів, розроблено комплекс вправ для організації 
тренувального процесу гирьовиків різної кваліфі-
кації. 

Навчально-методичний посібник призначений 
для студентів-спортсменів, які займаються гирьо-
вим спортом, тренерів та усіх зацікавлених.
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20122012 Аналіз лікарських засобів.
Лабораторний практикум

Автор – Ольга Коркуна

Коркуна О. Я. Аналіз лікарських засобів. 
Лабораторний практикум : навчально-методичний 
посібник / О. Я. Коркуна. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 464 с.

ISBN 978-966-613-845-9

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерний набір і верстання – Ольга Коркуна. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто головні методи аналізу і тести, які 
використовують для забезпечення якості лікар-
ських засобів.

Описано фармакопейні реакції ідентифікації 
неорганічних і органічних іонів та функціональних 
груп, запропоновано кількісне визначення діючих 
речовин та регламентованих домішок методами 
титриметрії, спектрофотометрії, атомно-емісійної 
й атомно-абсорбційної спектрометрії, флуороме-
трії, рефрактометрії, поляриметрії, потенціометрії, 
амперометрії, хроматографії згідно з аналітичною 
нормативною документацією на субстанції, та-
блетки, настоянки та ін’єкційні лікарські форми.

Для студентів хімічних, біологічних і фармацев-
тичних спеціальностей вищих навчальних закла-
дів, а також працівників контрольно-аналітичних 
лабораторій.
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Навчально-методичні  посібники

20122012Сучасна українська літературна мова

Автор – Галина Крохмальна

Крохмальна Галина. Сучасна українська 
літературна мова : навчально-методичний 
посібник [для студентів Педагогічного коледжу] / 
Галина Крохмальна. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 244 с.

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Посібник містить матеріали і напрацювання, 
необхідні для якісної організації практичного на-
вчального процесу із сучасної української літера-
турної мови. 

Подано розподіл навчального тематичного пла-
нування, теми лекцій, теми практичних (семінар-
ських) занять, перелік тем для самостійної роботи, 
навчальні завдання різного типу, перелік рекомен-
дованої літератури.

Для викладачів і  студентів Педагогічного коле-
джу Львівського національного університету імені 
Івана Франка, усіх зацікавлених.
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Навчально-методичні  посібники

20132013 Цифрова обробка інформації

Автори – Григорій Злобін, 
Юрій Мочульський

Злобін Г. Цифрова обробка інформації : 
навчально-методичний посібник / Григорій 
Злобін, Юрій Мочульський. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 72 с.

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.

Розглянуто основні поняття теорії інформації і 
кодування. Проаналізовано принципи формування 
кодів та їхню ефективність, а також цифрові сигна-
ли та системи, які їх опрацьовують.

Для студентів спеціальності “Радіофізика й 
електроніка”.
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Навчально-методичні  посібники

20132013Українська мова професійного 
спрямування

Автор – Галина Крохмальна

Крохмальна Галина. Українська мова 
професійного спрямування : навчально-
методичний посібник [для студентів Педагогічного 
коледжу] / Галина Крохмальна. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 130 с.

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

Наталія Буряк. 
Обкладинка – Руслан Пірус.

Посібник містить матеріали та рекомендації, 
необхідні для якісної організації практичного на-
вчального процесу вивчення української мови про-
фесійного спрямування.

Подано навчальну програму курсу “Українська 
мова професійного спілкування”, перелік тем для 
самостійної роботи студентів, плани семінарських 
занять, вправи для практичних занять, зразки 
контрольних тестових завдань, короткий терміно-
логічний словник педагога та перелік рекомендо-
ваної літератури до курсу.

Для викладачів та студентів Педагогічного ко-
леджу Львівського національного університету 
імені Івана Франка, усіх зацікавлених.
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Навчально-методичні  посібники

20132013 Основи наукових досліджень

Автори – Роман Крохмальний, 
Юрій Медведик,

Майя Гарбузюк, Наталія Демчук

Крохмальний Роман. Основи наукових 
досліджень : навчально-методичний посібник 
[для студентів факультету культури та мистецтв] / 
[Роман Крохмальний, Юрій Медведик, Майя 
Гарбузюк та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 310 с.

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

Наталія Буряк. 

Посібник містить матеріали, методичні реко-
мендації та навчальні завдання для організації 
навчального процесу вивчення курсу “Основи на-
укових досліджень” студентів різних напрямів фа-
культету культури та мистецтв.

Подано опис предмета навчального курсу, про-
граму та структуру навчальної дисципліни, темати-
ку семінарських занять, матеріали для самостійної 
роботи, опис індивідуального навчально-дослідно-
го завдання, методи контролю, розподіл балів, які 
присвоюють студентам, запитання для підготовки 
до заліку, навчальні завдання для самостійної ро-
боти, перелік термінів, зразок тестового завдання 
та список рекомендованої літератури.

Для викладачів і студентів факультету культу-
ри та мистецтв Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка, усіх зацікавлених.
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Навчально-методичні  посібники

20132013Моделювання та прогнозування
економіко-екологічних процесів

Автор – Микола Притула

Притула М. М. Моделювання та прогнозування 
економіко-екологічних процесів : навчально-
методичний посібник / М. М. Притула. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 252 с.

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Наталія Галечко. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто питання, присвячені методам еко-
номічного прогнозування та моделювання. Подано 
основні методи експертних систем. Наголошено на 
етапах системного підходу моделювання стану до-
вкілля.

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за напрямами прикладна математика, 
системний аналіз, економічна кібернетика та при-
кладна статистика.
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Навчально-методичні  посібники

20132013 Технологія виборчої кампанії.
Основи електорального маркетингу 

та менеджменту

Автор – Юрій Шведа

Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи 
електорального маркетингу та менеджменту : 
навчально-методичний посібник / Ю. Шведа. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 340 с. 

ISBN 978-617-10-0035-3

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк.

 Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто теоретичні й практичні аспек-
ти організації та проведення виборчої кампанії. 
Розкрито суть, складові, етапи та ресурси вибор-
чої кампанії, основи електорального (виборчого) 
маркетингу і менеджменту, виборчої комунікації 
та виборчої поведінки, іміджелогії й іміджмейкін-
гу, електорального консультування. Детально про-
аналізовано виборчі стратегеми та технології. 

Для студентів вищих навчальних закладів спе-
ціальності “Політологія”, інших гуманітарних спе-
ціальностей, аспірантів і викладачів, державних 
службовців, політичних діячів, лідерів партійних 
організацій, менеджерів та учасників виборчих 
кампаній, усіх, хто цікавиться політикою.
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Навчально-методичні  посібники

20132013Методичні рекомендації 
до написання розділів

“Охорона праці” у дипломних роботах 
бакалаврів і “Охорона праці 
та безпека в надзвичайних
ситуаціях” у дипломних 

(кваліфікаційних) роботах
спеціалістів і магістрів університету

Автори – Зіновій Яремко, 
Ярослав Галаджун,

Ігор Муць, 
Світлана Тимошук, 
Роман Петришин,
Оксана Третяк

Методичні рекомендації до написання розділів 
“Охорона праці” у дипломних роботах бакалаврів 
і “Охорона праці та безпека в надзвичайних 
ситуаціях” у дипломних (кваліфікаційних) роботах 
спеціалістів і магістрів університету : навчально-
методичний посібник / [З. Яремко, Я. Галаджун, 
І. Муць та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 144 с.

Відповідальна за випуск – Оксана Бардін.
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Навчально-методичні  посібники

20142014 Спеціальна професійно-прикладна 
фізична підготовка студентів 

юридичного факультету

Автор – Олександр Беднарський

Беднарський О. Спеціальна професійно-
прикладна фізична підготовка студентів 
юридичного факультету : навчально-методичний 
посібник / О. Беднарський. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 152 с.

ISBN 978-617-10-0135-0

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректори – Галина Матіїв, Наталія Галечко. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 

Наталія Лобач. 
Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику описано доступні й ефективні 
прийоми самооборони самбо, дзюдо, дуаньда, 
джиу-джитсу. Мета посібника – надати студентам 
юридичного факультету можливість самостійно 
вивчати й вдосконалювати спеціальні прикладні 
уміння й навички самозахисту, зміцнювати силові 
здібності. Володіючи способами захисту, можли-
во боронитися різними частинами тіла, захищати 
вразливі місця. Репрезентовані прийоми захисту 
проти неозброєного й озброєного палицею, ножем, 
пістолетом супротивника.

Для студентів юридичного факультету.
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Навчально-методичні  посібники

20142014Сторінки історії 
Львівського університету

за матеріалами німецькомовних 
документів

Упорядники – Володимир Качмар, 
Михайло Смолій

Сторінки історії Львівського університету 
за матеріалами німецькомовних документів : 
навчально-методичний посібник / упорядники 
В. М. Качмар, М. С. Смолій. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 168 с. + вкл.

ISBN 978-617-10-0142-8

Відповідальний за випуск – Володимир Сулим. 
Комп’ютерна верстка – Михайло Смолій. 

Ілюстрації – Юрій Гудима. 
Обкладинка – Федір Лукавий.

До посібника увійшли німецькомовні докумен-
ти, які стосуються історії Львівського університету 
імені Івана Франка. Це перекладені українською 
мовою німецькі тексти з архівів Львова, які охо-
плюють період з кінця ХVІІІ ст. до початку ХХ ст. Під 
час відтворення архівних документів німецькою 
мовою збережено орфографію оригіналу.

У виданні подано контрольні завдання та 
запитання для студентів-істориків і студентів-
перекладачів, методичні матеріали про найбільш 
уживані друковані та рукописні шрифти, якими 
були написані перекладені документи, а також 
тренувальні вправи до них.

Посібник призначений для студентів та 
викладачів, а також усіх, хто цікавиться історією 
Львівського університету.
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Навчально-методичні  посібники

20142014 Проблема національної ідентичності
у франкомовній швейцарській 

літературі:
творчість Шарля-Фердинанда 

Рамюза, співця краю Во
Автор – Ірина Кушнір

Кушнір І. Проблема національної ідентичності у 
франкомовній швейцарській літературі: творчість 
Шарля-Фердинанда Рамюза, співця краю Во : 
навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 106 с.

ISBN 978-617-10-0096-4

Редактор – Михайло Коперсако. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Пропонований навчально-методичний по-
сібник присвячений творчості відомого швей-
царського франкомовного письменника Шарля-
Фердинанда Рамюза. З’ясовано місце Ш.-Ф. Рамюза 
у контексті літератури Швейцарії як представника 
рустичного роману. Досліджено етнокультурну 
ідентичність швейцарців через символ землі у 
найвідоміших романах письменника. Вивчено 
специфічну модифікацію проблеми “свій–чужий”. 
Розглянуто символ землі як “малої батьківщини”.

Для студентів та викладачів філологічних фа-
культетів і широкого кола читачів, які цікавляться 
світовою літературою.
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Навчально-методичні  посібники

20142014Перетворення Фур’є, Лапласа : 
узагальнення та застосування

Автори – Галина Лопушанська, 
Андрій Лопушанський, 

Ольга М’яус

Лопушанська Г. П. Перетворення Фур’є, Лапла-
са : узагальнення та застосування : навчально-
методичний посібник / Г. П. Лопушанська, 
А. О. Лопушанський, О. М. М’яус. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – 152 с.

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Розглянуто перетворення Фур’є і Лапласа в 
просторах узагальнених функцій, їхні властивос-
ті та застосування в теорії рівнянь математичної 
фізики. На підставі інтегральної формули Коші та 
операторних перетворень Фур’є і Лапласа описано 
методи побудови функціонального числення гене-
раторів сильно-неперервних груп і півгруп опера-
торів у класах гладких та узагальнених функцій.

Для студентів та аспірантів механіко-мате-
матичних і природничих спеціальностей вищих 
навчальних закладів.
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Навчально-методичні  посібники

20172017 Іван Франко і методика викладання 
української літератури

Автор – Володимир Микитюк

Микитюк Володимир. Іван Франко і методика 
викладання української літератури : навчально-
методичний посібник / Володимир Микитюк. – 
2-ге видання, доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 268 с.

ISBN 978-617-10-0341-5

 Редактор – Оксана Микитюк. 
Обкладинка – Олександра Лукавецька. 
Технічний редактор – Світлана Сеник.

У навчально-методичному посібнику система-
тизовано методологічні концепти Івана Франка 
про специфіку вивчення української літератури 
як навчальної дисципліни у школі та університеті. 
Посібник засновано на матеріалах спецкурсу для 
студентів філологічного факультету та реалізова-
но у площині системного вивчення теорії та прак-
тики методичних основ викладання української 
літератури у середній і вищій школі. Актуалізовано 
погляди Франка на методику вивчення літератури, 
особистість учителя, педагогічне кредо, лекторську 
майстерність, програми викладання. Розглянуто 
окремі аспекти безпосередньої дидактичної діяль-
ності класика, сучасної рецепції його художніх і на-
укових текстів з педагогічною тематикою.

Адресовано студентам і викладачам вищих 
навчальних закладів, учителям-словесникам. Буде 
корисний усім, хто зацікавлений у вдосконаленні 
методики викладання української літератури.

Охороняється законом про авторське право. 
Жодна частина цього видання не може бути від-
творена в будь-якому вигляді без дозволу автора 
та видавництва.
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Навчально-методичні  посібники

20172017Практикум з агроекології

Автори – Олексій Телегуз, 
Ірина Шпаківська, 
Наталія Єфімчук

Телегуз О. Г. Практикум з агроекології : 
навчально-методичний посібник / О. Г. Телегуз, 
І. М. Шпаківська, Н. М. Єфімчук. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 176 с.

ISBN 978-617-10-0377-4

Редактор – Руслана Спринь. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 

Наталія Якимів. 
Обкладинка – Василь Роган.  

У навчально-методичному посібнику містяться 
детальні теоретичні відомості з агроекології по-
ряд із розробленими практичними роботами. 
Практичні роботи цього посібника рекомендо-
вано при вивченні курсу “Агроекологія” студен-
там біологічного і географічного факультетів 
за спеціальні стю “Екологія” та спеціалізаціями 
“Екологія землекористу вання і агробізнес”, 
“Біоекологія”, “Прикордонний екологічний кон-
троль”. Посібник також рекомендований для сту-
дентів сільськогосподарських вищих навчальних 
закладів та природничих і екологічних коледжів. 
Видання буде корисним  практикуючим екологам 
і фермерам.
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Навчально-методичні  посібники

20182018 Теорія та моделі масової інформації 
(Масова комунікація)
Автор – Мар’ян Житарюк

Житарюк Мар’ян. Теорія та моделі масової 
інформації (Масова комунікація) : навчально-
методичний посібник / Мар’ян Житарюк. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 244 с.

ISBN 978-617-10-0269-2

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 
Коректори – Наталія Галечко, Мар’ян Житарюк.  

Комп’ютерний набір – Мар’ян Житарюк. 
Обкладинка – Василь Роган.

Навчально-методичний посібник М. Г. Жита-
рюка “Теорії та моделі масової інформації” стане в 
пригоді студентам факультетів і відділень журна-
лістики, фахівцям у сфері масової комунікації та 
всім, кого цікавить репрезентована проблематика.



211Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Навчально-методичні  посібники

20182018Навчальна практика з зоології 
хребетних

Автори – Ігор Шидловський, 
Андрій Затушевський, Ігор Дикий, 
Катерина Назарук, Ігор Хамар, 

Володимир Лєснік
За редакцією – Йосифа Царика

Навчальна практика з зоології хребетних : 
навчально-методичний посібник / [І. В. Шид-
ловський, А. Т. Затушевський, І. В. Дикий, 
К. М. Назарук, І. С. Хамар, В. В. Лєснік]; за редакцією 
доктора біологічних наук, професора Й. В. Царика. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 178 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Христина Макович. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 

Наталія Якимів. 

Для студентів біологічних факультетів, пра-
цівників природничих, зоологічних і краєзнавчих 
музеїв.
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201201
Навчально-методичні  посібники



Практикуми , Практикуми , 
збірники  вправ ,  задач , збірники  вправ ,  задач , 

тестових  завданьтестових  завдань
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20122012 Лабораторний практикум 
з твердотільної електроніки

Автори – Богдан Павлик, Ігор Матвіїшин,
Людмила Костик, Любов Шпак

Лабораторний практикум з твердотільної 
електроніки / [Б. В. Павлик, І. М. Матвіїшин, 
Л. В.  Костик та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 130 с.

ISBN 978-966-613-987-3

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Практикум містить одинадцять лабораторних 
робіт із загального курсу “Твердотільна електро-
ніка”. В описі лабораторних робіт основну увагу 
приділено вивченню фізичних явищ та процесів, 
які відбуваються з участю електронної підсистеми 
кристалів і напівпровідникових структур, а також 
дослідженню закономірностей змін основних ха-
рактеристик та параметрів елементів у пристроях 
твердотільної електроніки. 

Для студентів факультетів електроніки та фі-
зичного.



215Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20122012Екологічне право України

Автори − Володимир Федорович,
Тарас Жиравецький, Оксана Жолнович

Федорович В. І. Екологічне право України : 
збірник завдань [для проведення практичних 
занять] / В. І. Федорович, Т. М. Жиравецький, 
О. І. Жолнович. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2012. – 90 с.

Відповідальний за випуск – Володимир Федорович. 
Комп’ютерний набір − Оксана Жолнович, 

Тарас Жиравецький.

Збірник завдань є класичним варіантом прак-
тикуму, який зазвичай використовують для прове-
дення практичних занять з курсу “Екологічне пра-
во України”. Він містить перелік основних тем, які 
за навчальними планами винесено на практичні за-
няття, і сформований з урахуванням вимог, перед-
бачених Положенням про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах.

До кожної теми практичного заняття подано пе-
релік основних запитань та запитань для самокон-
тролю, а також практичні завдання, що спрямовані 
на вирішення спірних питань застосування еколо-
гічного законодавства.

Для студентів, які вивчають юридичні дисци-
пліни, аспірантів, викладачів та усіх тих, хто хотів 
би закріпити свої знання з трудового права.
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20132013 Фізико-хімічний аналіз 
багатокомпонентних систем

Автори – Богдан Котур, 
Зіновія Шпирка,

Галина Ничипорук, 
Оксана Зелінська

Котур Б. Я. Фізико-хімічний аналіз багато-
компонентних систем : лабораторний практикум / 
[Б. Я. Котур, З. М. Шпирка, Г. П. Ничипорук та ін.]. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 104 с.

Редактор – Наталія Плиса.

У лабораторному практикумі розглянуто осно-
вні закономірності будови діаграм стану три- та 
чотирикомпонентних систем, фізико-хімічні мето-
ди їхнього дослідження і побудови. До кожної лабо-
раторної роботи є індивідуальні завдання, а також 
типові завдання до контрольної та самостійної ро-
біт. Використано результати досліджень, одержані 
в ЛНУ імені Івана Франка та інших наукових лабо-
раторіях України і світу.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспі-
рантів та науковців.



217Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20142014Фізика з основами геофізики : 
лабораторний практикум

Автор – Оксана Конопельник

Конопельник О. І. Фізика з основами гео-
фізики : лабораторний практикум / О. І. Ко-
нопельник. – Видання друге, зі змінами та 
доповненнями. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 220 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 22 лабо-
раторних робіт з механіки, молекулярної фізики, 
оптики та електрики, зокрема, теоретичний опис 
фізичних явищ, об’єктів та законів.

Для студентів географічного факультету.
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20152015 Збірник задач з електродинаміки

Автори – Мар’яна Блажиєвська, 
Орест Григорчак, 

Юрій Криницький та інші

За редакцією Юрія Криницького 
та Андрія Ровенчака

Збірник задач з електродинаміки / М. В. Бла-
жиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький та
інші ; за редакцією Ю. С. Криницького та 
А. А. Ровенчака. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 112 с.

ISBN 978-617-10-0190-9

Текст надруковано в авторській редакції. 

Збірник складається з дев’яти розділів. Початок 
кожного розділу супроводжується коротким теоре-
тичним вступом, у якому викладені основні озна-
чення, твердження та необхідні формули. До усіх 
задач, за винятком кількох доведень, подано відпо-
віді. Складніші задачі супроводжуються вказівками 
та подекуди повними розв’язками.

Для студентів та аспірантів фізико-математич-
них спеціальностей університетів.
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20152015Українська мова за професійним 
спрямуванням:

збірник тестових завдань

Укладачі – Зоряна Мацюк, 
Данута Мазурик,

Ніна Станкевич та інші
За редакцією Ірини Кочан

Українська мова за професійним спрямуван-
ням : збірник тестових завдань / укладачі: З. Мацюк, 
Д. Мазурик, Н. Станкевич та інші; за загальною 
редакцією професора І. Кочан. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 174 с.

Верстка та макетування – Андрій Чулаєвський. 
Художнє оформлення обкладинки – Василь Роган.

Збірник містить типові тестові завдання, які 
охоплюють теоретичний і практичний матеріал з 
курсу “Українська мова за професійним спрямуван-
ням”. Вони допоможуть належно підготуватися до 
практичних занять, а також до проміжного та під-
сумкового контролю знань норм усного і писемно-
го фахового мовлення та вмінь застосувати їх на 
практиці.

Збірник призначений для студентів ВНЗ різних 
спеціальностей, викладачів, аспірантів, усіх, хто ба-
жає підвищити рівень культури українського фахо-
вого мовлення.
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20152015 Старослов’янська мова. Дієслово

Автор – Любов Федик
 Федик Любов. Старослов’янська мова. Дієслово : 
Збірник тестових завдань : навчальний посібник 
/ Любов Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 560 с.

ISBN 978-617-10-0259-3

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Збірник складається з шести розділів та 
містить тестові завдання до теми “Дієслово у 
старослов’янській мові”. Робота над тестами сприя-
тиме глибшому засвоєнню особливостей дієслівної 
словозміни у старослов’янській мові та вироблен-
ню у студентів навичок морфологічного аналізу 
пам’яток. Тестові завдання можна використову-
вати на практичних заняттях, для виконання са-
мостійних завдань та для проведення модульних 
контрольних робіт.

Для студентів-філологів вищих навчальних за-
кладів.
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20162016Методика вокального виховання 
майбутнього актора драматичного 

театру

Автор – Галина Бень

Бень Г. Методика вокального виховання 
майбутнього актора драматичного театру. – Львів, 
2016. – 200 с.

ISBN 978-617-10-0315-6

Редактор – Євдокія Стародинова. 
Дизайн та верстка – Інна Шкльода.

У збірнику автор узагальнює свій досвід вокаль-
ного виховання майбутнього актора драматичного 
театру і кіно.

Статті, методичні рекомендації охоплюють 
коло основних питань, пов’язаних зі специфікою 
співу драматичного актора. Крім проблем вокаль-
но-технічного навчання, в роботі розглянуті й дея-
кі аспекти вокального виконавства на драматичній 
сцені, а також специфіка його театральної природи.

У додатку вміщено вокальні, артикуляційні, 
дихальні вправи, вокальний репертуар, навчальні 
програми.

Видання може бути корисним для фахівців, пе-
дагогів-вокалістів вищих навчальних закладів, а 
також студентам і всім, хто цікавиться вокальним 
мистецтвом.
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20182018 Нерівноважні електрохімічні 
процеси. Теоретичний практикум

Автори – Олена Аксіментьєва, 
Галина Мартинюк, 
Ірина Мартинюк

Аксіментьєва О. І. Нерівноважні електрохімічні 
процеси. Теоретичний практикум / О. І. Ак-
сіментьєва, Г. В. Мартинюк, І. В. Мартинюк. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 216 с.

ISBN 978-617-10-0415-3

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Чикальська, 
Наталія Лобач.

Подано задачі для самостійного розв’язування, 
тестові завдання для контролю знань, довгостро-
кове завдання для самостійної роботи, а також тео-
ретичні запитання з основних розділів електро-
хімії, в основі яких є нерівноважні електрохімічні 
процеси (електроліз, вольтамперометрія, потенціо-
метрія, гальванічні елементи та ін.). Перед кожним 
розділом подані теоретичні відомості, методичні 
рекомендації й основні алгоритми розв’язування 
типових задач.

Для студентів хімічних і хіміко-технологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів з по-
глибленим вивченням хімії, учнів для підготовки 
до олімпіад, турнірів, творчих конкурсів.
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20182018Збірник тестових завдань 
з української мови

Автори – Зеновій Терлак, 
Марія Білоус, 

Ніна Захлюпана, 
Володимир Пілецький

За загальною редакцією ЗеновіяТерлака

Збірник тестових завдань з української мови /  
З. Терлак, М. Білоус, Н. Захлюпана, В. Пілецький ; 
за загальною редакцією Зеновія Терлака. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 464 с.

Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

Збірник призначений для самостійної підготов-
ки до ЗНО з української мови. Він містить систему 
завдань з усіх розділів навчальної дисципліни : фо-
нетики, лексики, фразеології, будови слова, слово-
твору, морфології, синтаксису і культури мови.
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

Методика викладання хімії : практикум

Автор – Зіновія Шпирка

Шпирка З. М. Методика викладання хімії : 
практикум / З. М. Шпирка ; за редакцією члена-
кореспондента НАН України, професора Р. Є. Гла-
дишевського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 190 с. + кол. вкл.

ISBN 978-617-10-0313-2

Редактор – Руслана Спринь. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Чикальська, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.  

Описано хімічний експеримент для використан-
ня з навчальною метою під час моделювання окре-
мих фрагментів і проведення уроків з хімії в шко-
лі. Наведено завдання: розв’язати задачу, скласти 
план-конспект уроку, виконати аналіз (самоаналіз) 
уроку та завдання для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів, учи-
телів хімії.

20182018
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Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань

20192019Лабораторні роботи з хімії 
високомолекулярних сполук : 

практикум для студентів хімічного 
факультету

Автори – Богдан Остапович, 
Оксана Герцик, 

Ярослав Ковалишин

Остапович Б. Б. Лабораторні роботи з 
хімії високомолекулярних сполук : прак-
тикум для студентів хімічного факу-
льтету / Б. Б. Остапович, О. М. Герцик, 
Я. С. Ковалишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 276 с. 

ISBN 978-617-10-0360-6

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Практикум укладено для надання допомоги 
студентам у вивченні методів синтезу, хімічних пе-
ретворень і властивостей полімерів. У теоретично-
му розділі подано основні відомості для виконання 
лабораторних робіт, вимоги до оформлення одер-
жаних експериментальних результатів, основні 
формули для проведення розрахунків.

Для студентів хімічних спеціальностей.
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Монографії

20122012 Процеси перекисного окиснення 
ліпідів

у живих організмах

Автори – Наталія Головчак,
 Антоніна Тарновська,
Галина Коцюмбас, 

Дмитро Санагурський

Головчак Н. П. Процеси перекисного окиснення 
ліпідів у живих організмах : монографія / 
[Н. П. Головчак, А. В. Тарновська, Г. І. Коцюмбас та 
ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 250 с. 

ISBN 978-966-613-985-9

Редактор – Людмила Макітринська. 
Коректор – Юліанна Бурка. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Головчак.

У монографії висвітлено частину проблем, які 
охоплюють наукові інтереси авторів. Зокрема, про-
блеми, що стосуються питання процесів перекис-
ного окиснення ліпідів та системи антиоксидант-
ного захисту холоднокровних та теплокровних. 
Досліджено вплив деяких важких металів та дію 
фторхінолонів на розвиток зародкових об’єктів і 
їхній прооксидантноантиоксидантний гомеостаз 
за цих впливів. Розглянуто дію гіпохлориту натрію 
на нервову тканину теплокровних при хронічному 
Т-2 мікотоксикозі.

У третьому розділі описано методи, які автори 
використовували для визначення тих чи інших по-
казників.
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Монографії

20122012Філософія Артура Шопенгауера 
та сучасність

Автори – Анатолій Карась, 
Вольфганг Рьод,

Анатолій Лой та інші
Філософія Артура Шопенгауера та сучасність : 

колективна монографія / [Карась Анатолій, Рьод 
Вольфганг, Лой Анатолій та ін.] ; за редакцією Анатолія 
Карася. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 164 с.

ISBN 978-966-613-945-3
350-літтю Львівського національного 

університету імені Івана Франка і 20-літтю 
відновлення  філософського факультету – 

присвячується.
Редактори – Лідія Борійчук, Наталія Романяк, 

Лілія Баран. 
Комп’ютерна верстка – Ігор Бойко. 

Обкладинка – Василь Роган (на обкладинці портрет 
29-річного Артура Шопенгауера, художник Л. Руль).

“Сьогодні можна легко віднайти точки дотику з 
філософією Шопенгауера. Але важко не помітити, що 
суть нашого часу принципово відрізняється від песи-
мізму Шопенгауера”, – зазначив професор Карен Ґлой. 
У пропонованому науковому виданні вчені з України 
та з-за кордону звертаються до творчої спадщини 
Артура Шопенгауера з метою висвітлити ті головніші 
його ідеї, що спричинилися до радикального переусві-
домлення метафізичної традиції мислення й продо-
вжують викликати теоретичні суперечки в сучасній 
філософії. Розглянуто дискусійні питання щодо впливу 
філософії А. Шопенгауера на інтелектуальний та куль-
турний процес у XX ст. Увагу зосереджено на з’ясуванні 
проблем свободи волі та сучасного обґрунтування мо-
ралі й етики відповідальності. Обґрунтовано думку 
про внутрішній взаємозв’язок між здатністю людини 
розуміти світ та її здібностями до співчуття або емпа-
тії. Погляди А. Шопенгауера також проаналізовано в 
порівнянні з іншими відомими теоріями, зокрема, на 
тлі українського філософського простору.

Для філософів, викладачів, аспірантів, студентів, а та-
кож усіх, хто цікавиться сучасною філософією та мораль-
но-етичними аспектами життя в глобалізованому світі.
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Монографії

20122012 Валютно-курсова політика України

Автори – Михайло Крупка, 
Мирослав Кульчицький,

Наталія Жмурко, Данило Ванькович

Крупка М. І. Валютно-курсова політика Украї-
ни : монографія / [М. І. Крупка, М. І. Кульчицький, 
Н. В. Жмурко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 366 с.

ISBN 978-617-10-0009-4

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Розкрито економічний зміст валютно-курсової 
політики, її роль та призначення. Розроблено кла-
сифікацію чинників валютного курсоутворення, 
розглянуто теорії регулювання обмінного курсу 
держави. Окреслено етапи становлення та розвитку 
валютно-курсової політики в Україні, визначено рі-
вень неофіційної доларизації вітчизняної економіки 
загалом та в розрізі кредитного і депозитного сек-
торів. Проаналізовано причини курсової нестабіль-
ності в умовах відкритої економіки держави, оці-
нено стан і динаміку платіжного балансу держави. 
Досліджено особливості валютно-курсової політики 
України в умовах режиму інфляційного таргетуван-
ня, запропоновано поетапний перехід від змішаного 
режиму валютного курсоутворення до керованого 
плавання обмінного курсу, що відповідатиме потре-
бам і реаліям національної економіки.

Для наукових працівників, викладачів, фінан-
систів, аспірантів та студентів вищих навчальних 
закладів.
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Монографії

20122012Сучасна медіакультура: 
контент, концепції, перспективи 
(українсько-польський досвід)

Автори – Йосип Лось, 
Славомір Ґавронський,

Тарас Лильо, Мацєй Уліта та інші
За науковою редакцією професора 

Йосипа Лося

Сучасна медіакультура: контент, концепції, 
перспективи (українсько-польський досвід) : 
колективна монографія / [Й. Лось, С. Ґавронський, 
Т. Лильо, М. Уліта та ін.] ; за науковою редакцією 
професора Й. Лося. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 392 с.

ISBN 978-966-613-959-0

350-річчю Львівського національного університету 
імені Івана Франка присвячується. 

Редагування та коректура тексту – Тетяна Хоменко. 
Технічне опрацювання і верстка – Ігор Полянський. 

Художнє оформлення обкладинки – Михайло Федишак.

У монографії проаналізовано сучасний стан 
і специфіку світоглядної публіцистики України 
і Польщі. З’ясовано орієнтири сучасної медійної 
сфери (теорія, методологія, практика), ефектив-
ність аргументації макротексту (європейський 
контекст) і проблеми діалогічної форми мислення, 
сенсовності слова і образу.

Для науковців, студентів факультетів, інститутів 
і відділень журналістики (напрями “Журналістика”, 
“Соціальна комунікація”, “Політологія”, “Культу-
рологія”, “Інформатика”, “Філософія”) – усіх, кого 
цікавлять сучасні проблеми теорії журналістики і 
фахова журналістська практика.
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Монографії

20122012 Толерантність 
як соціально-культурний феномен:
світоглядно-методологічний аспект

Автори – Ф. С. Бацевич, С. Л. Грабовська, 
О. В. Дарморіз та інші

За редакцією Володимира Мельника

Толерантність як соціально-культурний фе-
номен: світоглядно-методологічний аспект: 
колективна монографія / [Ф. С. Бацевич, 
С. Л. Грабовська, О. В. Дарморіз та ін.] ; за загальною 
редакцією доктора філософських наук, професора 
В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 330 с.

ISBN 978-966-613-957-6

Коректор – Ігор Колесник.
 Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 

Наталія Буряк. 
Обкладинка – Василь Роган.

Монографія – це результат колективної 
праці науковців, які осмислюють толерантність 
як філософсько-культурологічний, суспільно-
політичний, психологічний феномен та категорію 
суспільного буття людини. Толерантність до-
сліджено як універсальну цінність європейської 
культури в контексті сучасних викликів 
цивілізаційного поступу.
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Монографії

20122012Людина в сучасному світі.
Книга 1. 

Філософсько-культурологічні виміри

Автори – А. Ю. Васьків, Н. П. Гапон, 
Г. Т. Гнатищак та інші

За редакцією Володимира Мельника

Людина в сучасному світі: в 3 кн. Книга 1. 
Філософсько-культурологічні виміри : колективна 
монографія / [А. Ю. Васьків, Н. П. Гапон, 
Г. Т. Гнатищак та ін.] ; за загальною редакцією 
доктора філософських наук, професора 
В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 578 с.

ISBN 978-966-613-838-8 (загальний), 
 978-966-613-839-5

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

Коректор – Ігор Колесник. 
Обкладинка – Василь Роган.

Монографія – це результат колективної праці 
науковців, яка охоплює авторську для українського 
контексту тематику: головні тенденції в роз-
робці проблеми людини в сучасній філософії, 
культурології, психології, політології.

Для філософів, культурологів, антропологів, 
буде корисною усім, хто цікавиться питанням 
особистості.
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Монографії

20122012 Людина в сучасному світі.
Книга 2. 

Психолого-антропологічний контекст

Автори – А. О. Вовк, О. В. Волошок, 
І. І. Галецька та інші

За редакцією Володимира Мельника

Людина в сучасному світі: в 3 кн. Книга 2. 
Психолого-антропологічний контекст : колективна 
монографія / [А. О. Вовк, О. В. Волошок, І. І. Галецька 
та ін.] ; за загальною редакцією доктора 
філософських наук, професора В. П. Мельника. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 602 с.

ISBN 978-966-613-838-8 (загальний), 
 978-966-613-840-1

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

Обкладинка – Василь Роган.

Монографія – це результат колективної праці 
науковців, яка охоплює авторську для українського 
контексту тематику: головні тенденції в роз-
робці проблеми людини в сучасній філософії, 
культурології, психології, політології.

Для філософів, культурологів, антропологів, 
буде корисною усім, хто цікавиться питанням 
особистості.
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Монографії

20122012Людина в сучасному світі.
Книга 3. 

Антропний принцип концептуалізації
політики в науковому дискурсі

Автори – В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, 
О. Ю. Дащаківська та інші

За редакцією Володимира Мельника

Людина в сучасному світі : в 3 кн. Книга 3. 
Антропний принцип концептуалізації політики 
в науковому дискурсі : колективна монографія / 
[В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, О. Ю. Дащаківська та 
ін.] ; за загальною редакцією доктора філософських 
наук, професора В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 770 с.

ISBN 978-966-613-838-8 (загальний), 
 978-966-613-927-9

Літературний редактор – Діана Карпин. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.

Монографія – це результат колективної праці 
науковців, яка охоплює авторську для українського 
контексту тематику: головні тенденції в роз-
робці проблеми людини в сучасній філософії, 
культурології, психології, політології.

Для філософів, культурологів, антропологів, 
буде корисною усім, хто цікавиться питанням 
особистості.
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20122012 Модельні методи у фізиці металів

Автори – Петро Якібчук, Валерій Швець

Якібчук П. М. Модельні методи у фізиці мета-
лів : монографія / П. М. Якібчук, В. Т. Швець. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 652 с.

ISBN 978-966-613-960-6

Редактор – Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Любов Морозевич. 
Коректор – Христина Макович. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто низку питань, пов’язаних із засто-
суванням традиційних методів розрахунку зонної 
структури твердих тіл: метод лінійної комбінації 
атомних орбіталей, метод комірок, метод приєдна-
них плоских хвиль, метод плоских, ортогоналізова-
них та повністю ортогоналізованих плоских хвиль 
тощо. Детально розглянуто метод псевдопотенціа-
лу та модельного потенціалу (МП), проаналізовані 
й МП, які широко застосовують для дослідження 
властивостей металів і сплавів. Особливу увагу 
акцентовано на побудові та розрахунку нового не-
локального МП та його використання в досліджен-
ні електронних й атомних властивостей металів. 
Предметом розгляду монографії є також власти-
вості електронної та йонної підсистем металу, роз-
глянуто також електронні явища переносу. 



237Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Монографії

20132013Біохімічна та геохімічна роль йоду

Автори – Галина Антоняк, 
Василь Влізло

Антоняк Г. Л. Біохімічна та геохімічна роль 
йоду : монографія / Г. Л. Антоняк, В. В. Влізло. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 392 с. – 
(Серія “Біологічні Студії”).

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
 978-617-10-0042-1

Редактор – Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

У монографії проаналізовано й узагальнено 
нові дані та результати власних досліджень авто-
рів у галузі біохімічної та біогеохімічної ролі йоду. 
Розглянуто розповсюдження йоду в геосферах і біо-
тичних компонентах екосистем, надходження еле-
мента в організм людини і тварин, механізми його 
абсорбції й транспорту до клітин щитоподібної за-
лози. Проаналізовано механізми регуляції синтезу 
тиреоїдних гормонів, процеси дейодування йодти-
ронінів за участю специфічних дейодиназ. Описано 
механізми регуляторного впливу тиреоїдних гор-
монів на функціональну активність клітин, орга-
нів і систем, порушення метаболізму в організмі 
людини і тварин у разі невідповідного надходжен-
ня йоду. Значну увагу приділено проблемам про-
філактики йододефіциту в населення України, до-
тримання фізологічних норм забезпечення йодом 
сільськогосподарських тварин і збагачення цим 
елементом рослинної та тваринної продукції.

Для наукових працівників, викладачів, аспіран-
тів і студентів, які вивчають мінеральний обмін в 
організмі людини і тварин, проблеми ендокринної 
регуляції процесів метаболізму.
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20132013 Екологія грибів

Автори – Галина Антоняк,
Звенислава Калинець-Мамчур,
Ірина Дудка, Наталія Бабич, 

Наталія Панас
Антоняк Г. Л. Екологія грибів : монографія / 

[Г. Л. Антоняк, З. І. Калинець-Мамчур, І. О. Дудка, 
Н. О. Бабич та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 628 с. – (Серія “Біологічні Студії”). – Біб-
ліогр. : с. 455–627.

ISBN 978-966-613-752-7 (серія), 
 978-617-10-0050-6

Редактор – Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

У книзі проаналізовано результати сучас-
них наукових досліджень у галузі екології гри-
бів – представників давнього царства живої 
природи, широко розповсюджених у біосфері. 
Подано відомості щодо екологічних особливостей 
поширення грибів, їхнього стосунку до абіо-
тичних чинників і взаємозв’язків з іншими 
компонентами біоти. Особливу увагу приділено 
аналізові екологічних функцій грибів у природних 
екосистемах, їхній ролі в мікробних ценозах 
ґрунту та фітосфери, функціональне значення цих 
організмів як партнерів мікоризних і лишайникових 
асоціацій, симбіонтів безхребетних і хребетних 
тварин. Проаналізовано фітопатологічний аспект 
взаємовідносин грибів з рослинами, роль грибів 
як збудників хвороб людини і тварин. Розглянуто 
перспективність практичного застосування грибів 
і продуктів їхнього метаболізму в медицині, 
фармакології, біотехнології, рослинництві та інших 
сферах діяльності людини.

Книга буде корисною науковцям і студентам, 
які вивчають екологічні проблеми мікології, та ін-
шим зацікавленим читачам.
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20132013Стежками Франкового тексту
(комунікативні, лінгвосеміотичні, 
когнітивні та лінгвостатистичні 

виміри прози)

Автори – Флорій Бацевич, Соломія Бук,
Любов Процак, Лідія Сваричевська,

Оксана Ясіновська

Бацевич Флорій. Стежками Франкового тексту 
(комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та 
лінгвостатистичні виміри прози) / [Ф. С. Бацевич, 
С. Н. Бук, Л. М. Процак та ін.] ; за науковою редакцією 
Флорія Бацевича. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 504 с.

ISBN 978-966-613-988-0

Надруковано в авторській редакції. 
Обкладинка – Василь Роган.

У виданні автори розглянули прозові тексти 
І. Франка з позицій таких напрямів сучасного мовоз-
навства: комунікативна, когнітивна та статистич-
на лінгвістика, а також лінгвосеміотика. Ідіостиль 
у комплексному розумінні – це не тільки набір 
особливих художньо-образних мовних засобів, а й 
специфіка відображення процесів комунікації, які 
містять прямі й непрямі комунікативні смисли, 
мовні образи адресата, адресанта та спостерігача, 
різні семіотичні системи передання інформації, а 
також стилеметричний чинник. У кінці монографії 
подано частотний словник повісті “Boa constrictor”.

Для викладачів мовознавства й літературо-
знавства, вчителів української мови і літератури, 
студентів, школярів, усіх, хто цікавиться творчістю 
І. Франка та сучасною лінгвістикою.



240 Каталог видань

Монографії

20132013 Стадії вчинення злочину
(кримінально-правове дослідження)

Автор – Володимир Бурдін

Бурдін В. М. Стадії вчинення злочину 
(кримінально-правове дослідження) : моно-
графія / В. М. Бурдін. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 304 с.

ISBN 978-617-10-0065-0

У монографії запропоновано авторське бачен-
ня поняття стадій вчинення злочину та їхніх ви-
дів. Проаналізовано суть окремих стадій вчинення 
злочину та їхнє кримінально-правове значення. 
Розглянуто спірні питання кваліфікації злочину з 
урахуванням стадій його вчинення. Обґрунтовано 
положення, які стосуються правової природи до-
бровільної відмови при незакінченому злочині та 
її кримінально-правового значення.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студен-
тів юридичних факультетів вищих навчальних за-
кладів, а також усіх, хто цікавиться кримінальним 
правом.
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20132013Дуже малі міські поселення 
Львівської області:

суспільно-географічний потенціал
та перспективи розвитку

Автори – Наталія Дністрянська, 
Мирослав Дністрянський

Дністрянська Н. І. Дуже малі міські поселення 
Львівської області: суспільно-географічний потен-
ціал та перспективи розвитку : монографія / 
Н. І. Дністрянська, М. С. Дністрянський. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 198 с. 

ISBN 978-617-10-0031-5
Редактор – Людмила Макітринська. 

Коректор – Юліанна Бурка. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган. 
У монографії концептуально окреслено контури 

категорії дуже малих міських поселень, яка форму-
ється селищами міського типу та дуже малими міс-
тами (людністю до десяти тисяч осіб). Відображено 
роль природно-географічного положення, адмі-
ністративного статусу та суспільно-географічних 
чинників у формуванні та функціонуванні дуже 
малих міських поселень. Досліджено тенденції де-
мографічного та етнокультурного розвитку селищ 
міського типу та дуже малих міст Львівської об-
ласті. Зроблено аналіз їхнього інфраструктурно-
го потенціалу. Розкрито роль дуже малих міських 
поселень у системі розселення Львівської області. 
Обґрунтовано перспективні напрями регіональної 
політики щодо активізації суспільно-географічної 
ролі селищ міського типу та дуже малих міст.

Для наукових працівників, учителів, усіх, хто ці-
кавиться географічним краєзнавством. 
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20132013 Психологія формування професійної 
Я-концепції

практичного психолога

Автор – Галина Католик

Католик Г. В. Психологія формування про-
фесійної Я-концепції практичного психолога : 
монографія / Галина Католик. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 406 с. + 1.6 вкл.

ISBN 978-617-10-0003-2

Редактор – Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Коректор – Оксана Гоцур. 
Обкладинка – Василь Роган.

У монографії висвітлено теоретико-методоло-
гічні аспекти професійної підготовки практичних 
психологів та психотерапевтів у системі післяди-
пломної освіти (в контексті безперервної профе-
сійної освіти).

Проаналізовано змістовні критерії взаємо-
зв’язку психо- та професіографічних структур у 
контексті формування Я-концепції практичного 
психолога та психотерапевта. Сформульовано мо-
дерні підходи до розуміння динамічних аспектів 
розвитку Я-концепції практичного психолога та 
психотерапевта в онтогенетичному контексті.

Запропоновано авторські моделі формування 
професійної Я-концепції психолога-практика та 
психотерапевта, мотиваційних аспектів психотера-
пії, а також авторський навчальний проект з підго-
товки фахівців з дитячо-юнацької психотерапії.
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20132013Політика Європейського Союзу
 у сфері туризму:

концептуальні засади 
та інституційні механізми

Автор – Оксана Краєвська

Краєвська О. А. Політика Європейського 
Союзу у сфері туризму: концептуальні засади 
та інституційні механізми : монографія / 
О. А. Краєвська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 276 с.

ISBN 978-617-10-0086-5

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

Обкладинка – Руслан Пірус.

У монографії виконано комплексне досліджен-
ня концептуальних засад та інституційних меха-
нізмів політики ЄС у сфері туризму, особливостей 
її формування та реалізації у контексті унікального 
процесу ухвалення рішень і розвитку спільних по-
літик ЄС. Зокрема, висвітлено засади формування 
та нормативно-правового регулювання, взаємодії 
з іншими спільними політиками ЄС, вплив процесу 
розширення ЄС на туристичну політику ЄС, пробле-
ми та перспективи її розвитку. Ґрунтовно проаналі-
зовано досвід співпраці України та Європейського 
Союзу у сфері туризму.

Рекомендовано для студентів та викладачів ви-
щих навчальних закладів, практичних працівників, 
а також для усіх, хто цікавиться питаннями форму-
вання та реалізації спільних політик Європейського 
Союзу загалом і туристичної політики ЄС зокрема.
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20132013 Міжнародне поширення технологій
у глобалізованій економіці

Автор – Роман Москалик

Москалик Роман. Міжнародне поширення 
технологій у глобалізованій економіці : моно-
графія / Роман Москалик. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 378 с.

ISBN 978-617-10-0000-1

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректори – Ірина Пірожик, Христина Макович. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 

Наталія Буряк. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто проблеми міжнародного поширення 
технологій у глобалізованій економіці. Досліджено 
теоретико-методологічні засади технологічного 
розвитку та поширення технологій, наведено те-
оретико-методологічне обґрунтування феномену 
міжнародного поширення технологій у глобалізо-
ваній економіці, виявлено тенденції глобалізації 
ринку технологій та особливості міжнародного 
поширення технологій у країнах з різним рівнем 
економічного розвитку, розроблено динамічну 
модель впливу міжнародного поширення техноло-
гій на зростання продуктивності, проаналізовано 
систему багатостороннього регулювання процесів 
поширення технологій у глобалізованій економі-
ці, запропоновано механізм залучення іноземних 
технологій та знань у контексті технологічного 
розвитку економіки України.

Для науковців, студентів факультету міжнарод-
них відносин, а також тих, хто досліджує проблеми 
сучасних міжнародних економічних відносин.
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20132013І. Франко про марксизм 
і соціал-демократизм

Автор – Андрій Пашук

Пашук А. І. І. Франко про марксизм і соціал-
демократизм : монографія / А. І. Пашук. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 176 с.

ISBN 978-617-10-0056-8

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Наталія Лобач. 
Обкладинка – Василь Роган.

Проаналізовано погляди Івана Франка на ідеї 
марксизму, соціал-демократизму та різні вчення 
суспільного розвитку, які впливали на життя укра-
їнського народу.

Для студентів філософського факультету та усіх, 
хто цікавиться філософськими вченнями І. Франка.
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Монографії

20132013 “Щоб слово пламенем взялось”:
Поетичний світ Тараса Шевченка

Автор – Андрій Скоць

Скоць А. І. “Щоб слово пламенем взялось”: 
Поетичний світ Тараса Шевченка : монографія / 
А. І. Скоць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 
258 с.

ISBN 978-617-10-0023-0

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Редактор – Руслана Спринь. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Видання присвячене актуальним проблемам 
шевченкознавства. Складовими частинами дослі-
дження є монографічні та оглядові теми, де роз-
глянуто життєпис Тараса Шевченка, його твор-
чість в ранній “добі романтичного націоналізму”. 
Досліджено Шевченків тайнопис, його поетику 
умовчань, незримі субстанції художності. Книжка 
новаторська, глибоко наукова, написана оригі-
нально, талановито, майстерно, свіжо, любовно. 
Вона буде корисною шевченкознавчою наукою для 
учнів середніх шкіл і студентів-філологів, стане в 
добрій послузі учителям-словесникам і виклада-
чам української літератури у вищих навчальних 
закладах, повчанням для усіх шанувальників нашої 
національної Біблії – “Кобзаря” Тараса Шевченка.
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Монографії

20132013Агроекологічна оцінка ґрунтів

Автори – Ольга Телегуз, Мирон Кіт
Телегуз О. В. Агроекологічна оцінка ґрунтів : 

монографія / О. В. Телегуз, М. Г. Кіт. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 260 с. + 1,1 вкл. – (Серія 
“Ґрунти України”).

ISBN 978-617-10-0060-5

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Юліанна Бурка. 
Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Викладено результати агроекологічної оцінки 
ґрунтів шляхом визначення класів придатності 
ґрунтів орних земель, призначених для вирощу-
вання сільськогосподарських культур, на прикладі 
Львівської області.

Узагальнено морфолого-генетичні показники 
і фізико-хімічні властивості ґрунтів Львівської об-
ласті. Складено структурну формулу ґрунтового 
покриву природно-сільськогосподарських райо-
нів. Висвітлено сучасний стан еродованих ґрун-
тів. Проведено агроекологічну оцінку особливо 
цінних ґрунтів і визначено індекси географічного 
поширення та цінності цих ґрунтів. Розраховано 
ґрунтово-екологічний індекс фонових ґрунтів. 
Проаналізовано та систематизовано різні види ра-
йонувань стосовно ґрунтового покриву, складено 
схему агроекологічного районування Львівської 
області.

Для фахівців у галузі ґрунтознавства, географії 
ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, 
земельного кадастру, наукових працівників, аспі-
рантів і студентів відповідних спеціальностей.
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Монографії

20142014 Генетико-географічні 
дослідження ґрунтів

західних областей України

Автори – Лілія Мазник, Степан Позняк
Мазник Л. В. Генетико-географічні дослідження 

ґрунтів західних областей України : монографія / 
Л. В. Мазник, С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 244 с.

ІSBN 978-966-613-734-4 (серія), 
 978-617-10-0107-7

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Юліанна Бурка. 
Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.
Викладено результати комплексного, науко-

вого, історико-географічного дослідження розви-
тку ґрунтознавства, як науки у західних областях 
України. Висвітлено передумови виникнення, істо-
рію становлення та діяльність профільних дослід-
них установ і навчальних закладів заходу України. 
З’ясовано й проаналізовано основні напрями їхньої 
науково-дослідної роботи у галузі ґрунтознавства. 
Розкрито особливості проведення ґрунтових дослі-
джень і значення одержаних науково-практичних 
результатів та їхнього використання в аграрно-
промисловій галузі і практичних цілях. 

Розроблено періодизацію історії розвитку ґрун-
тознавства за основними напрямами ґрунтознавчих 
досліджень: агрикультурхімічний та агрогеологіч-
ний, морфогенетичний, ґрунтово-картографічний, 
ґрунтово-меліоративний, ґрунтово-екологічний. 

Детально висвітлено сучасний стан розвитку 
ґрунтознавчої науки та перспективи її розвитку. 
Обґрунтовано внесок окремих учених у розвиток 
ґрунтознавчої науки.

Для фахівців у галузі ґрунтознавства, географії 
ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, 
наукових працівників, аспірантів і студентів відпо-
відних спеціальностей.
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20142014Мінерали Українських Карпат.
Процеси мінералоутворення

Автори – Орест Матковський, 
Петро Білоніжка,

Дмитро Возняк та інші
Мінерали Українських Карпат. Процеси міне-

ралоутворення : монографія / [О. Матковський, 
П. Білоніжка, Д. Возняк] ; головний редактор 
О. Матковський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 584 с. 

ISBN 978-617-10-0126-8

Присвячено 150-річчю заснування кафедри мінералогії 
у Львівському університеті.

Головний редактор – Орест Матковський. 
Редактор – Мирослава Мартиняк. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Євгенія Сливко.

У завершальній книзі з циклу “Мінерали 
Українських Карпат” узагальнено відомос-
ті щодо процесів мінералоутворення в пород-
них і рудних комплексах Складчастих Карпат, 
Передкарпатського і Закарпатського прогинів. 
Висвітлено магматичне мінералоутворення в про-
терозойсько-палеозойських, мезозойських, кай-
нозойських комплексах, гідротермально-метасо-
матичне, пов’язане з найдавнішими утвореннями 
Мармароського масиву, мезозойським і кайнозой-
ським магматизмом, осадове і вулканогенно-оса-
дове в кайнозойських комплексах, метаморфічне 
в метаморфічних комплексах кристалічного фун-
даменту і палеозойського чохла, гіпергенне в ко-
рах звітрювання і зонах окиснення сірчаних, суль-
фідних і манганових руд, космогенне в метеориті 
Княгиня і метеоритних кульках, сучасне в травер-
тинах і техногенне мінералоутворення, пов’язане з 
експлуатацією соляних родовищ.
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Монографії

20142014 Партитура роману

Автор – Світлана Маценка

Маценка С. Партитура роману : монографія / 
Світлана Маценка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 528 с.

ISBN 978-617-10-0143-5

Літературне редагування та коректура – 
Оксана Левицька, Надія Шимечко. 

Верстання, дизайн – Ольга Борисенко.

Монографію присвячено висвітленню процесу 
взаємодії літератури та музики як явища німець-
кої культури. Наголошено на ідентифікаційній ролі 
музики, з урахуванням яскравих досягнень музич-
ного мистецтва розглянуто розвиток німецько-
мовного роману, його типологічну спорідненість 
із музичними жанрами, що дало змогу схаракте-
ризувати його як роман, який тяжіє до музики. 
Поняття “партитури роману” слугує унаочненню 
багаторівневого діалогу слова й музики в романі, 
спрямованого на семантизацію музики в ньому і 
потенціювання його власного семантичного про-
стору. Репрезентовано своєрідність зацікавлення 
музикою в романі на різних етапах літературного 
розвитку впродовж ХХ–початку ХХІ ст.

Для літературознавців, викладачів, студентів-
філологів та усіх, хто цікавиться відносинами 
літератури з музикою.



251Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Монографії

20142014Споживча поведінка українських 
домогосподарств

Автори – Юрій Пачковський, 
Анна Максименко

Пачковський Ю. Ф. Споживча поведінка 
українських домогосподарств : монографія / 
Ю. Ф. Пачковський, А. О. Максименко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 292 с.

ISBN 978-617-10-0112-1

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Юліанна Бурка. 
Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто актуальні соціоекономічні про-
блеми українських домогосподарств крізь призму 
суспільних трансформацій і наслідків глобальної 
фінансової кризи. Проаналізовано особливості 
їхньої споживчої поведінки. Вивчено прийняття 
купівельних рішень домогосподарствами, культу-
ру консюмеризму та економічну соціалізацію. На 
підставі емпіричних досліджень виконано порів-
няльну характеристику виокремлених типів до-
могосподарств у системі їхньої споживчої актив-
ності, окреслено місце споживання в українському 
суспільстві на шляху розвитку нової економіки. 
Наголошено на узагальненні чинників різної при-
роди, задіяних у процес регулювання споживчих 
практик сучасного домогосподарства як важливого 
суб’єкта ринкових відносин.

Для наукових працівників, викладачів, аспіран-
тів та студентів, які вивчають сучасні тенденції в 
розвитку явищ, що перебувають у полі міждисци-
плінарного зацікавлення.
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Монографії

20142014 Фольклористична концептосфера 
Івана Франка

Автор – Святослав Пилипчук

Пилипчук С. Фольклористична концептосфера 
Івана Франка : монографія / Святослав Пилипчук. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с.

ISBN 978-617-10-0102-2

Редактор – Уляна Крук. 
Коректор – Юлія Глиняна. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

У монографії висвітлено основні положення 
фольклористичної концептосфери Івана Франка. 
Найповніше репрезентовано два взаємопов’язані 
магістральні напрями (методологія та геноло-
гія) пошуків науковця у царині студій над усною 
словесністю. Проаналізовано Франкову рецепцію 
методологічних платформ популярних фолькло-
ристичних шкіл (міфологічна, антропологічна, мі-
граційна, порівняльно-історична, культурно-істо-
рична, філологічна) та засвідчено успішну апроба-
цію оригінальної дослідницької стратегії у працях 
ученого. Розглянуто суттєвий внесок Івана Франка 
у вивчення жанрової системи українського фоль-
клору, зосібна акцентовано на новаторських підхо-
дах до інтерпретації найскладніших питань фоль-
клористичної генології.

Для фольклористів, франкознавців, культуро-
логів, викладачів і студентів філологічних факуль-
тетів, усіх шанувальників духовних надбань укра-
їнців.
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Монографії

20142014Еволюція та функціонування 
грошової системи

в Україні (теоретичні 
та історико-економічні аспекти)

Автор – Ірина Скоморович

Скоморович І. Г. Еволюція та функціонування 
грошової системи в Україні (теоретичні та 
історико-економічні аспекти) : монографія / 
І. Г. Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 518 с.

ISBN 978-617-10-0159-6

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто теоретичні та практичні засади 
формування грошових систем, їхні структурні еле-
менти та основні різновиди. Висвітлено еволюцію 
грошових систем на українських землях, а також 
вплив політичних та економічних процесів на осо-
бливості та закономірності проведення грошових 
операцій. Проаналізовано сучасний стан організа-
ції грошової системи в Україні та її взаємозв’язок з 
іншими грошовими системами.

Для викладачів, студентів вищих навчальних 
закладів, фінансистів, бізнесменів, усіх, хто ціка-
виться особливостями функціонування грошових 
систем.
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Монографії

20142014 Електронна поляризовність фероїків

Автори – Василь Стадник, 
Микола Романюк,
Руслан Брезвін

Стадник В. Й. Електронна поляризовність 
фероїнів : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, 
Р. С. Брезвін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 306 с. 

ISBN 978-617-10-0044-5

Редактор – Людмила Макітринська. 
Коректори – Юліанна Бурка, Ірина Пірожик. 

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

Наталія Якимів.

Описано основи теорії дисперсії світла в анізо-
тропних середовищах, методи вимірювання показ-
ників заломлення та двопроменезаломлення, а та-
кож їхні поляризаційні, спектральні, температурні 
та баричні зміни для низки номінально чистих 
фероїків групи сегнетової солі, тригліцинсульфату 
та А2ВХ4. Розглянуто вплив радіаційних дефектів, 
ізоморфного та ізотопічного заміщення елементів 
структури на параметри оптичної індикат риси. 
Наведено приклади їхнього зв’язку зі спектраль-
ною залежністю поглинання в інфрачервоній, уль-
трафіолетовій ділянках спектра та генетичного по-
ходження смуг. Описано застосування параметрів 
оптичної індикатриси для створення шкали темпе-
ратури, вимірювання температури й тиску та вели-
ких інтегральних доз жорсткої радіації.

Для магістрів, наукових працівників у галузі фі-
зики твердого тіла, кристалооптики, спектроскопії 
кристалів та прикладної фізики.



255Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Монографії

20142014Латиномовна література України 
ХV–ХІХ ст.: жанри, мотиви, ідеї

Автор – Мирослав Трофимук

Трофимук М. С. Латиномовна література 
України ХV–ХІХ ст.: жанри, мотиви, ідеї : монографія 
/ М. С. Трофимук. – Львів: ЛНУ імені Івана  Франка, 
2014. – 380 с. 

ISBN 978-617-10-0140-4

Редактор – Руслана Спринь. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 
Обкладинка – Мирослав Трофимук-молодший. 

Уперше в українському літературознавстві пода-
но комплексний огляд  латиномовної галузі літера-
турного процесу України ХV–ХІХ ст. На матеріалі твор-
чої  спадщини тридцяти авторів проаналізовано осо-
бливості творчого самовираження письменників епо-
хи Бароко, які писали латинською мовою, беручи ак-
тивну участь у загальноєвропейському мистецькому, 
науковому і політичному дискурсі. Подано перелік 
віршованих і прозових жанрів, до яких зверталися ав-
тори ХV–ХІХ ст., виділено основні  мотиви й окресле-
но чільні ідеї, характерні для творчості авторів епох 
Ренесансу, Бароко, Класицизму. Особливу  увагу  при-
свячено  розгляду  політологічних  ідей,  які  україн-
ська  еліта Гетьманату виклала у міжнародних угодах 
ХVІІ–ХVІІІ ст. та у Конституції 1710 р. 

Також подано розв'язання багатьох проблем, 
пов'язаних з оцінкою художніх рис  літературних тво-
рів епохи Бароко, насамперед латиномовних, а також 
із визначенням  належності/паспортизацією культур-
ної спадщини латиномовних авторів ХV–ХІХ ст. різного 
етнічного походження, які писали про Україну, україн-
ські етнічні території, українські проблеми.

Для науковців, викладачів, студентів, широкого 
читацького загалу.



256 Каталог видань

Монографії

20152015 Наука і цінності людського буття

Автори – Марія Альчук, 
Михайло Бойченко,

Святослав Вишинський та інші
За редакцією Володимира Мельника

Наука і цінності людського буття : колективна 
монографія / [Альчук М. П., Бойченко М. І., 
Вишинський С. Д. та ін.] ; за редакцією доктора 
філософських наук, професора В. П. Мельника. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 452 с.

ISBN 978-617-10-0075-9

Редактори – Руслана Спринь, Віталія Станкевич. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректори – Юліанна Бурка, Тетяна Мерещак, 
Софія Голько, Іванна Гвоздяк.

Репрезентовану колективну монографію ви-
конано в межах кафедральної теми “Становлення 
нової соціокультурної реальності в Україні”. Вона 
охоплює актуальну для українського контексту 
тематику: визначальні тенденції в осмисленні фе-
номену науки, взаємин людини і науки, виявлення 
сутнісних рис нового типу пізнання тощо.

Для філософів, культурологів, антропологів, 
психологів, а також для усіх, хто цікавиться акту-
альними проблемами відносин людини і науки, 
людини і суспільства та основними тенденціями 
гуманітарних студій.



257Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Монографії

20152015Національна пам’ять української 
діаспори США

(просопографічний аспект)

Автор – Людмила Белінська

Белінська Л. С. Національна пам’ять української 
діаспори США (просопографічний аспект) : 
монографія / Л. С. Белінська. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 272 с.

ISBN 978-617-10-0179-4

Редактори – Михайло Коперсако, 
Руслана Спринь. 

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

Наталія Лобач. 
Обкладинка – Василь Роган.

Монографію присвячено джерелам, форму-
ванню і трансформації національної пам’яті га-
лицьких українців у полікультурному погранич-
чі. На прикладі кількох поколінь Кульчицьких 
та Лужницьких (друга половина ХІХ–початок 
ХХІ ст.) репрезентовано родинну та комунікативну 
культуру як вагомий чинник збереження 
української ідентичності та національної пам’яті. 



258 Каталог видань

Монографії

20152015 Державне регулювання іноземного
банківництва в Україні

Автор – Уляна Владичин

Владичин У. В. Державне регулювання 
іноземного банківництва в Україні : монографія / 
У. В. Владичин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 594 c.

ISBN 978-617-10-0214-2

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено особливості становлення та 
розвитку державного регулювання іноземного 
банківництва в Україні. Визначено вплив глобалі-
зації на розвиток іноземного банківництва, оха-
рактеризовано інституційні моделі регулювання 
іноземного банківництва, виявлено роль міжна-
родних і національних органів у функціонуванні 
банків з іноземним капіталом, філій іноземних бан-
ків. Досліджено механізм державного регулювання 
іноземного банківництва в Україні, проблеми пра-
вового, податкового, конкурентного регулювання. 
Визначено перспективи державного регулювання 
іноземного банківництва в Україні, розроблено 
рекомендації щодо вдосконалення основних на-
прямів державного регулювання іноземного бан-
ківського бізнесу.

Для викладачів, студентів, працівників банків-
ських установ, усіх, хто цікавиться особливостями 
механізму державного регулювання іноземного 
банківництва в Україні та світі.



259Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Монографії

20152015Поетична творчість української трудової 
спільнотив Італії початку ХХІ ст. 

в контексті фольклорної традиції= Poetry 
by Ukrainian Migrant Workers in Italy of 
the Early 21-st Century in the Context of 

Folklore Tradition

Автор – Олена Гінда
Гінда Олена. Поетична творчість української 

трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття 
в контексті фольклорної традиції = Poetry by 
Ukrainian Migrant Workers in Italy of the Early 21-
st Century in the Context of Folklore Tradition : 
монографія / Олена Гінда. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 546 с. + вкл.

ISBN 978-617-10-0238-8

Науковий редактор – Василь Івашків. 
Переклад англійською мовою – Світлана Івашків-Когут. 

Редактор – Уляна Крук. 
Коректор – Юлія Глиняна. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

У монографії досліджено авторські вірші 
українських трудових іммігрантів в Італії початку 
ХХІ ст. у контексті фольклорної традиції. Поетичний 
доробок українських заробітчан потрактовано 
як “народний літопис” про драматичну сторінку 
української історії, жіночу еміграцію – масовий 
виїзд на заробітки жінок-матерів, які прагнули 
поліпшити матеріальне становище родин. 
Досліджено соціокультурний контекст постан-
ня заробітчанських поезій, з’ясовано їхню 
спорідненість із українськими народними піснями 
про еміграцію. Проаналізовано сюжетно-мотивну 
парадигму поетичних текстів, генологічну 
цілісність і жанровий склад доробку, розглянуто 
інтертекстуальні вияви у віршах.

Для фольклористів, літературознавців, істори-
ків, культурологів, антропологів, соціологів, викла-
дачів і студентів гуманітарних факультетів та всіх 
шанувальників культури й історії українців.



260 Каталог видань

Монографії

20152015 Удосконалення нормативно-правових
актів України: техніко-технологічні 

аспекти

Автор – Віталій Косович

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

ISBN 978-617-10-0184-8

Обкладинка – Василь Роган.

У монографії виконано теоретико-практичне 
дослідження можливостей удосконалення нор-
мативно-правових актів України. Запропоновано 
інтегральний показник досконалості нормативно-
правових актів, виконано класифікацію техніко-
технологічних недоліків у них. Розглянуто основні 
засоби, способи та форми їхнього удосконалення. 
Окреслено систему нормативно-організаційних 
гарантій створення якісних нормативно-правових 
актів; сформульовано низку рекомендацій, спрямо-
ваних на вдосконалення чинного законодавства з 
питань підготовки таких актів.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів 
вищих навчальних закладів, юристів-практиків, 
чия професійна діяльність пов’язана з проектуван-
ням, експертуванням, тлумаченням і застосуван-
ням нормативно-правових актів.



261Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Монографії

20152015Рельєф Солотвинської улоговини
Українських Карпат

Автори – Ярослав Кравчук, 
Василь Чалик

Кравчук Я. Рельєф Солотвинської улоговини 
Українських Карпат : монографія / Ярослав 
Кравчук, Василь Чалик. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 84 с. + вкл.

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

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Ігор Дикий.

Наведено комплексну геоморфологічну харак-
теристику регіону. Значну увагу приділено мор-
фоструктурному і морфоскульптурному аналізу. 
Запропоновано морфометричні та загальногео-
морфологічну карти, а також картосхему детальної 
геоморфологічної регіоналізації.

Для географів, геологів та екологів.



262 Каталог видань

Монографії

20152015 Економетричне моделювання
динамічних процесів розвитку ринку 

праці України

Автор – Маріанна Оліскевич

Оліскевич М. О. Економетричне моделювання 
динамічних процесів розвитку ринку праці 
України : монографія / М. О. Оліскевич. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 400 с.

ISBN 978-617-10-0235-7

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.

Проведено аналіз розвитку трудової сфери в 
Україні. Розроблено методологію й економетрич-
ний інструментарій моделювання динамічних про-
цесів розвитку ринку праці. Побудовано комплекс 
економетричних моделей, який охоплює системи 
симультативних рівнянь, моделі панельних даних, 
моделі коригування похибок, порогові авторегре-
сії, нелінійні й асиметричні моделі часових рядів, 
структурні векторні авторегресійні моделі, які ви-
користано для аналізу динамічних взаємозв’язків, 
альтернативних сценаріїв розвитку та прогнозу-
вання динаміки основних показників ринку праці 
України.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студен-
тів економічних і математичних спеціальностей, 
фахівців у сфері економічного планування та про-
гнозування.



263Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Монографії

20152015Традиція виборності влади в Україні

Автор – Іван Панкевич

Панкевич І. М. Традиція виборності влади в 
Україні : монографія / І. М. Панкевич. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 488 с.

ISBN 978-617-10-0257-9

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено виборність влади в Україні з пози-
цій оцінки її як традиції. Схарактеризовано тради-
цію виборності влади в системі концепцій, понять 
та суміжних категорій. Описано історико-правовий 
процес формування принципів та конструкцій ви-
борчого права як форм вияву традиції виборності.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студен-
тів, активних і небайдужих громадян України, які 
всіляко сприяють розвитку демократії та грома-
дянського суспільства шляхом реалізації та захисту 
своїх виборчих прав.



264 Каталог видань

Монографії

20152015 Міжнародна міґрація: 
теорія та практика

Автор – Ольга Ровенчак, 
Вікторія Володько

Ровенчак О. А. Міжнародна міґрація: теорія 
та практика : монографія / О. А. Ровенчак, 
В. В. Володько. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2015. – 412 с.

ISBN 978-617-10-0069-8

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Андрій Ровенчак.

Монографія “Міжнародна міґрація: теорія та 
практика” – комплексне дослідження міжнародної 
міґрації. У ній подано поняттєвий апарат, 
пов’язаний із соціологічним вивченням сучасних 
міґраційних процесів та висвітлено його складові. 
На підставі результатів авторського соціологічного 
дослідження української міґрації жінок до Польщі та 
Греції проаналізовано вплив міґраційних процесів 
на ідентичності, сім’ї та сімейні ролі міґранток, а 
також з’ясовано специфіку характеристик міґрації 
та особливості адаптаційних моделей жінок-
міґранток у приймаючих суспільствах.

Для фахівців, науковців, студентів, а також 
широкого кола читачів, які цікавляться проблемами 
міґрації.
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20152015Основи глікобіології

Автори – Наталія Сибірна, Алла Шевцова,
Галина Ушакова, Ірина Бродяк,

Ірина Письменецька
За редакцією Наталії Сибірної

Основи глікобіології : монографія 
[Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова та 
ін.] ; за редакцією професора Н. О. Сибірної. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 492 с. – 
(Серія “Біологічні Студії”). 

ISBN 978-966-613-752-7 (cерія), 
  978-617-10-0067-4
Редактор – Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 

Коректор – Юліанна Бурка. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

Монографія є актуальним науковим виданням з 
огляду на потребу у стислому і водночас достатньо 
інформативному висвітленні основних положень глі-
кобіології, яка є невіддільною складовою частиною 
сучасної біохімії, клітинної та молекулярної біології. 
Містить чотири розділи теоретичної частини і один 
практичний. Детально висвітлено будову та функції 
глікокон’югатів, схарактеризовано білки, що специ-
фічно зв’язують глікани, описано основні етапи гліко-
зилювання і деградації глікокон’югатів, а також сучас-
ний стан досліджень глікокон’югатів. Завдяки такій 
структурі, студенти, аспіранти чи наукові співробіт-
ники зможуть теоретично поглибити свої знання й 
освоїти електрофоретичні, хроматографічні, колори-
метричні, ферментативні, цитологічні та гістохімічні 
методи аналізу глікокон’югатів. Використано сучасні 
вітчизняні й зарубіжні літературні джерела. 

Для науковців, клініцистів і студентів природни-
чих, медичних, сільськогосподарських та педагогічних 
університетів, які спеціалізуються в галузі біохімії.
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20152015 Соціальні практики масової 
культури:

ідентифікаційний дискурс

Автор – Ольга Сінькевич

Сінькевич Ольга. Соціальні практики 
масової культури : ідентифікаційний дискурс : 
монографія / Сінькевич Ольга. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 360 с.

ISBN 978-617-10-0192-3

Редактор – Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Юлія Глиняна. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган. 

Висвітлено важливі загальнотеоретичні питан-
ня, пов’язані з тими соціокультурними трансфор-
маціями, які спричинилися до формування масової 
культури; проаналізовано її вплив на характер до-
мінуючих в сучасну добу ідентифікаційних страте-
гій та механізмів ідентифікації. Виконаний аналіз 
дає підстави зробити висновок про те, що нинішня 
культурна ситуація стимулює пошук нових форм та 
механізмів самовизначення, саморепрезентації та 
самореалізації людини і створює умови для її твор-
чої самоідентифікації. 

Для філософів, культурологів, соціологів, істо-
риків.
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20152015У пошуках краси: тривоги і розради= 
In search of beauty: disquiets and 

enjoyments

Автор – Олег Шаблій

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

ISBN 978-617-10-0216-6

Текст надруковано в авторській редакції.

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерний набір – Ганна Наконечна, 

Орислава Тимчук, Олег Горовий. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Художнє оформлення – Василь Роган. 
Світлини – Петро Процик, Олег Шаблій 

та Internet- ресурси.

У монографії розкрито процес формування ав-
тора-митця, становлення і розвиток його як амато-
ра-художника, музикального виконавця, фото- і ві-
деооператора. Репрезентовано особистості учених, 
письменників, художників та акторів, портрети 
яких змальовані автором, його власні картини, ви-
конані олійними й акварельними фарбами, колек-
тиви і місця, в яких автор учився і працював і т. п.  

Для молодих і поважних людей, які мають мис-
тецькі задатки і шукають своє місце в житті.
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20162016 Лінгвокомунікативні та риторико-
прагматичні виміри художнього 
тексту (на матеріалі роману 

Івана Франка “Перехресні стежки”)

Автор – Флорій Бацевич

Бацевич Флорій. Лінгвокомунікативні та 
риторико-прагматичні виміри художнього тексту 
(на матеріалі роману Івана Франка “Перехресні 
стежки”) : монографія / Флорій Бацевич. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 204 с. 

ISBN  978-617-10-0255-2

Текст видано в авторській редакції. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Монографія присвячена вивченню семанти-
ко-прагматичних аспектів організації одного з 
найвизначніших творів Івана Франка – роману 
“Перехресні стежки” (1899–1900). Вперше в укра-
їнському мовознавстві застосовано комплексний 
функціонально-комунікативний, риторично зо-
рієнтований підхід до аналізу змістової складової 
конкретного художнього твору. Використані мето-
ди, методики і прийоми динамічного антропозорі-
єнтованого підходу до україномовного художнього 
тексту. Виявлені основні стратегії й тактики вер-
бальної інтеракції учасників текстового спілкуван-
ня, найважливіші комунікативні позиції головних 
героїв роману, причини їх комунікативних перемог 
і поразок, встановлені найважливіші типи зв’язків 
комунікативних ходів (реплік) у їхньому спілку-
ванні.



269Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Монографії

20162016Апеляційне та касаційне 
провадження у кримінальному 
судочинстві України: правове 

регулювання, доктрина, практика

Автор – Назар Бобечко
Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне про-

вадження у кримінальному судочинстві України: 
правове регулювання, доктрина, практика : 
монографія / Н. Р. Бобечко ; за редакцією академіка 
НАПрН України, доктора юридичних наук, професора 
В. Т. Нора. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 686 с. 

ISBN 978-617-10-0305-7

Редагування і коректура – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.
Монографія присвячена дослідженню правового регулю-

вання, теорії та практики апеляційного та касаційного про-
вадження у кримінальному судочинстві України. 

Розкрито теоретичні основи оскарження й перевірки су-
дових рішень у кримінальному судочинстві, висвітлено суть, 
завдання, значення, процесуальні особливості та генезис 
апеляційного і касаційного проваджень у кримінальному су-
дочинстві України, розглянуто їх структурні елементи – апе-
ляційне та касаційне оскарження, підготовка до апеляційно-
го та касаційного розглядів, а також апеляційний і касацій-
ний розгляди, охарактеризовано підстави для оскарження 
й перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному 
порядках, проаналізовано рішення суду апеляційної та каса-
ційної інстанцій. Враховуючи аналіз КПК України, відповідні 
положення кримінального процесуального законодавства 
інших держав та доктринальних підходів, автор подав своє 
бачення питань, що входять до предмета дослідження, вису-
нув пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесу-
ального закону. У монографії використано судову практику 
апеляційної та касаційної інстанцій і законодавство станом 
на 16 червня 2016 р. 

Монографія адресована викладачам та науковим праців-
никам, адвокатам, прокурорам, суддям, може бути корисною 
для аспірантів, ад’юнктів, студентів, курсантів, слухачів ви-
щих юридичних навчальних закладів і факультетів, а також 
усім, хто цікавиться теорією та практикою оскарження й пе-
ревірки судових рішень у кримінальному процесі.
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20162016 Фонографування народної музики 
в Україні: історія, методологія, 

тен денції

Автор – Ірина Довгалюк
Довгалюк Ірина. Фонографування народної 

музики в Україні: історія, методологія, тен денції 
= Phonographing Folk Music in Ukraine: History, 
Methodology and Tendencies : монографія / Ірина 
Довгалюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2016. – 650 с. + іл.

ISBN 978-617-10-0314-9

Переклад англійською мовою – 
Світлана Івашків-Когут. 

Редактори – Уляна Крук, Ольга Козакевич. 
Коректор – Юлія Глиняна. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка та опрацювання фотографій – 

Василь Роган.

На звороті обкладинки: Ірина Довгалюк у Приватному 
архіві академіка Філарета Колесси у Львові. 
Фотограф – Віталій Грабар. Львів, 2014.

У монографії розглянуто основні тенденції фонографіч-
ного періоду в історії звукового документування музичного 
фольклору в Україні. Фоногра фічні народномузичні проекти 
українських рекордистів, їхня дослідницька методика, здобут-
ки та внесок у європейське рекордування традиційної музич-
ної культури проаналізовано в контексті фонографічних досяг-
нень музичних етнографів Америки і Європи. Окреслено почат-
ки українського народному зичного архівування та з’ясовано 
сучасний стан українських колекцій воско вих валиків.

Для науковців, викладачів, студентів, шанувальників 
духовної спадщини українців.

The monograph highlights major tendencies of documenting 
folk music in Ukraine. The author analyzes phonographical 
projects of Ukrainian musical ethnographers, their scholarly 
methods, achievements and contribution into European 
phonography of folk music in the context of activity performed 
by musical ethnographers in America and Europe. The paper also 
outlines the initial stages of establishing phonographical archives 
and focuses on the condition of wax cylinders nowadays.

The monograph is designed for scholars, students and fans of 
intellectual heritage of the Ukrainians.
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20162016Моделювання в управлінні 
портфелем фінансових активів

Автор – Тарас Заболоцький

Заболоцький Т. М. Моделювання в управлінні 
портфелем фінансових активів : монографія / 
Т. М. Заболоцький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2016. – 440 с.

ISBN 978-617-10-0326-2

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено проблеми управління портфелем фі-
нансових активів в умовах новітньої теорії портфе-
ля. Проаналізовано ймовірнісні властивості оці нок 
ваг і характеристик портфеля фінансових активів з 
найменшим рів нем VaR та на їх основі запропоновано 
методи управління портфелем фінан со вих активів з 
найменшим рівнем VaR. Розроблено методи контро-
лю за ха рактеристиками портфеля на основі контро-
льних карт. Отримані результати поширено у разі ви-
користання CVaR як міри ризику. Досліджено питання 
су місності методів Марковіца та мінімізації VaR порт-
феля вибору раціо наль ної структури портфеля фінан-
сових активів. Визначено рівень довіри для VaR, при 
якому очікувана дохідність портфеля, отриманого з 
задачі бе зумовної мінімізації ризику портфеля, буде 
дорівнювати наперед зада ному рівню очікуваної до-
хідності. Проведено ймовірнісний аналіз оцінки от-
ри маного рівня довіри з метою спрощення управлін-
ня портфелем на прак тиці та відображення зв’язку 
дохідність-ризик. Розглянуто вплив кое фіцієнта, що 
описує ставлення до ризику на коректність вибірко-
вих оцінок ваг і характеристик портфеля. Досліджено 
ймовірнісні властивості вибірко вої оцінки коефіцієн-
та, що описує ставлення інвестора до ризику.
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Монографії

20162016 Відтворення суспільних благ 
в економічній системі України: 
концептуальні засади теорії 

та практики

Автор – Маріанна Кічурчак

Кічурчак Маріанна. Відтворення суспільних 
благ в економічній системі України: концептуальні 
засади теорії та практики : монографія / Маріанна 
Кічурчак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 
494 с.

ISBN 978-617-10-0329-3

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Тетяна Хоха. 
Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено закономірності відтворення суспіль-
них благ в економічній системі України. Обґрунтовано 
теоретико-гносеологічні засади їхнього продуку-
вання. Виокремлено особливості методології дослі-
дження і запропоновано нові підходи до тлумачення 
низки економічних категорій у сфері відтворення 
суспільних благ. Розроблено концептуальні засади 
відтворення суспільних благ; з’ясовано інституційні 
чинники і характер трансформації їхнього виробни-
цтва у вітчизняній економічній системі. За допомо-
гою економіко-математичних і статистичних методів 
оцінено специфіку їхнього відтворення в українській 
економіці. Визначено найголовніші напрями удоско-
налення надання таких благ з урахуванням євроінте-
граційних прагнень України.

Для науковців, аспірантів, магістрантів, студен-
тів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавить-
ся науковими дослідженнями в галузі економічної 
теорії.
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20162016Буттєвість сенсу людського життя

Автор – Лідія Сафонік

Сафонік Лідія. Буттєвість сенсу людського 
життя : монографія / Лідія Сафонік. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2016. – 350 с.

ISBN 978-617-10-0293-7

Присвячується мамі. 

Редактор – Руслана Спринь. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено феномен сенсу життя в контексті 
соціально-антропологічного буття ХХ століття. 
Зазначено, що у час диференціації та подрібнення 
модерністського наративу процедури смислокон-
ституювання, обумовлювані вербальним рефлек-
сивним мисленням із залученням мовно-комуні-
кативного та аргументаційного опосередкування, 
сприяють буттєвому закоріненню сенсу життя та 
розумінню його як інтегративної засади смислів 
людського буття.
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Монографії

20162016 Кафедра етнології Львівського 
університету. Класичний період 

(1910–1947)

Автор – Роман Тарнавський

Тарнавський Р. Кафедра етнології Львівського 
університету. Класичний період (1910–1947) / 
Роман Тарнавський ; відповідальний редактор 
Михайло Глушко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2016. – 236 с.

ISBN 978-617-10-0300-2 

Світлій пам’яті мого Наставника професора Степана 
Арсентійовича Макарчука, з вдячністю присвячую.

Художнє оформлення – Федір Лукавий. 
Літературний редактор – 

Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 
Комп’ютерне складання – Мар’яна Чернова.

Монографічне дослідження присвячене історії 
етнологічних підрозділів Львівського університету 
першої половини ХХ ст. Залучивши значний обсяг 
першоджерел, автор висвітлює створення в універ-
ситеті кафедр та наукових інститутів етнологічного 
спрямування, аналізує специфіку навчально-науко-
вого процесу в їхніх межах, вплив на нього політичної 
ситуації в Галичині. Особливу увагу звернено на роль 
університетських підрозділів у становленні народо-
знавчих наукових шкіл – етнологічної школи Адама 
Фішера та антропологічної школи Яна Чекановського. 
Простежено їхнє значення для повоєнної української 
та польської народознавчої науки.

Для етнологів, фольклористів, істориків, усіх заці-
кавлених історією Львівського університету та науки 
й освіти загалом.
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20172017Заповільнене руйнування матеріалів 
за локальної повзучості
Автори – Олександр Андрейків, 

Валентин Скальський, Ірина Долінська

Андрейків О. Є. Заповільнене руйнування 
матеріалів за локальної повзучості : монографія 
/ О. Є. Андрейків, В. Р. Скальський, І. Я. Долінська. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.

ISBN 978-617-10-0394-1

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.  

Викладено основи важливого розділу загальної механіки 
руйнування матеріалів – механіки заповільненого руйнуван-
ня матеріалів за локальної повзучості. Результати досліджень 
стосуються руйнування матеріалів і елементів конструкцій 
довготривалої експлуатації. Сформульовано ефективний 
енергетичний підхід для визначення довгочасної міцності та 
залишкової довговічності матеріалів і елементів конструкцій 
з тріщинами за довготривалого статичного і циклічного з ви-
тримкою в циклі навантажень та дії фізико-хімічних чинників 
зовнішнього середовища. На підставі адаптації запропонова-
ного підходу до конкретних умов експлуатації елементів кон-
струкцій розроблено методи для визначення їхньої довгочас-
ної міцності і залишкової довговічності. Застосування цих ме-
тодів продемонстровано на прикладах елементів енергетич-
ного устаткування, конструкцій нафтохімії, машинобудуван-
ня, промислового будівництва тощо. Досліджено весь діапазон 
зміни температур, які зумовлюють в зоні передруйнування 
біля вершини тріщини низькотемпературну та високотемпе-
ратурну повзучість. Проаналізовано вплив на довгочасну міц-
ність і залишкову довговічність елементів конструкцій таких 
найагресивніших експлуатаційних чинників:  водневмісне та 
корозійне середовища, радіаційне опромінення. 

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які 
працюють у галузі механіки руйнування, довгочасної міцнос-
ті і довговічності елементів конструкцій тривалої експлуата-
ції, а також викладачів, аспірантів і студентів, що спеціалізу-
ються на вивченні згаданих дисциплін.
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Монографії

20172017 Кримінальна відповідальність 
за ухилення від відбування покарань, 

не пов’язаних з ізоляцією особи

Автори – Володимир Бурдін, 
Соломія Старосольська

Бурдін В. М. Кримінальна відповідальність за 
ухилення від відбування покарань, не пов’язаних 
з ізоляцією особи : монографія / В. М. Бурдін, 
С. П. Старосольська. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 304 с.

ISBN 978-617-10-0424-5

Текст надруковано в авторській редакції. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів.

 Обкладинка – Василь Роган.
Досліджено питання кримінальної відпові-

дальності за ухилення від відбування покарань, 
не пов’язаних з ізоляцією особи. Розгля нуто на-
укові підходи щодо правової природи та сутнос-
ті кримінально-правових наслідків ухилення від 
відбування покарань, не пов’язаних з ізоляцією 
особи. Проаналізовано становлення кримінальної 
відповідаль ності за ухилення від відбування по-
карань, не пов’язаних з ізоляцією особи, в україн-
ському законодавстві та нормативне врегулюван-
ня такої відпо відальності згідно із законодавством 
зарубіжних країн. Визначено обсяг поняття “сис-
тема покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи”. 
Проана лізовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки 
складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 388, ч. 1, 2 
ст. 389, ч. 1, 2 ст. 390 КК України. Запропоновано 
доктри нально-аргументовані підходи до правиль-
ної кваліфікації відповідних видів злочинів.

Для викладачів та студентів юридичних фа-
культетів вищих навчальних закладів, науковців, 
працівників правоохоронних і судових органів.
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Монографії

20172017Теорія кримінального переслідування

Автори – Володимир Гринчак, 
Ігор Заяць, Василь Питлюк, 
Ганна Федущак-Паславська

Теорія кримінального переслідування : моно-
графія / [В. А. Гринчак, І. В. Заяць, В. І. Питлюк, 
Г. М. Федущак-Паславська]. Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 208 с.

ISBN 978-617-10-0375-0.

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган. 

На підставі проведеного аналізу доктринально-
го та нормативного матеріалу, а також результатів 
міжнародного співробітництва у боротьбі зі зло-
чинністю визначено закономірності становлення 
та розвитку стандартів поведінки держав у процесі 
кримінального переслідування правопорушників. 

Наголошено, що кримінальне переслідування є 
функцією держави, в основу якої покладено дотри-
мання прав людини й основних свобод, виокремлено 
історичні теоретичні та практичні тенденції й осо-
бливості становлення та вдосконалення національ-
них та міжнародно-правових механізмів, спрямова-
них на забезпечення цієї функції як наслідку, що ви-
пливає з державного суверенітету. Окремі положення 
розкривають особливості процесів міжнародного 
співробітництва, в тім числі за участю України, задля 
забезпечення невідворотності покарання злочинців.

Для студентів юридичних факультетів та фа-
культетів міжнародних відносин і політології, а 
також працівників державних органів, діяльність 
яких спрямована на боротьбу зі злочинністю.



278 Каталог видань

Монографії

20172017 Біблійна інтертекстуальність 
і переклад : англо-український 

контекст

Автор – Оксана Дзера

Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність 
і переклад : англо-український контекст : 
монографія / Оксана Дзера. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 490 с. 

ISBN 978-617-10-0391-0
Редактор – Уляна Крук. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.  

У монографії висвітлено, систематизовано й 
класифіковано основні актуалізації біблійного ін-
тертексту у внутрішньобіблійному та позабіблій-
ному просторах. Проаналізовано специфіку форму-
вання національних біблійних концептосфер уна-
слідок девіацій давньогебрейського та грецького 
першоджерел. Уточнено й розширено метамову 
дослідження біблійної інтертекстуальності, зосіб-
на обґрунтовано лінгвістичне трактування термі-
на біблеїзм та запропоновано термін біблема для 
позначення неідіоматичних біблійних інтертек-
стем авторського мовлення. Розроблено типологію 
біблем та окреслено способи їхнього відтворення 
іншою мовою й особливості рецепції іншою націо-
нальною лінгвокультурою. Презентовано комплек-
сний аналіз різножанрових біблійних інтертекстів 
Івана Франка для демонстрації цілісності його ін-
терпретативної концепції Святого Письма, що ви-
являється в його наукових працях, оригінальній 
творчості та перекладах. Зроблено спробу окресли-
ти потенціал перекладацьких інтерпретацій імплі-
цитного біблійного інтертексту. 

Для перекладознавців, літературознавців, лінг-
вістів, культурологів, викладачів, студентів. 
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20172017Багатофункціональні матеріали 
для електроніки на основі ZnO

Автори – Володимир Капустяник, 
Богдан Кулик, Борис Турко

Капустяник В. Б. Багатофункціональні 
матеріали для електроніки на основі ZnO : 
монографія / В. Б. Капустяник, Б. Я. Кулик, 
Б. І. Турко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 
280 с.

ISBN 978-617-10-0423-8

Редактор – Ірина Лоїк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Тетяна Мерещак. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Монографію присвячено теоретичним та ек-
спериментальним дослідженням оптичних, не-
лінійно-оптичних, електричних, діелектричних 
властивостей тонкоплівкових, наноструктуро-
ваних і композитних матеріалів на основі ZnO. 
Значну увагу приділено впливу технологічних 
чинників, домішок та розмірних ефектів на оптико-
спектральні та електрофізичні властивості згада-
них матеріалів.

Для наукових і інженерно-технічних пра-
цівників, котрі спеціалізуються в області електрон-
ного матеріалознавства, нано-, мікроелектроніки 
та фізики твердого тіла, а також для викладачів, 
аспірантів і студентів відповідних фізико-технічних 
і природничих спеціальностей.



280 Каталог видань

Монографії

20172017 Діалог і порозуміння 
для європейської і світової спільнот 

(із залученням творчого досвіду 
Львівсько-Варшавської школи)

За загальною редакцією 
Анатолія Карася

Діалог і порозуміння для європейської і 
світової спільнот (із залученням творчого досвіду 
Львівсько-Варшавської школи) : колективна 
монографія / A. Ґуральські, А. Карась, С. Пролєєв, 
Я. Лащик, М. Зарічний, М. Братасюк, М. Бойченко, 
Л. Сафонік, І. Добропас та інші ; за загальною 
редакцією професора А. Ф. Карася. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 216 с.

ISBN 978-617-10-0427-6
На обкладинці використано картину Tom Brown 

“The Hum of the City”.

Редактори – Наталія Романяк, Лілія Баран. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.
Висвітлюються ідеї, думки і погляди частини учас-

ників Міжнародної конференції “Філософія діалогу і 
порозуміння в побудові європейської і світової спіль-
нот”, організованій кафедрою філософії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Увага 
зосереджена на дослідженні проблем щодо пошуку 
солідарної комунікативної основи для мирного співіс-
нування за умов глобалізації в порівнянні з теоретич-
ними підходами і публічними практиками минулого. 
Це зокрема стосується переосмислення картезіанської 
парадигми розуму, формування громадянської іден-
тичності, аксіологічних засад дискурсивно-етичних 
практик і комунікативних спільнот, симулятивних чин-
ників маніпулятивного впливу на поведінку людей і со-
ціальних груп. Розглянуто також світоглядно-ідейний 
і науковий спадок філософії Львівсько-Варшавської 
школи в сенсі її конструктивного впливу на порозумін-
ня між гуманітаріями і природознавцями та представ-
никами різних етнічних і культурних середовищ. 

Книга буде корисною для вчених з різних галузей 
знань, для викладачів, аспірантів і студентів, а також 
для кожного, хто цікавиться філософією.
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20172017Розвиток фінансової системи України 
в умовах глобалізації

Автори – Віктор Коваленко, 
Олександра Коваленко

Коваленко В. М. Розвиток фінансової системи 
України в умовах глобалізації : монографія / 
В. М. Коваленко, О. В. Коваленко. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 236 с.

ISBN 978-617-10-0430-6

Редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

У монографії розкрито теоретичні основи, осо-
бливості та проблеми структуризації фінансової 
системи України, виявлено вплив глобалізацій-
них процесів на розвиток світової економіки та 
національних фінансових систем. Проведено оцін-
ку стану фінансової системи України на рівні її 
структурних складових. Визначено сучасні тенден-
ції міжнародного руху економічних ресурсів, фінан-
сові результати зовнішньоекономічної діяльності 
України та її зростаючий вплив на фінансову сис-
тему. Обґрунтовано можливості щодо модернізації 
структури та окреслено стратегічні напрями удо-
сконалення фінансової системи у контексті гармо-
нізації фінансових відносин.

Монографія може бути корисною для наукових 
працівників, викладачів, аспірантів, студентів ви-
щих навчальних закладів та фінансистів-практиків.
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20172017 Проблеми теорії та практики 
обліково-аналітичних наук

За загальною редакцією 
Олексія Ковалюка 

і Володимира Швеця

Проблеми теорії та практики обліково-
аналітичних наук : монографія / за загальною 
редакцією доктора економічних наук, професора 
Олексія Ковалюка і кандидата економічних наук, 
професора Володимира Швеця. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 440 с.

ISBN 968-617-10-0392-7

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган. 

Досліджено особливості теоретичних та прак-
тичних проблем обліково-аналітичних наук в 
Україні та світі. Визначено історичні та теорети-
ко-філософські основи обліково-аналітичних наук. 
Розкрито головні проблеми обліку та звітності 
суб’єктів господарювання  в Україні. На основі до-
сліджень діяльності суб’єктів господарювання у 
різних сферах діяльності розглянуто організацій-
но-методологічні основи проведення аналізу, ау-
диту, контролю й оподаткування, запропоновано 
концепцію подальшого удосконалення обліково-
аналітичних наук в Україні.

Монографія буде корисною для науковців, сту-
дентів економічних спеціальностей, бухгалтерів, 
фахівців державних контролюючих органів, ауди-
торських компаній та судових експертів.     
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20172017Закономірності міжфазової взаємодії 
у приповерхневих шарах структур 

твердотільної електроніки

Автор – Богдан Коман
Коман Б. П. Закономірності міжфазової 

взаємодії у приповерхневих шарах структур 
твердотільної електроніки : монографія / 
Б. П. Коман. – Львів, 2017. – 350 с. з ілюстр.

ISBN 978-617-10-0403-0

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто закономірності міжфазової взаємо-
дії у приповерхневих шарах різнотипних твердотіль-
них структур. Для практично важливих структур 
електроніки “кремній – метал (Cu, Al, Cr, Au)”, “графен 
(Si,Cu,Fe,Co,Au,Ag, Al, Ru, Hf, Pb)” і “напівпровідник (Si, 
Ge)–(Fe,Co,Cu,Al,Au,Cr,W,Pb)”, оцінені енергетичні пара-
метри міжфазової взаємодії: міжфазовий натяг, енергія 
міжфазової, робота адгезії та енергія адгезійних зв’язків. 
Для систем “кремній–металічні конденсати (Cu, Al, Cr, 
Au)”, проаналізована виявлена самоорганізаційна роль 
підкладки кремнію. Описані результати експеримен-
тальних досліджень кінетики внутрішніх (власних) на-
пружень у конденсатах Cu, Al, Cr, Au на кремнії у процесі 
їхнього осадження. З позицій міжфазової взаємодії роз-
глянуто механізм формування внутрішніх напружень 
у металічних конденсатах. Розглянуті закономірності 
зміни енергетичних міжфазових параметрів та розподіл 
радіаційно-індукованого заряду в Si-SiO2 структу-
рах під дією Х-, альфа, (Х+ІЧ), (Х+λкогер.) опромінень. 
З’ясовані нові типи деформаційних структур, що забез-
печують ефективну дисипацію пружної енергії у процесі 
деформації. Описане явище деформаційно-індукованої 
міжфазової взаємодії. З’ясований ефективний спосіб 
зміни рівня міжфазової взаємодії в системі “власний 
окисел–напівпровідник CdHgTе” у процесі деформації 
(фотопластичний ефект).

Для наукових співробітників з електронного ма-
теріалознавства та студентів фізико-технічних і хіміч-
них спеціальностей.
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20172017 Політика і мистецтво.
 Історичний взаємозв’язок

Автор – Євген Ланюк

Ланюк Є. Політика і мистецтво. Історичний 
взаємозв’язок : монографія / Євген Ланюк. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 244 с. + 
вкл. 24 с.

ISBN 978-617-10-0373-6

Редактор – О. Панчишин. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Монографія присвячена дослідженню взаємо-
зв’язку політики і мистецтва в іс торичній перспек-
тиві. Автор аналізує ключові філософські підходи до 
аналізу цього взаємозв’язку, зокрема ідеї І. Канта, 
Ф. Шиллера, О. Шпенглера, представників марк сизму 
і неомарксизму, та пропонує свій власний оригіналь-
ний погляд на історичне співвідношення цих сфер, 
що ґрунтується на концептуалізації трьох історичних 
принципів (монізму, плюралізму та синтезу монізму 
і плюралізму) і двох способів (культурного та ідео-
логічного). Такий підхід дав змогу  широкоформатно 
подивитись на історичну еволюцію політики і мис-
тецтва та проаналізувати її крізь призму єдиної кон-
цепції від епохи Стародавнього Сходу до постмодерну. 
Монографія розрахована на філософів, культурологів, 
політологів, істориків, мистецтвознавців, усіх, кого ці-
кавлять міждисциплінарні гуманітарні дослідження.
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20172017Становлення нової соціокультурної 
дійсності в Україні

Автори – Анатолій Карась, 
Марія Кашуба, Марія Альчук 

та інші
За загальною редакцією – 
Володимира Мельника

Становлення нової соціокультурної дійсності 
в Україні : колективна монографія / за загальною 
редакцією доктора філософських наук, професора 
В. П. Мельника / А. Карась, М. Кашуба, М. Альчук та 
інші. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 308 с.

ISBN 978-617-10-0327-9

Редактор – Михайло Коперсако. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлюються суспільні й культурні проце-
си, які відбуваються у глобальному масштабі та 
специфічно виявляються в українських реаліях. 
Здійснено системний аналіз соціально значущих 
культурних трансформацій в сфері морально-етич-
ній, релігійній, художній. Зосереджено увагу на ви-
явленні тих чинників та механізмів, які забезпечу-
ють зв’язки між соціальними та культурними змі-
нами. Висвітлюється роль нових ідей та ідеалів, які 
виконують роль атракторів, що здатні перетворю-
ватися на зародки нових форм культурного буття.
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20172017 Педагогічні концепти Івана Франка 
(теорія та методика навчання 

літератури)
Автор – Володимир Микитюк

Микитюк Володимир. Педагогічні концепти 
Івана Франка (теорія та методика навчання 
літератури) : монографія / Володимир Микитюк. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с.

ISBN 978-617-10-0425-2
Портрет Івана Франка 1905 р.; Іван Їжакевич 

“Грицева шкільна наука”; Леопольд Левицький, “Красне 
писання” взяті з фондів Львівського літературно-

меморіального музею Івана Франка.

Редактор – Оксана Микитюк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.  
У проблемно-синтетичній монографії досліджено та ак-

туалізовано педагогічну концептосферу Івана Франка, яка 
посідає вагоме місце в історії вітчизняної і європейської осві-
ти, є продуктивною для розвитку національної педагогіки. 
Висвітлено методологічні концепти Франка про специфіку 
української літератури як навчальної дисципліни у площині 
системного вивчення теорії та практики методичних основ 
викладання у середній і вищій школі; погляди дидакта про 
цінності та роль літературної освіти у розвитку громадян-
ського суспільства, думки про особистість учителя, лектор-
ську майстерність, програми викладання та навчальні під-
ручники з української літератури. Розглянуто ідеї Франка 
про розвиток творчих здібностей слухачів, проблеми сучас-
ної рецепції його художніх і наукових текстів з педагогічною 
тематикою, мовний світ митця, окцидентальну менталь-
ність та еволюційний розвиток менторської парадигми мис-
лителя від позитивістської педагогіки до педагогіки прагма-
тизму.

Для викладачів і вчителів, студентів та учнів, усіх педа-
гогічних працівників, літературознавців, філософів, культу-
рологів, істориків. Буде корисний освітянам, які зацікавлені 
у вдосконаленні методики викладання будь-яких дисциплін 
у середній і вищій школі, передусім – української літератури.

Усі права застережено. Відтворювати будь-яку части-
ну цього видання у будь-якій формі та в будь-який спосіб без 
письмової згоди правовласника заборонено.
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20172017Сучасна аналітична філософія: 
від прагматики до концептуалізації 

свідомості

Автор – Андрій Синиця

Синиця А. С. Сучасна аналітична філософія: 
від прагматики до концептуалізації свідомості : 
монографія / Андрій Степанович Синиця. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 448 с. 

ISBN 978-617-10-0370-5

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Дизайн обкладинки – Василь Роган.  

У монографії в систематизованій формі дослі-
джено витоки, специфіку і тенденції розвитку су-
часної аналітичної філософії як одного з провідних 
напрямів світової філософської думки та запропо-
новано його прагматико-когнітивну інтерпрета-
цію. З’ясовано, що еволюція  сучасної аналітичної 
філософії відбувалася в результаті поступового 
переходу від дослідження мови до вивчення свідо-
мості як її передумови, що була наслідком прагма-
тичного і когнітивного поворотів в аналітичних до-
слідженнях. Критично проаналізовано особливості 
вживання низки ключових понять сучасного аналі-
тичного науково-філософського дискурсу – зокре-
ма смислу, значення, референції, істини, а також ін-
тенціональності, кваліа, філософських зомбі, мови 
думки, розуміння, самості, штучної особистості, 
свободи волі тощо.

Для філософів, науковців і всіх, хто цікавиться 
проблемами логіки, лінгвістики, філософії, штуч-
ного інтелекту, теорії пізнання та історії філософії.
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20172017 Латинське дієслово: 
аспект і акціональність

Автор – Богдан Чернюх

Чернюх Б. В. Латинське дієслово: аспект і 
акціональність : монографія / Б. В. Чернюх. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 488 с. 

ISBN 978-617-10-0366-8

Редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.  

У монографії розглянуто коло проблем, 
пов’язаних з аспектуальною семантикою дієслова 
в латинській мові, визначено засоби її формування 
та їх роль у вираженні видових значень, запропо-
новано модель функціонально-семантичного поля 
аспектуальності в латинській мові. 

Для фахівців у галузі загального, порівняльно-
типологічного мовознавства та класичної філоло-
гії, викладачів, аспірантів, студентів філологічних 
спеціальностей. 
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20172017Суд Європейського Союзу: правовий 
статус та особливості реалізації 

правотворчої функції

Автори – Ірина Яворська, 
Михайло Микієвич

Яворська Ірина. Суд Європейського Союзу: 
правовий статус та особливості реалізації 
правотворчої функції : монографія / Ірина 
Яворська, Михайло Микієвич. – Львів : Львівський 
національний університет імені Івана Франка, 
2017. – 248 с.

ISBN 978-617-10-0420-7

У монографії досліджено особливості право-
вої природи Європейського Союзу як міжнарод-
ної наднаціональної організації особливого роду. 
Проаналізовано особливості творення норм права 
Європейського Союзу, роль і значення рішень Суду 
Європейського Союзу у процесі формування норм 
первинного та вторинного права Європейського 
Союзу. 

Проаналізовано також правовий статус суду 
Європейського Союзу, види та принципи тлумачен-
ня, що застосовуються ним у процесі тлумачення 
норм права Європейського Союзу.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студен-
тів вищих навчальних закладів, а також широкого 
кола читачів, котрі цікавляться проблемами теорії 
міжнародного права та права ЄС.
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20182018 Функціональний стан клітин і вміст 
Na+ за гіпоксії та канцерогенезу

Автор – Андрій Бабський

Бабський А. М. Функціональний стан клітин 
і вміст Na+ за гіпоксії та канцерогенезу. – Львів : 
Львівський національний університет імені 
Івана Франка, 2018. – 184 с. – (Серія “Біологічні 
Студії”). – Бібліографія: с. 161–184. 

ISBN 978-966-613-752-7 (cерія), 
 978-617-10-0078-0

Редактор – Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Ігор Старунько. 

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

Монографія охоплює важливі аспекти викорис-
тання методу ядерно-магнітного резонансу (ЯМР) 
у дослідженні експериментальних моделей діабету, 
ішемії та раку на субклітинному, клітинному й ор-
ганному рівнях організації. На підставі отриманих 
результатів проведено аналіз енергетичних дже-
рел підтримки мембранного градієнта Na+ у карді-
оміоцитах здорових і діабетичних щурів. З’ясовано, 
що характерне для діабету підвищення рівня Naв

+ у 
кардіоміоцитах призводить до порушення окисно-
го фосфорилювання у мітохондріях (МХ). Уперше 
показано, що зростання рівня Naв

+ викликає змен-
шення концентрації Са2+ у МХ шляхом активації 
Na+/Са2+-обмінника мітохондріальної мембрани. 
Виявлено, що короткотривалі гіпоксійні сеанси в 
ізольованому серці викликають активацію Na+/Н+-
обмінника плазматичної мембрани, запобігають 
надмірному закисленню кардіоміоцитів протягом 
ішемії та сприяють кращому відновленню меха-
нічних функцій міокарда після ішемії. З’ясовано, 
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20182018що гіпертермія викликає необоротне зростання 
рівня Naв

+ у клітинах фібросаркоми, а трансмемб-
ранний градієнт іонів Na+ слугує однією з основних 
мішеней під час гіпертермійного лікування раку. У 
цьому разі зміни рівня Na+ виявляються швидше 
за зміни рНв чи біоенергетичного статусу клітини. 
Доведено, що одночасне зростання рівня Naт

+ та 
коефіцієнта дифузії води, яке пов’язане зі збіль-
шенням об’єму зовнішньоклітинного середовища 
у пухлині після ефективного лікування, не є за-
гальним феноменом у разі ефективної хіміотерапії. 
Запропоновано використання методів 23Na -ЯМР 
для моніторингу рівня Naв

+ як показника ранніх 
метаболічних змін у пухлині. Виявлена можливість 
одночасної реєстрації коефіцієнта дифузії у зовніш-
ньо- та внутрішньоклітинному середовищі за до-
помогою моніторингу рівня Na+ в обох тканинних 
компартментах. З’ясовано, що розвиток канцеро-
генезу в печінці можна успішно контролювати за 
змінами сигналу 23Na-ЯМР, який, на відміну від ко-
ефіцієнта дифузії води, нечутливий до руху органів 
очеревини. 23Na-ЯМР у поєднанні з методами 1Н-, 
31Р-ЯМР, а також позитронно-емісійної томографії, 
полярографічним і гістологічними методами може 
надавати цінну синергетичну інформацію про роз-
виток різних патологій та ефективність ракової те-
рапії. 

Для студентів-магістрів, які вивчають кур-
си “Фізіологія новоутворень”, “Біоенергетика” та 
“Біофізика м’язів”, для фізіологів, біофізиків, біохі-
міків, лікарів, фахівців у галузі клітинної біології, а 
також для читачів, які цікавляться використанням 
методу ЯМР у різних експериментальних і практич-
них аспектах біології та медицини.
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20182018 Український одивнений художній 
текст: лінгвістичні виміри

Автор – Флорій Бацевич

Бацевич Флорій. Український одивнений 
художній текст: лінгвістичні виміри: монографія / 
Флорій Бацевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2018. – 336 с. 

ISBN 978-617-10-0464-1

Редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган. 

У монографії вперше в українській лінгвісти-
ці систематично розглянуто сутність, специфіку, 
механізми породження і сприйняття так званих 
художніх одивнених текстів (абсурдистських, нон-
сенсних, чорного гумору, химерної прози, невро-
тичного і психотичного характеру, створених на-
ратором-нелюдиною). На тлі художніх одивнених 
текстів, які визнані класичними (твори Е. Іонеско, 
С. Беккета, Л. Керрола, Д. Хармса, А. Ввєдєнского 
та інших письменників), зроблено спробу вияв-
лення й опису специфіки комунікативних смислів, 
що виформовуються в одивнених текстах, створе-
них українськими письменниками. Зокрема, про-
аналізовано найбільш показові твори І. Франка, 
М. Хвильового, М. Куліша, П. Ванченка, 
І. Костецького, В. Дрозда, В. Шевчука, Ю. Винничука, 
Ю. Олійника, Л. Подерв’янського, С. Ушкалова в ас-
пекті вияву особливих прийомів одивнення і вті-
лення відповідних комунікативних смислів у про-
зових і драматичних текстах.

Для філологів, культурологів, вчителів рідної та 
іноземних мов і літератур, усіх, хто цікавиться роз-
витком сучасного мовознавства, новітніх напрямів 
світової й української літератур.
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20182018Управління конкурентоспроможністю 
вищої освіти в Україні: інституційний 

аналіз і моніторинг
Автор – Ольга Гринькевич

Гринькевич О. С. Управління конкуренто-
спроможністю вищої освіти в Україні: інсти-
туційний аналіз і моніторинг : монографія / 
О. С. Гринькевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 462 с.

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган. 
В оформленні обкладинки використано зображення 
будівлі головного корпусу Львівського національного 

університету імені Івана Франка (фото 
Василя Рогана). Постаті на будівлі символізують 

Віру і Справедливість та Освіту і Працю.
Розроблено новий теоретико-методологічний на-

прям дослідження вищої освіти та управління підви-
щенням її конкурентоспроможності на національному 
рівні. Запропоновано концептуальну модель аналізу 
системи вищої освіти, яка ґрунтується на врахуванні 
інтересів різних груп стейкхолдерів, критеріях якос-
ті, соціальної відповідальності та економічної ефек-
тивності в управлінні конкурентоспроможністю. 
Розроблено методику моніторингу у конкурентоспро-
можності національної системи вищої освіти в Україні. 
Проаналізовано особливості розвитку вищої освіти в 
Україні та її регіонах у контексті цілей сталого розви-
тку, інтеграції у глобальний освітній простір, форму-
вання нового технологічного укладу. Окреслено стра-
тегічні пріоритети розвитку вищої освіти в Україні 
та її регіонах, які можуть бути враховані у розробці 
загальнонаціональної та регіональних стратегій під-
вищення конкурентоспроможності.

Для дослідників і викладачів, менеджерів освіти, прак-
тиків у галузі економіки та публічного управління система-
ми вищої освіти на національному та регіональному рівнях.
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20182018 Мартін Гайдеґґер та екзистенційна 
філософія

Автор – Андрій Дахній

Дахній Андрій. Мартін Гайдеґґер та екзи-
стенційна філософія : монографія / Андрій Дах-
ній. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 250 с.

ISBN 978-617-10-0446-7

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Чикальська, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган. 

У монографії розглянуто філософію Мартіна 
Гайдеґґера в контексті екзистенцій ного мислен-
ня. Предмет історико-філософського досліджен-
ня – це вито ки екзистенціалізму, специфіка його 
ідей і особливості розвитку, починаючи від ранньо-
го Модерну і завершуючи кінцем ХІХ століття (го-
ловно на прикладі спроб Б. Паскаля, С. К’єркеґора і 
Ф. Достоєвского), Наведено способи, завдяки яким 
“ранній” Гайдеґґер, “секуляризуючи” чимало ідей 
названих християнських попередників екзистенці-
алізму, запропонував власне, детерміноване пере-
довсім фактично-історичним і “негативістсько-ди-
намічним” розумінням, тлумачення проблем люд-
ської ідентичності. 

Для всіх, хто ціка виться історією екзистенцій-
них ідей західної філософії, а надто спадщиною 
М. Гайдеґґера – одного з найконтраверсійніших і 
водночас найвпливовіших мислителів ХХ століття.
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20182018Атрибути та різновиди 
напівпрезидентської системи 

правління в Європі: інституційно-
процесуальний і політично-

поведінковий аспекти

Автор – Віталій Литвин

Литвин Віталій. Атрибути та різновиди 
напівпрезидентської системи правління в 
Європі: інституційно-процесуальний і політично-
поведінковий аспекти : монографія / Віталій 
Литвин. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2018. – 636 с.

ISBN 978-617-10-0449-8.
Редактор – Руслана Спринь. 

Комп’ютерне верстання – Віталій Литвин. 
Обкладинка – Василь Роган.

Виявлено історіографічні, концептуальні, теорети-
ко-методологічні і практично-емпіричні особливості 
дослідження напівпрезидентської системи правління 
у політичній науці. Розглянуто інституційно-процесу-
альну та політично-поведінкову зумовленість опера-
ціоналізації сутності, атрибутів і типологізації напів-
президентської системи правління в країнах Європи, 
зокрема на тлі таких індикаторів, як формування та 
відповідальність урядів, розпуск та композиція ле-
гіслатур, дуалізм, легітимність, партійна належність і 
відповідальність виконавчої влади та сила президен-
тів. На цій підставі зафіксовано інституційно-процесу-
альні і політично-поведінкові наслідки й впливи на-
півпрезидентської системи правління у демократич-
них і автократичних країнах Європи, а також з’ясовано 
й систематизовано особливості, ризики та перспекти-
ви операціоналізації і реформування напівпрезидент-
ської системи правління в Україні.

Для студентів, аспірантів, докторантів та викла-
дачів закладів вищої освіти, політиків і державних 
службовців, а також усіх, хто цікавиться проблемати-
кою напівпрезидентської та інших систем державного 
правління, міжінституційних та політичних відносин, 
демократії та автократії.
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20182018 Населення Західної Волині 
та Західного Поділля 

у першій половині І тис. н. е.: 
культурно-історичний аспект

Автор – Ярослав Онищук
Онищук Я. І. Населення Західної Волині та 

Західного Поділля у першій половині І тис. н. е.: 
культурно-історичний аспект : монографія / 
Я. І. Онищук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 568 с. + вкл.

ISBN 978-617-10-0487-0
Пам’яті моїх вчителів археології Крушельницької Л. І., 

Пелещишина М. А., Козака Д. Н. присвячую.
Редактор – Мар’яна Михалюк. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Коректор – Юліанна Бурка. 

Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

На обкладинці зображено сучасний вигляд та 
художню реконструкцію поселення Дудин-ІІ 
Бродівського району Львівської області.

У монографії розглянуто культурно-історич-
ні процеси на території західних районів Волині 
та Поділля у першій половині І тис. н. е. Визначено 
основні напрями міграцій і шляхи розселення 
слов’янської, гето-дакійської та германської люднос-
ті, контактні зони, що сформувалися на цих теренах 
унаслідок тривалої комунікації різноетнічних пле-
мен. Через призму розвитку матеріальної та духовної 
культури пшеворського, липицького, зубрицького, 
вельбарського та черняхівського населення розгля-
нуто особливості проживання, побуту, господарства, 
поховальної обрядовості, а також взаємовідносини 
цих спільнот з провінційно-римським світом.

Для істориків, археологів, краєзнавців та 
усіх, хто цікавиться давнім історичним минулим 
України.
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20182018Місцеві бюджети в умовах 
поглиблення фінансової 
децентралізації в Україні

Автор – Юрій Раделицький

Ю. О. Раделицький.  Місцеві бюджети в умовах 
поглиблення фінансової децентралізації в Україні: 
монографія / Ю. О. Раделицький. – Львівський 
національний університет імені Івана Франка. – 
Львів, 2018. – 314 с. 

ISBN 978-617-10-0465-8
Редактор – Оксана Кузик. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Любов Семенович.
Досліджено теоретико-концептуальні і при-

кладні проблеми, які стосуються розвитку місце-
вих бюджетів у контексті децентралізації в Україні. 
Обґрунтовано принципи і методичні підходи до ви-
значення ролі та місця місцевих бюджетів у питан-
ні місцевого розвитку. Наголошено на проблемах 
впливу адміністративно-територіальної реформи 
та бюджетної децентралізації, а також на питанні 
формування спроможних територіальних громад. 
Висвітлено особливості формування та виконання 
місцевих бюджетів в умовах реформування систе-
ми міжбюджетних відносин в Україні. Визначено 
основні результати та особливості проведення 
реформи місцевого самоврядування в країнах 
Європейського Союзу. Проаналізовано вплив ад-
міністративно-територіальної реформи та фор-
мування об’єднаних територіальних громад на 
процес розвитку регіонів та соціально-економічні 
процеси на локальному рівні. Розроблено концеп-
туальну модель розвитку територіальної грома-
ди. Визначено напрями удосконалення механізмів 
формування доходів місцевих бюджетів та вико-
нання повноважень на локальному рівні.

Для науковців, економістів, керівників і практич-
них працівників органів управління різних рівнів.
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Монографії

20182018 Національна ідея: 
від “Руської трійці” до вісниківства

Автор – Любомир Сеник

Любомир Сеник. Національна ідея: від “Руської 
трійці” до вісниківства : монографія / Сеник 
Любомир. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 216 с.

ISBN 978-617-10-0469-6

Редактор – Уляна Крук. 
Коректор – Юліанна Бурка. 

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

Розглянуто проблему  української держав-
ности (національна ідея) від “Руської трійці” до 
Д. Донцова (вісниківство) впродовж більше століт-
тя історико-культурного процесу, що охопив також  
політичні питання. Зокрема українські “будителі” 
і визвольні ідеї Т. Шевченка, Іван Франко, як цен-
тральна постать борця за державність, наступне  
покоління “трагічних оптимістів” і “розстріляного 
відродження” в центрі з М. Хвильовим – усі вони 
відстоювали ідею державности України. Історія 
підтвердила її неминучість.   
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20182018Перекладознавчий аналіз – 
теоретичні та прикладні аспекти: 

давня українська література 
сучасними українською 
та англійською мовами

Автор – Тарас Шмігер

Шмігер Тарас. Перекладознавчий аналіз – 
теоретичні та прикладні аспекти: давня українська 
література сучасними українською та англійською 
мовами : монографія / Тарас Шмігер. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 510 с.

ISBN 978-617-10-0245-6

Редактор – Руслана Спринь. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Любомира Клима.

У світлі сучасних наукових парадигм обґрунто-
вано сутність перекладознавчого аналізу на мате-
ріалі творів давнього українського письменства 
у зіставленні з їхніми перекладами. Осмислено 
його історію та зв’язок з критикою перекладу. 
Проаналізовано застосування аналітичного ін-
струментарію новітніх філологічних теорій та 
розроблено способи аналізу перекладених творів. 
Висвітлено потенціал інтерпретації української лі-
тератури крізь призму перекладу та міжкультурної 
комунікації.

Для перекладознавців, літературознавців, лінг-
вістів, культурологів, викладачів, перекладачів, 
критиків.
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Монографії

20182018 Набуття, здійснення та захист 
майнових прав інтелектуальної 

власності в Україні

Автор – Ігор Якубівський

Якубівський І. Є. Набуття, здійснення та захист 
майнових прав інтелектуальної власності в 
Україні : монографія / І. Є. Якубівський. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 522 с.

ISBN 978-617-10-0457-3
Редактор – Уляна Крук. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.
Монографія присвячена дослідженню проблем 

набуття, здійснення та захисту майнових прав інте-
лектуальної власності та удосконаленню механізму 
цивільно-правового регулювання відносин інтелек-
туальної власності в Україні. Категорію майнових 
прав інтелектуальної власності як суб’єктивних 
цивільних прав розглянуто у площині як регулятив-
них, так і охоронних цивільних правовідносин. 

У роботі сформульовано концептуальний підхід 
автора до розв’язання важливих теоретичних та при-
кладних проблем правового регулювання набуття, 
здійснення та захисту майнових прав інтелектуаль-
ної власності та запропоновано рекомендації щодо 
удосконалення законодавства України у цій сфері.

Монографія є комплексним дослідженням, ре-
зультати якого мають як теоретичне значення для 
сучасної науки цивільного права, так і практичну 
цінність з погляду правотворчості та правозасто-
сування. Робота призначена для наукових і науко-
во-педагогічних працівників закладів вищої освіти 
та наукових установ, суддів, адвокатів, патентних 
повірених, аспірантів, студентів, а також усіх, хто 
цікавиться проблематикою цивільно-правового 
регулювання у сфері інтелектуальної власності. 
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Монографії

20192019Греки на території Руського 
воєводства у XV–XVIII ст.

Автор – Ігор Лильо

Лильо Ігор. Греки на території Руського воє-
водства у XV–XVIII ст. : монографія / Ігор Лильо. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 384 с., 
32 с. кол. іл.      

ISBN 978-617-10-0503-7 

Науковий редактор – Леонтій Войтович. 
Редактор – Анна Габрук. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Коректор – Юліанна Бурка. 
Обкладинка – Василь Роган.   

Монографію присвячено дослідженню істо-
рії грецького населення на території Руського 
Воєводства у XV–XVIII ст. Акцент зроблено на про-
цеси, що передували появі грецьких іммігрантів 
в цій частині Східної Європи, особливості їх еко-
номічної та суспільної діяльності. Особливу увагу 
відведено місцю та ролі греків у щоденному житті 
громад Львова, Бродів та Замостя.      

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

20192019 Роль різноспрямованих 
колонізаційних рухів у заселенні 
Українських Карпат упродовж 
ХІІІ – першої половини ХІХ ст.

Автор – Мирослав Дністрянський

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

ISBN 978-617-10-0492-4 

Редактор – Людмила Макітринська. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

У монографії значну увагу приділено відобра-
женню історико-географічних передумов та часу 
заселення Українських Карпат, а ще всебічно про-
аналізовані різні методологічні підходи до дослі-
дження цієї проблеми Виділені основні періоди 
формування суцільної мережі поселень у карпат-
ській гірській місцевості та розкрита роль різно-
спрямованих колонізаційних рухів у цих процесах. 
Відображені етнокультурні та соціально-структур-
ні особливості заселення Українських Карпат, на-
голошено на визначальній ролі етнічно української 
людності в соціально-економічному освоєнні регі-
ону. Розкрито вплив різнонаправлених міграцій на 
формування етнографічних відмінностей населен-
ня Українських Карпат. 

Для фахівців у галузі географії, історії, етнології, 
всіх, хто цікавиться науковим карпатознавством.
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Монографії

20192019Морфологія, структура та властивості 
аморфних сплавів, легованих РЗМ

Автори – Лідія Бойчишин, 
Оксана Герцик, Мирослава Ковбуз

Бойчишин Л. М. Морфологія, структура 
та властивості аморфних сплавів, легованих 
РЗМ : монографія / Л. М. Бойчишин, О. М. Герцик, 
М. О. Ковбуз.  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. – 242 с.

ISBN 978-617-10-0493-8

Редактор – Руслана Спринь. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Розглянуто загальні питання, які стосуються 
морфології, структури та властивостей аморф-
них сплавів, зокрема на основі заліза та алюмінію. 
Окремі розділи присвячено результатам дослі-
джень фізико-хімічних властивостей аморфних 
сплавів системи Fe82Nb2B14РЗМ2 (РЗМ = Y, Gd, Tb, Dy) 
та Al–ПМ–РЗМ.

Для науковців, аспірантів, студентів хімічних та 
фізичних спеціальностей закладів вищої освіти та 
наукових установ.
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Монографії

20192019 Міське суспільство Волині 
XVI – першої половини XVII ст.

Автор – Андрій Заяць

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

ISBN 978-617-10-0532-7

Редактори – Анна Габрук, Руслана Спринь. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Світлій пам’яті дружини Люби присвячено. 

На обкладинці використано світлину 
Костянтина Семицького. 

У монографії розглянуто процес становлення 
та функціонування міського суспільства Волині у 
ранньомодерну добу. Проаналізовано проблему 
дефініції, класифікації та термінології міських по-
селень; вивчено функції міських поселень та фак-
тори їх розвитку. З’ясовано роль власників приват-
них та старост королівських міст на формування 
устрою та особливості розвитку волинських міст. 
Особлива увага приділена міському управлінню 
та участі у ньому війта, лентвійта, ради, лави та 
найманих міських урядників. Описано міське судо-
чинство та його особливості у королівських та при-
ватних містах. Прослідковано джерела формування 
міської громади, її правове становище, соціальну 
структуру, етнічний та професійний склад, а також 
місце шляхти у міському соціумі. 

Для істориків, краєзнавців та всіх, хто цікавить-
ся міською історією Волині. 
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Монографії

20192019Філософія довкілля 
та природокористування

Автор – Микола Назарук

Назарук Микола. Філософія довкілля та 
природокористування : монографія / Микола 
Назарук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 
302 с. 

ISBN 978-617-10-0518-1

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

Досліджено філософські проблеми довкілля та 
природокористування. Розглянуто роль науки, ме-
тодологічні, онтологічні, етичні, естетичні аспекти 
філософії довкілля в умовах доби глобальних про-
блем. Проаналізовано основні методологічні під-
ходи в дослідженні екологічної безпеки, увагу зо-
середжено  на виявленні соціоприродної складової 
в комплексі головних чинників розвитку людської 
цивілізації. 

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто 
цікавиться філософськими проблемами довкілля 
та природокористування.  
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Монографії

20192019 Антиукраїнська суть москвофільської 
преси в Східній Галичині  

(1900–1939)

Автор – Тетяна Слотюк

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

ІSBN 978-617-10-0517-4

Редактор – Михайло Коперсако. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.

Монографія є першим комплектним дослі-
дженням преси москвофільського руху у Східній 
Галичині від початку ХХ століття до початку Другої 
світової війни. Проаналізовано зміст видань мо-
сквофільського руху у період 1900–1939 рр., дослі-
джено структуру, ідейно-концептуальні засади та 
особливості функціонування цієї преси.

Монографія буде цікавою науковцям, виклада-
чам, студентам-журналістам та історикам, а також 
усім, хто цікавиться історією преси.
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20122012 Частотний словник
роману Івана Франка 

“Основи суспільності”:
Інтерпретація твору крізь призму

статистичної лексикографії
Автор – Соломія Бук

Бук С. Частотний словник роману Івана Франка 
“Основи суспільності”: Інтерпретація твору крізь 
призму статистичної лексикографії / Соломія Бук ; 
наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 264 с.

ISBN 978-966-613-818-0

Дорогим батькам з любов’ю і вдячністю.

Літературний редактор – Михайло Коперсако. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Художнє оформлення – Василь Роган.

Вперше в українській лексикографії створено 
частотний словник роману І. Франка “Основи сус-
пільності”. Його укладено на основі електронного 
корпусу з використанням комп’ютерних програм ав-
томатичного опрацювання тексту за методикою та 
принципами, розробленими у проекті комплексного 
квантитативного дослідження творчості І. Франка. 
До кожного слова подано абсолютну й відносну 
частоту його вживання, а також покриття тексту.

Отримано важливі статистичні характеристики 
роману: обсяг тексту і словника, індекси різно-
манітності, винятковості, концентрації, кількісний 
розподіл лексем за частинами мови тощо.

Словник подає нову цікаву інформацію про 
багатство Франкового мовлення, що уточнює 
особливості ідіолекту письменника. Дані словника 
можуть бути використані в літературознавчих, 
культурологічних, лінгвістичних дослідженнях тощо.
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20132013Культурологія: 
енциклопедичний словник

Автори – Марія Альчук, 
Флорій Бацевич, Ігор Бойко

Альчук М. П. Культурологія: енциклопедичний 
словник / М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко ; за 
редакцією доктора філософських наук, професора 
В. П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 508 с.

ISBN 978-617-10-0026-1

Літературний редактор – Діана Карпин. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерний набір – Людмила Траспова. 
Комп’ютерна верстка і макет – Наталія Лобач, 

Наталія Буряк. 
Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено понад півтори тисячі понять і ка-
тегорій, уживаних в українській та іноземній лі-
тературі з історії культури, соціальної та куль-
турної антропології, етнографії, етики, естетики, 
мистецтвознавства, релігієзнавства, філософії, 
соціології, психології, відомості про творчість ви-
датних мислителів минулого і сучасності, теорії та 
історії культури. Репрезентовано основні культу-
рологічні напрями. Подано поняття, якими корис-
туються культурологи у дослідницькій практиці, а 
також загальновживані терміни, що стосуються са-
мої культури, історії світової культури, етнонаціо-
нального розвитку України й української культури.

Для культурологів – науковців, студентів, 
аспірантів, викладачів, а також широкого 
кола читачів, котрі вивчають культурологічні 
дисципліни і цікавляться проблемами теорії та 
історії культури.



310 Каталог видань

Енциклопедії ,  словники, довідники, покажчики, каталоги, колекції

20132013 Екслібриси Наукової бібліотеки
Львівського національного 

університету
імені Івана Франка

Автор-укладач – 
Наталія Кіт-Копистянська

Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка / 
автор-укладач та автор вступної статті Н. Кіт-
Копистянська ; Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту України, Львівський національний 
університет імені Івана Франка, Наукова 
бібліотека. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 
152 с.: іл. – До 400-ліття Наукової бібліотеки та 350-ї 
річниці заснування Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

ISBN 978-617-10-0057-5
Автор-укладач та автор вступної статті 

Наталія Кіт-Копистянська 
Відповідальний редактор – Василь Кметь. 
Комп’ютерна верстка та опрацювання 
ілюстративного матеріалу – Олена Янів.
Видання здійснене за фінансової підтримки 

Кредобанку.
Наукова бібліотека Львівського національно-

го університету імені Івана Франка містить багато 
вартісних та унікальних пам’яток, до яких належать 
і пам’ятки образотворчого мистецтва. Серед них 
особливої уваги заслуговують екслібриси, у яких 
відображено історію формування однієї з найдав-
ніших в Україні університетських книгозбірень, ге-
незу та поширення різних технік графіки, естетичні 
уподобання людей певних епох. Об’єктом видання 
стала частина екслібрисів, які зберігаються окре-
мою колекцією. Серед них власницькі знаки відо-
мих діячів культури, мистецтва, титулованих осіб, 
письменників, поетів, колекціонерів, меценатів, ві-
домих політичних діячів, викладачів Львівського, 
Яґеллонського та Варшавського університетів.
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20132013Кроки… 
Василь Лизанчук – публіцист,

вчений, педагог

Укладач – Мирослав Романюк
Кроки… Василь Лизанчук – публіцист, 

вчений, педагог: бібліографічний покажчик, 
листи, рецензії, есеї, відгуки. Книга 3 / укладач 
М. М. Романюк ; передмова Я. С. Калакури. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 550 с. + вкл.

ISBN 978-966-613-964-4

Редактор – Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 
Наталія Лобач. 

Художній редактор – Василь Роган. 
Фото на авантитулі – Ярослав Табінський.

На основі зібраного, опрацьованого, осмислено-
го і систематизованого матеріалу розкрито спосо-
би і форми російщення українців. Денаціоналізація 
насильницькими методами – терором, ліквідацією 
культурних здобутків, забороною шкіл, друку, 
врешті – мови – були в арсеналі різних держав, які 
окуповували українські землі, але найвишуканіші, 
найрафінованіші й водночас найбрутальніші 
методи застосовувала Москва. Ґрунтовно узага-
льнено форми і методи російщення: геноцид, 
етноцид, лінгвоцид української нації, розкрито 
шляхи утвердження української України. Книжка 
“Кроки” є своєрідною узагальнюючою працею, в 
якій осмислено творчу лабораторію професора 
Василя Лизанчука, всебічно показано важливість 
його наукової публіцистики для формування 
національної свідомості, громадянської гідності 
українців, взаємоповаги між громадянами різних 
національностей, які живуть в Україні.
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20132013 Фізичний факультет
Львівського національного 

університету
імені Івана Франка (1953–2013)

Автори – Іван Вакарчук, Петро Якібчук,
Олексій Миколайчук, Олександр Попель

Фізичий факультет Львівського національного 
університету імені Івана Франка (1953–2013) : 
довідково-інформаційне видання / [І. Вакарчук, 
П. Якібчук, О. Миколайчук та ін.]. – Львівський 
національий університет імені Івана Франка, 
2013. – 586 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Христина Макович.
 Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено розвиток фізичної науки та під-
готовку спеціалістів фізиків у Львівському уні-
верситеті до відкриття фізичного факульте-
ту у 1953 році. Наведено короткі відомості про 
фізичний факультет, астрономічну обсерваторію, 
кафедри, лабораторії та наукові підрозділи, 
проаналізовано наукові здобутки з фізики та 
навчальний процес, його кадрове, навчально-
методичне забезпечення, перелік кандидатських і 
докторських дисертацій, захищених аспірантами, 
здобувачами і працівниками університету, списки 
випускників факультету (1953–2013).

Для співробітників, студентів, аспірантів та 
випускників фізичного факультету і факультету 
електроніки.
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20132013Колекція мохів Антона Ремана 
з Південної Африки

в гербарії Львівського національного 
університету

імені Івана Франка (LW)
Автори – Тетяна Хміль, 

Звенислава Мамчур, Сергій Кондратюк
Хміль Т. С. Колекція мохів Антона Ремана 

з Південної Африки в гербарії Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
(LW) / Т. С. Хміль, З. І. Мамчур, С. Я. Кондратюк. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 134 с.

ISBN 978-617-10-0021-6
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерна верстка і макет – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.
У книзі, яка є продовженням серії “Гербарій 

Львівського університету (LW)”, репрезентовано ко-
лекцію мохоподібних А. Ремана з Південної Африки, 
яка нараховує 650 зразків. Колекція була зібрана 
вченим під час двох великих подорожей Південною 
Африкою у 1875–1877 і 1879–1880 роках. У 1899 р. 
А. Реман передав її гербарію. Колекція містить значну 
кількість автентичних зразків. Така інформація дуже 
цінна для сучасних бріотаксономічних досліджень 
Африканського континенту.

Крім трьох вступних розділів: “Вступ”, “Біо-
графія і науковий доробок А. Ремана”, “Про колек-
цію”, подано список видів колекції (етикетованих 
і неетикетованих зразків). Паралельно зістав-
лена таксономія колекції А. Ремана з пізнішими 
таксономічними даними. З наведеного переліку 
видно, що низку зразків, які є в гербарії LW, біологи 
досі не включали до аналізу.

Для бріологів, ботаніків, аспірантів і студентів 
біологічних факультетів, працівників гербаріїв і 
музеїв.
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20142014 Соціальна географія : 
словник-довідник

Автори – Мирослав Білецький, 
Ірина Ванда,
Любов Котик

Білецький М. І. Соціальна географія : словник-
довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 164 с.

ISBN 978-617-10-0133-6 

Редактор – Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерний набір – Ірина Ванда, Любов Котик. 
Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. 

Художнє оформлення – Любов Котик, 
Людмила Войтович.

Словник-довідник містить трактування голов-
них термінів і понять соціальної географії загалом 
та окремих її галузевих і просторових дисциплін 
зокрема. Наведено підходи провідних учених-гео-
графів до визначення структури соціальної гео-
графії, районування території України. Подано со-
ціально-географічну характеристику України та 
держав світу.

Для студентів, аспірантів, викладачів геогра-
фічних факультетів вищих навчальних закладів, 
учителів географії, усіх, хто цікавиться соціально-
географічною проблематикою.
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20142014Encyclopedia.
Львівський національний 

університет 
імені Івана Франка. Т. 2

Encyclopedia. Львівський національний 
університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 2: Л–Я. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 764 с. 

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 університету – цього 
загальноуніверситетського літопису, подано через життєписи 
професорів нового часу, енциклопедистів епохи просвітництва, 
учених-романтиків і позитивістів ХІХ століття, прихильників 
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 напрями та школи, які впродовж століть формували 
академічне середовище Львівського університету, і сьогодні 
виразно віддзеркалюють його сутність, буття. Наука, 
культура, освіта, виховання, 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 успадковували їхні учні – 
творці інтелектуальних і культурних надбань українців, 
поляків, євреїв, німців, вірмен та інших народів.

Сподіваємося, що “Encyclopedia. Львівський національний 
університет імені Івана Франка” стане наріжним каменем 
для розвитку нових усебічних досліджень історії Львівського 
Університету вдячними вихованцями нашої almae matris.
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20142014 Англо-український словник
з міжнародних відносин 

та дипломатії= English-Ukrainian 
Dictionary of International Relations 

and Diplomacy

Укладач – Наталія Кащишин

Англо-український словник з міжнародних 
відносин та дипломатії = English-Ukrainian 
Dictionary of International Relations and Diplomacy / 
укладач Н. Є. Кащишин. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 120 с.

ISBN 978-617-10-0121-3

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

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

Словник містить понад 1 600 термінів і 
термінологічних словосполучень, які стосуються 
дипломатії, а також економічних, юридичних, 
суспільно-політичних, військових та інших 
аспектів міжнародних відносин. Терміни, подані 
у словнику, впорядковано на основі галузевого 
поділу відповідно до кількох тематичних 
блоків. Окремими розділами репрезентовано 
найвживаніші у дипломатії латинські та французькі 
неасимільовані запозичення.

Призначений для студентів, викладачів, 
перекладачів і фахівців у галузі міжнародних 
відносин та дипломатії.
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Енциклопедії ,  словники, довідники, покажчики, каталоги, колекції

20162016Словник соматичної фразеології 
японської мови

Автор-упорядник – Олена Горошкевич

Горошкевич О. Г. Словник соматичної 
фразеології японської мови / автор-упорядник, 
вступна стаття: Горошкевич О. Г. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2016. – 196 с.

ISBN 978-617-10-0349-1

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган. 

В україномовній лексикографії це перший слов-
ник соматичної фразеології японської мови. Для 
побудови словника використали два принципи: 
тематично-гніздовий та алфавітний. Словник міс-
тить понад 930 фразеологічних одиниць. Значна 
частина виразів проілюстрована прикладами, до 
частини виразів підібрано фразеологічні відповід-
ники української мови.

Для тих, хто вивчає японську мову, займається 
усним чи письмовим перекладом, мовознавчими 
студіями.
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Енциклопедії ,  словники, довідники, покажчики, каталоги, колекції

20162016 Словник мови поетичної збірки Івана 
Франка “Мій Ізмарагд”. 
Частина перша (А–М)

Автор – Зеновій Терлак

Терлак Зеновій. Словник мови поетичної збірки 
Івана Франка “Мій Ізмарагд” : у двох частинах. 
Частина перша : А–М / Зеновій Терлак. – Львів : 
Апріорі, 2016. – 424 с.

ISBN 978-617-629-277-7 (загальний), 
 978-617-629-278-4 (ч. 1).

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган. 
Видавець – Юрій Николишин. 

Заступник директора – Святослав Шот.

Словник є повним довідником особливостей 
слововживання у поетичній збірці Івана Франка 
“Мій Ізмарагд”. Подано частотність уживання всіх 
українських лексем, що функціонують у тексті пер-
шого прижиттєвого видання збірки поета, розкри-
то її семантику, з’ясовано фонетико-граматичні та 
стилістичні особливості.

Видання призначене для науковців, викладачів 
і студентів вищих навчальних закладів, а також для 
всіх тих, хто цікавиться таємницями художнього 
слова.
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Енциклопедії ,  словники, довідники, покажчики, каталоги, колекції

20162016Словник мови поетичної збірки
 Івана Франка “Мій Ізмарагд”. 

Частина друга (Н–Я)

Автор – Зеновій Терлак

Терлак Зеновій. Словник мови поетичної збірки 
Івана Франка “Мій Ізмарагд” : у двох частинах. 
Частина друга : Н–Я / Зеновій Терлак. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2016. – 428 с.

ISBN 978-617-629-277-7 (загальний) (Апріорі),  
 978-617-10-0288-3 (ч. 2) 
 (ЛНУ імені Івана Франка)

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган. 

Словник є повним довідником особливостей 
слововживання у поетичній збірці Івана Франка 
“Мій Ізмарагд”. Подано частотність уживання всіх 
українських лексем, що функціонують у тексті пер-
шого прижиттєвого видання збірки поета, розкри-
то її семантику, з’ясовано фонетико-граматичні та 
стилістичні особливості.

Видання призначене для науковців, викладачів 
і студентів вищих навчальних закладів, а також для 
всіх тих, хто цікавиться таємницями художнього 
слова.
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Енциклопедії ,  словники, довідники, покажчики, каталоги, колекції

20172017 Історія англійської мови. 
Енциклопедичний словник 
із цитатами. Том Перший. 

Староанглійська мова = The History 
of English. An Encyclopedic Dictionary. 

With Quotations. Volume One. 
Old English

Автор – Ольга Курпіль
Курпіль Ольга. Історія англійської мови. 

Енциклопедичний словник із цитатами. Том 
Перший. Староанглійська мова = The History of 
English. An Encyclopedic Dictionary. With Quotations. 
Volume One. Old English. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 270 с.

ISBN 968-617-10-0396-5 (загальний),
 968-617-10-0397-2 (Т. 1)

Текст надруковано в авторській редакції. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Василь Роган. 
Енциклопедичний словник з історії англійської 

мови є науковим виданням. Словник охоплює весь 
лексикон з першої частини курсу історії англійської 
мови і повністю відповідає навчальній програмі ви-
щих навчальних закладів. До тому ввійшов старо-
англійський період розвитку англійської мови від 
Vдо XI століття. Понад 130 словникових статей 
висвітлюють внутрішній (мовознавчий) і зовніш-
ній (історико-культурологічний) аспекти еволю-
ції англійської мови. Для поглибленого вивчення 
предмета кожна словникова стаття подає низку 
цитат, які слугують хрестоматійним матеріалом 
та заохочують до подальших дискусій і роздумів. 
Укладений англійсько-український глосарій допо-
може в адекватному сприйнятті викладу.

Для мовознавців, студентів та для широкого 
кола читачів, які вивчають і володіють англійською 
мовою.



Біографічні  нариси , Біографічні  нариси , 
вибрані  працівибрані  праці
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20122012 Євген Лазаренко – 
видатна постать ХХ століття

Упорядники – Орест Матковський, 
Петро Білоніжка,

Володимир Павлишин

Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття / 
автори доповідей і упорядники О. Матковський, 
П. Білоніжка, В. Павлишин ; відповідальний 
редактор І. Вакарчук. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 242 с.

ISBN 978-966-613-965-1

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Обкладинка – Василь Роган.

Наведено матеріали круглого столу “Академік 
Євген Лазаренко – ректор, учений, громадянин”, 
проведеного в рамках заходів до 350-річчя 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка, інформацію про презентації книги 
“Євген Лазаренко”, опублікованої 2005 року, 
спогади і фотоілюстрації. В доповідях і спогадах 
проаналізовано науково-педагогічну, ректорську 
і громадсько-політичну діяльність Євгена 
Лазаренка. Наголошено на його неоціненному 
внеску в розвиток науки та освіти загалом і 
мінералогічної зокрема, в українське національне 
відродження, активній і сміливій культурознавчій 
діяльності, сміливих патріотичних вчинках.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20122012Доктор географії Григорій Величко

За редакцією Олега Шаблія

Доктор географії Григорій Величко / за 
редакцією професора О. Шаблія. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 342 с.

ISBN 978-966-613-802-9, 
 978-966-613-997-2

Текст надруковано в авторській редакції. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерний набір – Тарас Кравець, 

Орислава Тимчук, Марія Мирош. 
Комп’ютерна верстка – Тарас Кравець. 
Художнє оформлення – Ігор Дикий. 

Переклад на англійську – Любов Котик.

Подано життєпис і наукову діяльність укра-
їнського географа, першого доктора географії 
Григорія Величка (1863–1932). Опубліковано на-
укові праці вченого з географічного українознав-
ства, регіоналістики і геоурбаністики, географії 
приміського сільського господарства, методики 
викладання географії. Висвітлено громадські та 
родинні стосунки ученого.

Для викладачів, аспірантів і студентів геогра-
фічних факультетів і факультетів міжнародних від-
носин.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20142014 Орест Матковський: 
учений, педагог, 

організатор науки і освіти
(до 85-річчя від народження)

Автори й упорядники – Петро Білоніжка,
Євгенія Сливко, Богдан Манчур, 
Людмила Ланчак, Лідія Яриш

Орест Матковський: учений, педагог, 
організатор науки і освіти (до 85-річчя від 
народження) : довідково-бібліографічне ви-
дання / [П. Білоніжка, Є. Сливко, Б. Манчур та 
ін.] ; відповідальні за випуск професор М. Павлунь, 
доцент Л. Скакун. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 204 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-педаго-
гічної, організаційної та громадської діяльності відо-
мого українського вченого в галузі мінералогії, док-
тора геолого-мінералогічних наук, академіка Академії 
наук вищої школи України, заслуженого професора 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка Ореста Ілляровича Матковського. Видання 
також містить відомості про найважливіші наукові 
здобутки й підготовку науково-педаго гічних кадрів, 
хронологічний та іменний покажчики праць, дані 
про участь у наукових форумах та їхню організацію, 
інформацію про опонування кандидатських і доктор-
ських дисертацій, рецензії на праці О. Матковського 
та літературу про нього, привітання з нагоди відзнак 
і ювілеїв. Зміст книги доповнено фотоілюстраціями та 
фотокопіями документів. Окремо схарактеризовано 
діяльність О. Матковського протягом 2009–2014 рр.: 
наведено стислу інформацію про найважливіші 
здобутки у навчально-методичній, науковій та 
науково-організаційній роботі, публікації, привітання, 
фотоілюстрації й фотокопії.

Для наукових працівників, геологів виробничих 
організацій, аспірантів і студентів, які цікавляться 
історією вітчизняної геологічної науки та історією 
ЛНУ імені Івана Франка.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20142014Доктор географії 
Володимир Огоновський

За редакцією Олега Шаблія

Доктор географії Володимир Огоновський / за 
редакцією професора О. Шаблія. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – 396 с.

ISBN 978-966-613-802-9 (серія), 
 978-617-10-0150-3

Текст надруковано в авторській редакції. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерний набір – Анна Наконечна, 

Орислава Тимчук. 
Комп’ютерне верстання – Тарас Кравець. 

Художнє оформлення – Ігор Дикий. 
Світлини з архівів і домашніх збірок: Петра Арсенича, 
Романа Горака, Богдана Задорожного, Марії Прохасько, 

Феодосія Стеблія, Олега Шаблія 
та інтернет-ресурсів.

Репрезентовано життєпис і наукову діяльність 
українського географа, демографа і статисти-
ка, доктора філософії Володимира Огоновського 
(1896–1970). Опубліковано наукові праці учено-
го з проблем демогеографії, регіональної і секто-
ральної економічної географії, туризмознавства. 
Висвітлено родинні стосунки ученого.

Для викладачів, аспірантів і студентів геогра-
фічних та економічних факультетів і факультетів 
міжнародних відносин.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20142014 Україна та українці:
події далекі і близькі. Вибрані праці

Автор – Богдан Якимович

Якимович Богдан. Україна та українці: події 
далекі і близькі. Вибрані праці / Богдан Якимович ; 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, Інститут українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України, Академія сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного ; 
Науковий центр, Львівське обласне відділення 
товариства зв’язків з українцями за межами 
України, Наукова фундація Андрія Чайковського. – 
Львів, 2014. – 1088 с.

ISBN 978-966-02-7226-2

Редактор – Дарія Якимович-Чапран. 
Комп’ютерне макетування – Богдана Пікулик, 

Мирослава Доманська. 
Обкладинка – Василь Роган.

До збірника вибраних праць відомого істори-
ка Богдана Зіновійовича Якимовича увійшли на-
укові та науково-популярні статті з історії України, 
української воєнної та військової історії, націо-
нальної символіки, вексилології, франкознавства 
та чайковськіяни, культурології, термінології, 
вибрані рецензії, доповіді, відгуки, виступи, які 
охоплюють 1972–2012 рр. Книжку присвячено 
батькам, учителям, родині – усім, хто вірив в його 
покликання per aspera стати вченим-гуманітарієм.

Праця підготована до 60-річчя від дня 
народження автора та 40-річчя написання першої 
наукової праці й адресована всім, кого цікавить 
рідна історія та культура.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20152015Андрей Шептицький
Митрополит Галицький (1901–1944)

провісник екуменізму

Автор – Любомир Гузар

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

ISBN 978-617-10-0229-6

Літературні редактори – Назар Федорчак, 
Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 
Художній редактор – Федір Лукавий. 

Комп’ютерне складання – Ольга Кузьмич.

Докторська праця Блаженнішого Любомира 
Гузара присвячена дослідженню екуменічної ді-
яльності Митрополита Андрея Шептицького, 
Глави Української Греко-Католицької Церкви, 
проникливого богослова, ревного душпасти-
ря, суспільного діяча, мецената. На широкому та 
складному тлі родинних, історичних, церковно-
релігійних, політичних обставин кінця ХІХ–першої 
половини ХХ ст. проаналізовано ґенезу поглядів 
Митрополита на єднання Церков, практичні 
кроки, які він робив для досягнення цієї шляхетної 
мети, та їхнє відображення у рішеннях Другого 
Ватиканського собору (1962–1965). Сподіваємося, 
що ідеї, відображені в цій книзі, стимулюватимуть 
подальші дискусії, слугуватимуть зближенню 
християнських Церков та їхньому єднанню.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20152015 Суспільна географія. Книга перша. 
Проблеми теорії, історії 
та методики дослідження 

Автор – Олег Шаблій

Шаблій Олег. Суспільна географія : у двох 
книгах. Книга перша. Проблеми теорії, історії та 
методики дослідження: [Вибрані праці] = Human 
Geography : in two Vol. Volume One. The Problems of 
theory, history and methodic of research : Selected 
Works / Олег Шаблій. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 814 с.

ISBN 978-617-10-0266-1 (загальний), 
 978-617-10-0267-8

Текст подано в авторській редакції. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Ольга Мамчур. 
Комп’ютерна підготовка тексту – Орислава Тимчук, 

Олег Веклин, Олег Горовий. 
Комп’ютерна верстка – Ганна Смалійчук. 

Переклад англійською – Любов Котик, Ольга Мамчур, 
Марія Мирош; з польської – Галина Сохоцька; 

з російської – Марія Пелех. 
Обкладинка – Василь Роган.

У книзі опубліковані праці вченого з теоретич-
них, методологічних та методичних проблем сус-
пільної географії. Розкрито історичні й сучасні осо-
бливості формування географічної науки, її струк-
тури і проблеми розвитку нових галузей у пост-
індустріальному та інформаційному суспільстві. 

Для представників академічної спільноти, мо-
лодих учених, аспірантів, магістрів, працівників 
ВНЗ географічного профілю, викладачів географії.



329Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Біографічні  нариси, вибрані  твори

20152015Суспільна географія. Книга друга. 
Проблеми українознавства, 

регіоналістики і краєзнавства

Автор – Олег Шаблій

Шаблій Олег. Суспільна географія : у двох 
книгах. Книга друга. Проблеми українознавства, 
регіоналістики і краєзнавства: [Вибрані праці] 
= Human Geography: In two Vol. Volume Two. The 
Problems of Ukrainian, Regional and Land Studies: 
Selected Works / Олег Шаблій. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 706 с.

ISBN 978-617-10-0266-1 (загальний), 
 978-617-10-0268-5

Текст подано в авторській редакції. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Ольга Мамчур. 
Комп’ютерна підготовка і верстка – Ганна Смалійчук. 
Переклад англійською – Любов Котик, Ольга Мамчур, 

Марія Мирош; з польської – Галина Сохоцька; 
з російської – Марія Пелех. 
Обкладинка – Василь Роган.

У вибраних працях опубліковані наукові твори 
з теоретичних, методологічних та методичних про-
блем географічного українознавства, реґіоналісти-
ки і краєзнавства. Висвітлено українські географо-
історичні дослідження, зокрема звернена увага на 
проблеми Львівської суспільно-географічної шко-
ли. Обґрунтовано теоретичні проблеми макрорегі-
оналізації України. Розкрито теоретичні і приклад-
ні проблеми регіонів держави, зокрема, західних. 
Проаналізовано проблеми краєзнавства, особливо 
нового напряму – львовознавства.

Для представників академічної спільноти, мо-
лодих учених, аспірантів, магістрів, працівників 
ВНЗ географічного профілю, викладачів географії.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20162016 Україна і Схід
Автор – Ярослав Дашкевич

Упорядники – Галина Сварник, 
Андрій Фелонюк

Дашкевич Я. Україна і Схід / Упорядники 
Г. Сварник, А. Фелонюк; НАН України, Інститут 
української археології та джерелознавства імені 
М. С. Грушевського. Львівське відділення; 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка. – Львів, 2016. – 960 с.; іл.

ISBN 978-966-02-8024-3
Літературне редагування та коректа – Наталія Кіт. 
Технічне редагування та верстка – Оксана Гладій. 

Художнє оформлення – Юрко Кох.
На обкладинці зображено кам’яну бабу № 15 (Біо-

сферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф. Е. Фальц-
Фейна). Фото – Н. Дрогобич.

На форзацах використано фрагменти ікон 
Страшного суду із зображенням східних народів зі збірок 
Музею історії релігії у Львові (села Мшанець, Станиля, 
Ванівка, Долина, Вовче), Національного музею у Львові 
імені Андрея Шептицького (Молдавсько), Львівської 
національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького 
(Мала Горожанна) та Михайлівського Золотоверхого 
монастиря у Києві.

Збірник містить 100 праць Ярослава Дашкевича, 
присвячених сходознавчій тематиці. Це ґрунтов-
ні дослідження окремих проблем (Великий кордон 
України, тюркські кам’яні баби, Україна на буршти-
новому шляху, ясир з українських земель, золотоор-
динське і турецьке Поділля), історії східних етносів 
(калмиків, караїмів, кримських татар, сараценів, че-
мерисів), зв’язків України з країнами Сходу (Персія, 
Сирія, Туреччина, Узбекистан), східних джерел, роз-
витку українського сходознавства. Більшість статей 
та рецензій побачили світ у 1960–2000 роках 21 текст 
(переважно доповіді), виявлений у науковому архіві 
Я. Дашкевича, публікується вперше.

Для істориків, сходознавців, усіх, хто цікавиться 
минулим України. 
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20162016Василь Лизанчук. 
Від коректора до академіка

Упорядник – Іван Крупський

Василь Лизанчук. Від коректора до академіка / 
упорядник І. Крупський. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 624 с. + вкл.

ISBN 978-617-10-0328-6

Редактор – Оксана Кузик. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Всебічно розкрито публіцистичну, наукову, 
педагогічну, громадську діяльність доктора фі-
лологічних наук, завідувача кафедри радіомов-
лення і телебачення ЛНУ імені Івана Франка, 
професора, заслуженого журналіста України, 
академiка Академiї наук вищої освіти України, ла-
уреата Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка 
Василя Васильовича Лизанчука з нагоди присво-
єння йому почесного звання “Заслужений про-
фесор Львівського національного університету 
імені Івана Франка”, 80-річчя з дня народження 
та 65-річчя журналістської праці.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20162016 Доба розстріляного відродження. 
Роман опору. 

Національна ідентичність. 
Література в час тоталітаризму

Автор – Любомир Сеник

Сеник Любомир. Доба розстріляного 
відродження. Роман опору. Національна 
ідентичність. Література в час тоталітаризму / 
Любомир Сеник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2016. – 418 с.

ISBN 978-617-10-0334-7

Редактор – Віталія Станкевич. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Христина Макович. 
Обкладинка – Василь Роган.

У збірник вибраних праць увійшла монографія 
про роман опору, а також статті, що були опублі-
ковані в наукових збірниках і присвячені різним 
аспектам літератури доби “розстріляного відро-
дження”.

Книжка призначена для спеціалістів, студен-
тів гуманітарного профілю і читачів, зацікавлених 
проблемами розвитку українського письменства в 
ХХ столітті.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20172017Антологія сучасної філософії науки, 
або усмішка ASIMO = Anthology 

of Contemporary Philosophy of Science, 
or ASIMO smile

За науковою редакцією 
Володимира Мельника 

та Андрія Синиці
Антологія сучасної філософії науки, або усмішка 

ASIMO = Anthology of Contemporary Philosophy of 
Science, or ASIMO smile / за науковою редакцією 
В. П. Мельника та А. С. Синиці ; [пер. І. В. Грабовський, 
У. І. Лущ, А. С. Синиця]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 568 с.

ISBN 978-617-10-0256-2
Редактори – Мирослава Мартиняк, 

Христина Макович. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Дизайн обкладинки – Андрій Ладик.
В антології вміщено переклад з англійської та фран-

цузької мов дванадцятизнакових праць провідних су-
часних західних мислителів, які провадять досліджен-
ня в галузі філософії науки – Пенелопи Медді, Едварда 
Фредкіна, Еріка Р. Скеррі і Лі Макінтайра, Пітера Ґодфрі-
Сміта, Ендрю Фінберґа, Мілен Ботболь-Баум, Жан-Іва 
Безьє, Девіда Чалмерса, Деніела Деннета, Патриції С. 
Черчленд, Джона Серля, Ноама Хомського. Антологія 
складається з двох частин: у першій (“Суб’єктивізація 
об’єктивного”) висвітлено філософські аспекти матема-
тики, фізики, хімії, біології, техніки й біоетики, у другій 
(“Об’єктивізація суб’єктивного”) – логіки, інформатики, 
теорії штучного інтелекту, нейрофілософії, когніти-
вістики та лінгвістики. Кожна праця супроводжується 
аналізом ключових проблем відповідного напряму фі-
лософсько-наукових досліджень і біографічними відо-
мостями про її автора.

Для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної фі-
лософії науки.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20182018 Стефан Яворський. Філософські твори : 
у 3 томах. Т. 2.  Натурфілософські праці

Стефан Яворський. Філософські твори : у 3 т. 
Т. 2.  Натурфілософські праці / [пер. з лат. мови 
І. С. Захари ; упоряд., вступ. слово та іменний 
покажчик М. В. Кашуби] ; [латиномовна ред. пер. 
М. В. Кашуби] ; [коментарі І. С. Захари, М. В. Кашу-
би]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 768 с. 

ISBN 5-12-001691-Х; 
 978-617-10-0480-1

Редактори – Уляна Крук, Наталія Плиса, 
Мар’яна Михалюк. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерний набір – Марія Кашуба. 

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

Уперше представлено український переклад 
частини латиномовного рукописного філософ-
ського курсу професора Києво-Могилянської ака-
демії Стефана Яворського, який викладав його у 
1692–1693 рр. Том містить природничо-наукові 
розділи курсу, які засвідчують прихильність про-
фесора до другої схоластики, водночас демонстру-
ють глибоку кризу схоластичних ідей, що ілюстру-
ють спроби С. Яворського надати своєму викладу 
практичного спрямування. Природничо-науковим 
розділам цього курсу філософії протистоять уже 
опубліковані курси натурфілософії професорів 
КМА першої половини ХVІІІ ст. (Т. Прокопович, 
Г. Кониський), які відверто тяжіють до науки 
Нового часу, демонструючи поступ і справжній пе-
реворот у викладанні філософії. 

Для викладачів, студентів, науковців, усіх, хто 
цікавиться історією української духовної культури 
і філософії.



335Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Біографічні  нариси, вибрані  твори

20192019Так! Я – Українець! 
Вибрані публікації
Автор – Василь Лизанчук

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

ISBN 978-617-10-0501-3
Редактори – Уляна Крук, Анна Габрук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник.

 Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 
Комп’ютерний набір – Марія Васьків, Ігор Довгий. 

Обкладинка – Василь Роган. 
Художнє оформлення – заслужений діяч мистецтв 
України, Народний художник України – Василь Семенюк. 

Автор англійського перекладу – Оксана Білоус.
Публіцистичні роздуми «Завжди пам’ятай: 

Ти – Українець!» потрапили до рук читачів у 1996 р. 
Друге значно доповнене видання книжки під такою 
ж назвою надруковано у 2001 р. У цьому зібранні 
оприлюднено вибрані науково-публіцистичні стат-
ті, у яких автор привертає увагу до різних проблем 
будівництва відновленої незалежності Української 
Держави, розкриває новітні форми і методи росій-
щення, аналізує особливості інформаційно-психо-
логічної і військової агресії Російської Федерації 
проти України, характеризує морально-духовні, на-
ціонально-громадянські цінності – надійне підґрун-
тя для формування національно-культурної, дер-
жавницької ідентичності та українськоцентричних 
соборних переконань. Всебічно узагальнює мен-
тально-цивілізаційні та загальнолюдські ідеали, 
наповнивши, збагативши якими серце і душу, кож-
ний громадянин нашого суспільства матиме совісні 
підстави щиро сказати, що він Українець – вірний 
будівничий і захисник Батьківщини від підступних, 
цинічних зовнішніх і внутрішніх ворогів.

Для школярів, учителів, студентів, викладачів 
вищих і середніх навчальних закладів, громад-
сько-політичних діячів, широкого загалу чита-
чів, які прагнуть отримати правдиву інформа-
цію про багатовікову історію і сучасні проблеми 
утвердження вільної, демократичної, соціальної, 
правової, духовної соборної української України.
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Біографічні  нариси, вибрані  твори

20192019 Михайло Грушевський 
і Львівський університет: 

суспільно-іконографічний нарис

Автор – Володимир Швець

Швець Володимир. Михайло Грушевський і 
Львівський університет: суспільно-іконографічний 
нарис / В. Швець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка.  
2019. – 148 с. 

ISBN 978-617-10-0515-0 

Редактор – Оксана Кузик. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Подано інформацію про постаті з оточення 
Михайла Грушевського в період його діяльнос-
ті у Львівському університеті. З’ясовано, що цей 
період належить до найбільш плідного часу його 
творчості. Опубліковані уперше листівки та ори-
гінали біографічних документів висвітлюють 
важливі факти з життя людей, які оточували М. 
Грушевського у приватному житті після одружен-
ня з Марією Вояковською. 

У коментарях проаналізовано взаємовідно-
сини в контексті прямих чи опосередкованих 
взаємозв’язків з М. Грушевським як ученим і держа-
вотворцем. До книги уперше увійшли опублікова-
ний епістолярний матеріал і документи, пов’язані з 
життям цих людей. Більшість артефактів стосують-
ся родин Левицьких і Балько. Книга має хрестома-
тійний характер і буде корисною вченим-грушев-
ськознавцям, а також усім, хто цікавиться минулим 
України. 



Вісники ,  збірники 
наукових  праць ,наукових  праць ,

 матеріали  наукових  матеріали  наукових 
конференцій ,  наукові конференцій ,  наукові 

альманахиальманахи
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20122012 Археологічні дослідження 
Львівського університету.

Випуск 14–15

Археологічні дослідження Львівського універ-
ситету. Вип. 14–15. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 312 с.

На обкладинці: щитки фібул зі скарбу бронзових виро-
бів культури фракійського гальштату із с. Яргорів на 

Тернопільщині (фонди Археологічного музею 
ЛНУ імені Івана Франка).

Відповідальний за випуск – Ярослав Погоральський. 
Редактор – Уляна Крук. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган. 

Переклад англійською мовою – Олександр Сілаєв.

У збірнику “Археологічні дослідження 
Львівського університету” опубліковано статті, що 
висвітлюють актуальні питання археології, підсум-
ки регіональних досліджень, результати розкопок 
окремих пам’яток, історію  археологічної науки.
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Вісник Інституту археології. Випуск 7

Вісник Інституту археології. Вип. 7. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 192 с.

Відповідальний за випуск – Михайло Филипчук.

Редактор – Оксана Кузик. 
Комп’ютерна верстка – Наталія Стеблій. 
Переклад резюме англійською мовою –

 Наталія Гриців.

У Віснику вміщено статті з проблем археології 
та давньої історії, історії археологічної науки, пу-
блікації нових матеріалів з теренів Прикарпаття і 
Західного Побужжя. 

Для археологів, істориків, краєзнавців, аспіран-
тів, студентів та всіх шанувальників давньої історії.

20122012
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Вісники, збірники наукових праць,  матеріали наукових конференцій...

20122012 Вісник Львівського університету.
Серія філософські науки. 

Випуск 15

Вісник Львівського університету. Серія 
філософські науки. Випуск 15. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 342 с.

Відповідальний за випуск – Володимир Мельник. 
Редактори Наталія Дутко, Лілія Баран. 

Редактор англійських анотацій – Ольвія Висоцька. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 

Наталія Буряк.
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.
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Вісник Львівського університету.
Серія біологічна. Випуск 58

Вісник Львівського університету. Серія 
біологічна. Вип. 58. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 316 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.

20122012
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20122012 Вісник Львівського університету.
Серія біологічна. Випуск 59

Вісник Львівського університету. Серія 
біологічна. Вип. 59. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 326 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.
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Вісник Львівського університету.
Серія біологічна. Випуск 60

Вісник Львівського університету. Серія 
біологічна. Вип. 60. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 344 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.

20122012
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Вісники, збірники наукових праць,  матеріали наукових конференцій...

20122012 Вісник Львівського університету.
Серія географічна. 
Випуск 40. Частина 1

Вісник Львівського університету. Серія 
географічна. – Вип. 40. Ч. 1. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 270 с.

Відповідальні за випуск – Степан Позняк, 
Андрій Богуцький. 

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Надія Гасуляк. 

Коректор – Ірина Пірожик.

Перший “Вісник Львівського університету. 
Серія географічна” вийшов у світ 50 років тому. 
Теперішній випуск – сороковий, що є подвійним 
ювілеєм нашого видання. “Вісник” засвідчував 
розвиток факультету та кафедр. Тому в ювілейному 
випуску в окремих статтях інформуємо про 
розвиток наукових досліджень на факультеті і його 
восьми кафедрах. Опубліковано також результати 
досліджень у галузях географії ґрунтів, біогеографії, 
геоморфології, палеогеографії, фізичної географії, 
ландшафтознавства, економічної та соціальної 
географії, географії туризму, охорони природи, гео- 
та соціоекології тощо.

Бібліографію подано в кінці статей.
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20122012Палеонтологічний збірник. № 44

Палеонтологічний збірник. № 44. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 152 с.

Відповідальна за випуск – Галина Гоцанюк. 
Редактор – Мирослава Мартиняк. 

Комп’ютерна верстка – Андрій Данилів.

У збірнику опубліковано праці з актуальних 
проблем палеонтології, тафономії, палеоекології, 
біостратиграфії верхнього докембрію, палеозою, 
мезозою, кайнозою України, а також наукову хро-
ніку тощо.



346 Каталог видань

Вісники, збірники наукових праць,  матеріали наукових конференцій...

20122012 Таємниця слова
Серія “Українська філологія:

школи, постаті, проблеми”. Випуск 12

Таємниця слова : збірник наукових праць / 
доктор філологічних наук, професор Тарас Салига 
(відповідальний редактор) та ін. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 422 с. + вкл. (Серія “Українська 
філологія: школи, постаті, проблеми”. Випуск 12).

ISBN 978-966-613-829-6 (серія), 
 978-966-613-926-2

Збірник на пошану доктора філологічних наук, 
професора Любомира Сеника.

Текст надруковано в авторській редакції. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган. 
В оформленні обкладинки використано акварель 
“Калина (2)” художниці Венети Дочевої Ганчевої 

(Болгарія).

У збірнику вміщено статті, присвячені 80-річчю 
професора Любомира Сеника. Розглянуто особли-
вості наукових зацікавлень ювіляра, його студії з 
історії української літератури та його ж художня 
творчість: поезія, проза і публіцистика. У низці 
статей проаналізовано історико-літературний про-
цес ХІХ–ХХ століть у контексті історичних подій, 
літературної теорії та перекладознавства.
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20122012Юліуш Словацький:
погляд з перспективи ХХІ століття

Матеріали міжнародної студентської 
наукової конференції. 

Львів, 2–3 грудня 2009 року

Упорядники – Остап Сливинський, 
Юлія Сагата

Юліуш Словацький: погляд з перспективи 
ХХІ століття : матеріали міжнародної студентської 
наукової конференції (Львів, 2–3 грудня 
2009 року). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 208 с.

На обкладинці використано літографію Ю. Савіцького 
“Краєвид Кременця” (1835).

У збірнику подано матеріали Міжнародної на-
укової студентської конференції, присвяченої 
200-літтю з дня народження видатного польського 
поета-романтика Юліуша Словацького. У статтях 
висвітлено проблеми теоретичних аспектів твор-
чості поета, її рецепції на Україні, проаналізовано 
сторінки з біографії поета.
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20122012 Теле- та радіожурналістика. 
Випуск 11

Теле- та радіожурналістика. Вип. 11. : збірник 
наукових праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 438 с.

Відповідальні за випуск – Іван Крупський, 
Вікторія Бабенко. 

Редактор – Мар’яна Михалюк. 
Коректор – Ірина Пірожик. 

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

Наталія Буряк. 
Обкладинка – Василь Роган. 

У збірнику розглянуто сучасний стан теле- 
та радіоконтенту, окреслено шляхи поліпшення 
творчої діяльності медійників, звернено увагу на 
лінгво-соціокультурні принципи аудіовізуальних 
комунікативних моделей, розглянуто науково-ме-
тодологічну лабораторію відомого українського 
вченого-журналістикознавця, професора Василя 
Васильовича Лизанчука.
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20122012Українське літературознавство. 
Випуск 76

Українське літературознавство. Вип. 76 : 
збірник наукових праць. − Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 270 с.

Відповідальний за випуск – Святослав Пилипчук. 
Редактор – Уляна Крук. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

У черговому випуску збірника “Українське літера-
турознавство” увагу зосереджено на висвітленні ба-
гатогранного літературознавчого, фольклористич-
ного, мовознавчого та перекладознавчого доробку 
Івана Франка. Запропоновано ґрунтовне прочитання 
Франкових концептуальних міркувань крізь призму 
найновіших здобутків сучасної гуманітарної науки.
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Вісник Львівського університету.
Серія географічна. Випуск 41

Вісник Львівського університету. Серія 
географічна. Вип. 41. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 406 с.

Відповідальні за випуск – Мирослав Дністрянський, 
Андрій Богуцький. 

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Технічний редактор – Олена Томенюк. 

Коректор – Ірина Пірожик.

Опубліковано результати досліджень у галузях 
географії ґрунтів, біогеографії, геоморфології, па-
леогеографії, фізичної географії, ландшафтознавства, 
економічної та соціальної географії, географії туриз-
му, охорони природи, гео- та соціоекології тощо.

Бібліографію подано в кінці статей.

20132013
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20132013Вісник Львівського університету.
Серія хімічна. Випуск 54. Частина 1

Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 
Вип. 54. Ч. 1. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 222 с.

Відповідальні за випуск – Богдан Котур, 
Зіновія Шпирка. 

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Комп’ютерна верстка – Віктор Туриця.

У “Віснику Львівського університету Серія хіміч-
на” опубліковано оригінальні результати з різних 
розділів хімії, у тім числі неорганічної, аналітичної, 
органічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінар-
ної хімії та суміжних ділянок науки.
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Вісник Львівського університету.
Серія хімічна. 

Випуск 54. Частина 2

Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 
Вип. 54. Ч. 2. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 223 с. – 432 с.

Відповідальні за випуск – Богдан Котур, 
Зіновія Шпирка. 

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Комп’ютерна верстка – Віктор Туриця.

У “Віснику Львівського університету Серія хі-
мічна” публікують оригінальні результати з різних 
розділів хімії, у тім числі неорганічної, аналітичної, 
органічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінар-
ної хімії та суміжних ділянок науки.

20132013
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20132013Електроніка та інформаційні 
технології. 
Випуск 3

Електроніка та інформаційні технології : 
збірник наукових праць. Вип. 3. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 406 с.

Відповідальний за випуск – Ярослав Шмигельський. 
Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Комп’ютерна верстка – Ольга Дуда.

Збірник “Електроніка та інформаційні техно-
логії” містить оригінальні результати досліджень 
з електронного матеріалознавства, моделювання 
фізичних явищ, процесів і систем електроніки, об-
робки сигналів і зображень, інформаційних техно-
логій.
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20132013 Педагогічна освіта і наука в умовах 
класичного університету: традиції, 

проблеми, перспективи.
Т. 3. Педагогічна думка, освіта, 

персоналії: теоретичний,
історичний, компаративістський 

підходи

За редакцією Миколи Євтуха, 
Дмитра Герцюка, Казімєжа Шмида

Педагогічна освіта і наука в умовах класичного 
університету: традиції, проблеми, перспективи : 
у 3  т. Т. 3. Педагогічна думка, освіта, персоналії: 
теоретичний, історичний, компаративістський 
підходи : збірник наукових праць / за редакцією 
М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 406 с.

ISBN 978-617-10-0032-2 (загальний), 
 978-617-10-0062-9 (Т. 3)

Переклад – Тетяна Равчина, Наталія Горук, 
Надія Заячківська. 

Літературний редактор – Марія Ріпей. 
Дизайн обкладинки – Теодор Лещак, Василь Роган. 

Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

Розглянуто сучасні підходи, теоретико-методо-
логічні засади навчання, виховання й самоосвіти 
майбутніх фахівців; виконано порівняльний аналіз 
розвитку вищої та професійної освіти у зарубіжних 
країнах; ретроспективно висвітлено різноманітні 
аспекти діяльності українських вищих навчальних 
закладів; розкрито наукову спадщину та просвіт-
ницьку діяльність відомих педагогів.
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20132013Львівсько-Ряшівські наукові зошити. 
№ 1

Львівсько-Ряшівські наукові зошити. № 1. : 
збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 272 с.

Головні редактори – Тереса Мазепа, Юрій Медведик, 
Тарас Дубровний. 

Науковий редактор – Володимир Пасічник. 
Редактор – Уляна Крук. 

Польський та український переклади – Тереса Мазепа.

На підставі Угоди про наукову співпрацю між ЛНУ 
імені Івана Франка та Ряшівським Університетом 
(Республіка Польща), а також Доповнення до 
Угоди, підписаної 18 січня 2013 р. між факультетом 
культури і мистецтв та педагогічно-артистичним 
факультетом згаданих університетів (параграф 2, 
пункт 3), обидві інституції пропонують 
заснувати спільне наукове видання “Львівсько-
Ряшівські наукові зошити”. Часопис виходитиме 
двома мовами (польською та українською) з 
відповідними анотаціями англійською мовою у 
форматі піврічника почергово у Львові та Ряшеві. 
Тематика та наповнення кожного збірника 
формується спільною Редакційною радою, до 
якої увійдуть провідні вчені обох факультетів 
на кількісно паритетних засадах (по шість осіб з 
кожної сторони).
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20132013 Теле- та радіожурналістика. Випуск 12

Теле- та радіожурналістика. Вип. 12. : збірник 
наукових праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 495 с.

Відповідальний за випуск – Василь Лизанчук. 
Редактор – Мар’яна Михалюк. 

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

Наталія Буряк. 
Коректор – Оксана Гоцур. 
Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику опубліковано статті теоретиків ко-
мунікаційних процесів, практиків-журналістів і 
студентів, присвячені розглядові сучасного стану 
теле- та радіоконтенту, обґрунтовано шляхи поліп-
шення творчої діяльності медійників, окреслено 
наукові та творчі пошуки кафедри радіомовлення 
і телебачення.



357Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Вісники, збірники наукових праць,  матеріали наукових конференцій...

20132013Українська філологія: традиції 
та сучасність = Ukrainian Philology: 

Traditions and Modern Age

Українська філологія: традиції та сучасність = 
Ukrainian Philology: Traditions and Modern Age : 
збірник наукових праць (до 160-річчя заснування 
кафедри української словесності у Львівському 
університеті). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 634 с. – (Серія “Українська філологія: школи, 
постаті, проблеми”. Вип. 14. Ч. 1).

ISBN 978-966-613-829-6 (Серія), 
 978-617-10-0071-1 (Заг.), 
 978-617-10-0074-2 (Ч. 1)

Редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректори – Юлія Глиняна, Оксана Гоцур.

Збірник містить доповіді та повідомлення укра-
їнських учених-філологів на Всеукраїнській науко-
вій конференції, присвяченій 160-річному ювілею 
кафедри української словесності у Львівському 
університеті.
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20142014 Апостол правди і науки. 
Матеріали Міжнародної наукової 

конференції 15–16 травня 2014 року

Головний редактор і упорядник – 
Володимир Мельник

Мельник Володимир (головний редактор і 
упорядник). Апостол правди і науки / Матеріали 
Міжнародної наукової конференції 15–16 травня 
2014 року. – Львів : Малий видавничий центр 
філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. –  177 с. 
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20142014Вісник Львівського університету.
Серія біологічна. 

Випуск 65

Вісник Львівського університету. Серія 
біологічна. Випуск 65. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 384 с.

Відповідальні за випуск – Віктор Федоренко, 
Надія Цимбалюк. 

Редактор – Лариса Сідлович. 
Комп’ютерна верстка – Володимир Демчук.

У “Віснику Львівського університету. Серія біо-
логічна” опубліковані статті з актуальних проблем 
біології.

Для наукових працівників, аспірантів і студен-
тів старших курсів.
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20142014 Вісник Львівського університету.
Серія історична. Випуск 50: 

До 75-річчя історичного факультету 

Вісник Львівського університету. Серія 
історична. Вип. 50: До 75-річчя історичного 
факультету / за редакцією Руслана Сіромського 
та Романа Тарнавського. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 700 с.

Комп’ютерна верстка – Ганна Сумик, Майя Яковенко. 
Художньо-технічне редагування – Руслан Сіромський, 

Роман Тарнавський, Богдан Чума. 
Обкладинка – Федір Лукавий. 

Відповідальний за випуск – Роман Шуст.

Видання присвячене 75-літтю історичного фа-
культету Львівського національного університету 
імені Івана Франка. До збірника включено статті, 
повідомлення, спогади, публікації документів з іс-
торії розвитку історичної науки в університеті. У 
науковий обіг введено низку невідомих джерель-
них матеріалів.

Для викладачів, науковців, студентів.
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20142014Вісник Львівського університету.
Серія хімічна. 

Випуск 55, частина 2

Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 
Випуск 55, частина 2. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 297 с. – 528 с. 

Відповідальні за випуск – Богдан Котур, 
Зіновія Шпирка. 

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Комп’ютерна верстка – Віктор Туриця.

У “Віснику Львівського університету. Серія хі-
мічна” публікують оригінальні результати з різних 
розділів хімії, у тому числі неорганічної, аналітич-
ної, органічної, фізичної та колоїдної, міждисциплі-
нарної хімії та суміжних ділянок науки.
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20142014 Іноземна філологія.
Випуск 127, частина 1

Іноземна філологія. Випуск 127, частина 1. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 280 с.

Відповідальний за випуск – Надія Андрейчук. 
Літературний редактор – Михайлина Маїк. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 

Наталія Якимів.

Збірник присвячено 100-річчю від дня наро-
дження патріарха української германістики, док-
тора філологічних наук, багатолітнього завідувача 
кафедри німецької філології Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка профе-
сора Богдана Михайловича Задорожного. У статтях 
висвітлено питання семантики, словотвору, син-
таксису, лінгвофілософії, термінознавства, праг-
матики, стилістики та дискурсознавства, а також 
перекладознавства, контрастивної лінгвістики, 
класичної філології, літературознавства й методи-
ки викладання іноземних мов. 

Для широкого кола філологів, перекладознав-
ців, літераторів, викладачів, студентів, усіх, кому 
дороге Рідне Слово і небайдужа його доля.
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20142014“Quae scripsi, scripsi”:
 романські літератури 
у рецепції Івана Франка

Автор – Ярема Кравець

Кравець Я. “Quae scripsi, scripsi”: романські 
літератури у рецепції Івана Франка / Ярема 
Кравець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 
230 с.

ISBN 978-617-10-0018-3

Редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Коректор – Юлія Глиняна. 
Обкладинка – Василь Роган.

У книзі подано історію майже півторастоліт-
ньої французькомовної Франкіани, яка знайшла 
своє вираження у студіях творчості І. Франка, що 
належать літературознавцям Франції, Бельгії та 
Швейцарії. Окремі розвідки присвячені важливій 
сторінці спадщини Каменяра – його судженням про 
романські літератури, перекладам із французького, 
бельгійського французькомовного та іспанського 
письменства.
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20142014 Теорія і практика викладання 
української мови
як іноземної. 
Випуск 9

Теорія і практика викладання української мови 
як іноземної. Вип. 9. : збірник наукових праць. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 296 с.

Відповідальна за випуск – Ірина Кочан. 
Технічний редактор – Андрій Чулаєвський. 

Коректор – Людмила Гавриловська. 
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, гра-
матики, стилістики української мови, розкрито 
роль тексту, проаналізовано засоби формування 
комунікативної компетенції в процесі викладання 
української мови як іноземної.
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20142014Теорія і практика викладання 
української мови
як іноземної. 
Випуск 10

Теорія і практика викладання української мови 
як іноземної. Вип. 10 : збірник наукових праць. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 224 с.

Відповідальна за випуск – Ірина Кочан. 
Технічний редактор – Андрій Чулаєвський. 

Коректор – Людмила Гавриловська. 
Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику вміщено наукові статті, присвяче-
ні теоретичним питанням і практичним пробле-
мам викладання української мови як іноземної. 
Розглянуто особливості організування процесу 
навчання 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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20142014 Тарас Шевченко і Галичина. 
Статті і матеріали

Упорядник і редактор – Феодосій Стеблій

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

ISBN 978-617-10-0174-9

Літературний редактор – Віталія Станкевич. 
Художній редактор – Федір Лукавий. 

Комп’ютерне складання – Ольга Кузьмич. 
Комп’ютерний набір – Надія Пікулик.

У збірнику опубліковано матеріали (статті, до-
повіді, інформації) галицьких громадсько-культур-
них діячів та письменників, зокрема Івана Франка, 
Михайла Грушевського, Кирила Студинського, 
Василя Щурата, Івана Крип’якевича, Михайла 
Возняка, Богдана Лепкого, Ярослава Ісаєвича та ін-
ших про подвижницьку місію Шевченка щодо від-
стоювання національної самобутності української 
спільноти та соборності українських земель.
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20142014Теле- та радіожурналістика. 
Випуск 13

Теле- та радіожурналістика. Вип. 13. : збірник 
наукових праць.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2014. – 426 с.

Випуск збірника наукових 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. 

Відповідальні за випуск – Іван Крупський, 
Вікторія Бабенко. 

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

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Коректор – Іванна Гвоздяк. 
Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику розглянуто історію і теорію со-
ціальних комунікацій, традиції і новаторство в 
сучасному медійному контенті. Осмислено по-
етичне і публіцистичне Слово Тараса Шевченка – 
духовного батька новітньої української нації. 
Схарактеризовано найосновніші національні 
ідеали, найголовніші цінності – Бог, Україна, 
Свобода, які визначають націєтворчий характер 
життя як окремої людини, так і цілого народу. 
Висвітлено педагогічну, наукову і громадську 
діяльність професора О. А. Сербенської. 
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20152015 Тарас Шевченко: 
Апостол правди і науки. 

Матеріали 
Міжнародної наукової конференції

Тарас Шевченко: Апостол правди і науки : 
матеріали Міжнародної наукової конференції. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –  584 с. 

Редактор – Уляна Крук. 
Коректор – Юлія Глиняна. 

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику опубліковано доповіді та повідо-
млення українських та зарубіжних учених на 
Міжнародній науковій конференції “Апостол прав-
ди і науки”. У виданні висвітлено різні аспекти осяг-
нення феномену Тараса Шевченка. Акцентовано 
увагу на націєцентризмі Кобзаревої творчості. 
Відзначено непроминальну актуальність його ідей 
та ідеалів для українства. Узагальнено найновіші 
здобутки на ниві шевченкознавства та окреслено 
перспективні напрями дослідження художнього 
світу письменника. 
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20152015Теорія і практика викладання 
української мови
як іноземної. 
Випуск 11

Теорія і практика викладання української мови 
як іноземної. Вип. 11. : збірник наукових праць. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 216 с.

Відповідальна за випуск – Ірина Кочан. 
Технічний редактор – Андрій Чулаєвський. 

Коректор – Людмила Гавриловська. 
Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику вміщено наукові статті, присвяче-
ні теоретичним питанням і практичним пробле-
мам викладання української мови як іноземної. 
Розглянуто особливості організування процесу 
навчання 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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20162016 Десяті наукові читання 
імені академіка Євгена Лазаренка

Відповідальний редактор – 
Орест Матковський

Десяті наукові читання імені академіка Євгена 
Лазаренка : матеріали / Відповідальний редактор 
О. Матковський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2016. – 116 с.

Комп’ютерна верстка – Євгенія Сливко.

У збірнику опубліковано матеріали Десятих на-
укових читань імені академіка Євгена Лазаренка. 
Висвітлено питання про стан реалізації задуманих 
і розпочатих Є. Лазаренком наукових праць з мі-
нералогії України та Карпато-Балканської гірської 
системи. Наведено новітні матеріали з теоретич-
ної, регіональної, експериментальної та космічної 
мінералогії. Схарактеризовано різноманітні аспек-
ти мінералогії, геохімії та флюїдного режиму про-
цесів формування родовищ металевої й немета-
левої сировини (алмаз, золото, мідь, залізо, титан, 
рідкісні й рідкісноземельні метали, калійні солі, 
вуглеводні та ін.).
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20162016Львів: місто – суспільство – культура, 
том 10, частина 1

За редакцією Олени Аркуші, 
Олексія Вінниченка, 
Мар’яна Мудрого

Львів: місто – суспільство – культура: Збірник 
наукових праць. – Львів: Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2016. – Том 10 : 
Львів / Lwow / Lemberg як міські простори: 
уявлення, досвіди, практики / За редакцією 
О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Частина 1. – 
(Вісник Львівського університету. Серія історична. – 
Спеціальний випуск’2016). – 396 с.

Відповідальний за випуск – Роман Шуст. 
Комп’ютерна верстка – Ганна Сумик, Майя Яковенко. 
Художньо-технічне редагування – Олексій Вінниченко. 

Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику вміщені статті українських і поль-
ських істориків, які розкривають просторові (ре-
альні й символічні) аспекти історії Львова ХІІІ–
ХХ століть. В основу збірника покладено матері-
али ХІІ Міжнародної наукової конференції “Львів: 
місто – суспільство – культура”, що відбулась у 
Львівському національному університеті імені 
Івана Франка і Центрі міської історії Центрально-
Східної Європи 29–31 травня 2014 року. Статті дру-
куються українською і польською мовами.
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20162016 Мінералогічний збірник. 
№ 66, випуск 1

Мінералогічний збірник. № 66, випуск 1. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 160 с.

Відповідальний за випуск – Орест Матковський.

Редактор – Мирослава Мартиняк. 
Комп’ютерна верстка – Євгенія Сливко. 

Коректор – Христина Макович.

Опубліковано матеріали Десятих наукових чи-
тань імені академіка Євгена Лазаренка, присвяче-
ні різноманітним аспектам мінералогії та геохімії 
України й інших регіонів. Наведено також розділ 
“Історія науки”.
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20172017Львів: місто – суспільство – культура, 
том 10, частина 2

За редакцією Олени Аркуші, 
Олексія Вінниченка, 
Мар’яна Мудрого

Львів: місто – суспільство – культура: 
Збірник наукових праць. – Львів: Львівський 
національний університет імені Івана Франка, 2017. – 
Том 10 : Львів / Lwow / Lemberg як міські простори: 
уявлення, досвіди, практики / За редакцією 
О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Частина 
2. – (Вісник Львівського університету. Серія 
історична. – Спеціальний випуск’2017). – 476 с.

Відповідальний за випуск – Роман Шуст. 
Комп’ютерна верстка – Олексій Вінниченко. 

Художньо-технічне редагування – Олексій Вінниченко. 
Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику вміщені статті українських і поль-
ських істориків, які розкривають просторові (ре-
альні й символічні) аспекти історії Львова ХІV–
ХХІ століть. В основу збірника покладено матері-
али ХІІ Міжнародної наукової конференції “Львів: 
місто – суспільство – культура”, що відбулась у 
Львівському національному університеті імені 
Івана Франка і Центрі міської історії Центрально-
Східної Європи 29–31 травня 2014 року. Статті дру-
куються українською і польською мовами.
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20172017 Мінералогічний збірник. 
№ 67, випуск 2

Мінералогічний збірник. № 67, випуск 2. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 150 с.

Відповідальний за випуск – Орест Матковський. 
Редактор – Оксана Кузик. 

Комп’ютерна верстка – Євгенія Сливко. 

У збірнику висвітлено окремі аспекти алма-
зоносності Українського щита й Сибірської плат-
форми, геохімії апатиту Алданського щита, фізи-
ко-хімічного моделювання мінералоутворення, 
мінералогії й петрографії вулканітів Вигорлат-
Гутинського пасма та ін. Наведено також розділи 
“Історія науки”, “Хроніка” та “Втрати науки”.
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20172017На шляху поступу : 
Франкознавчі студії

Автор – Андрій Скоць

Скоць Андрій. На шляху поступу : Франкознавчі 
студії / Андрій Скоць. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 346 с.

ISBN 978-617-10-0382-8

Редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику матеріал розміщений за жанрово-
змістовними ознаками, збережено хронологічний 
принцип публікації статей, висвітлено оглядові 
та монографічні франкознавчі теми. Дослідження 
буде цікавим учням, студентам-філологам, учи-
телям-словесникам, ученим літературознавцям і 
взагалі всім шанувальникам творчості великого 
Каменяра.
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20182018 Іван Денисюк: 
Не попіл слів, а серця жар…

Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар… : 
збірник наукових праць та матеріалів. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 384 с. – (Серія 
“Українська філологія: школи, постаті, пробле-
ми” ; випуск 17).

ISBN 978-966-613-829-6 (Серія),
 978-617-10-0417-7

Збірник містить літературознавчі та фоль-
клористичні статті, присвячені вивченню науко-
вої спадщини Івана Денисюка. Особливий акцент 
зроблено на презентації франкознавчого дороб-
ку професора. У розділі “Людина з сонцем у душі: 
Особистість. Творчий шлях. Доля” подано важли-
ві штрихи до наукової біографії ученого, зокрема 
вперше опубліковано епістолярний діалог Івана 
Денисюка та Надії Миронець.
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20192019Іван Франко: «Я єсть пролог…» : 
матеріали Міжнародного наукового 

конгресу до 160-річчя від дня 
народження Івана Франка 

(Львів, 22–24 вересня 2016 року) : 
у 2 томах. Том 1

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

Підготували до друку – Василь Будний, 
Юрій Горблянський. 

Редактор – Уляна Крук. 
Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.

Збірник містить доповіді та повідомлення укра-
їнських і закордонних учених на Міжнародному на-
уковому конгресі «Я єсть пролог…» (до 160-річчя 
від дня народження Івана Франка).
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20192019 Іван Франко: «Я єсть пролог…» : 
матеріали Міжнародного наукового 

конгресу до 160-річчя від дня 
народження Івана Франка 

(Львів, 22–24 вересня 2016 року) : 
у 2 томах. Том 2

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

Підготували до друку – Василь Будний, 
Юрій Горблянський. Редактор – Уляна Крук. 
Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган.

Збірник містить доповіді та повідомлення укра-
їнських і закордонних учених на Міжнародному на-
уковому конгресі «Я єсть пролог…» (до 160-річчя 
від дня народження Івана Франка).
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20122012 Дві з половиною тисячі рядків

Дві з половиною тисячі рядків : збірка поезії 
та прози. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
160 с.

Збірка видана за підтримки декана філологічного 
факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка Ярослава Івановича Гарасима, 
Студентського уряду Львівського національного 
університету імені Івана Франка, Наукового 

товариства студентів, аспірантів та молодих 
вчених Львівського національного університету

 імені Івана Франка.

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 

Літературні редактори – Юля Синиця, 
Оксана Ольшанська, Вікторія Бабенко. 
Художнє оформлення – Ірина Дендак, 

Володимир Романків. 
Дизайн обкладинки – Руслан Пірус. 

Відповідальні за випуск – Ірина Лазор, 
Тарас Косцьов’ят.

Поезія та проза студентів філологічного фа-
культету літературної творчості ЛНУ імені Івана 
Франка. У збірці репрезентовано усю строкатість 
творчості групи у різноманітті жанрів, тем, стилів 
та орнаментів.
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Художні видання

20132013Рефлексії з яблуками. 
Словник спокушеної

Автор – Ірина Мулярчук

Мулярчук І. Рефлексії з яблуками. Словник 
спокушеної ⁄ І. Мулярчук. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 70 с.

Видано за підтримки декана філологічного 
факультету Ярослава Гарасима та Студентського 
уряду Львівського національного університету 

імені Івана Франка.

Тексти подано в авторській редакції. 
Комп’ютерне верстання, обкладинка – Руслан Пірус. 

Відповідальний за випуск – Ярослав Гарасим.

“Яблучна” поезія Ірини Мулярчук вражає, дивує, 
манить бурею емоцій. Це приклад справжньої жіно-
чої лірики, яка не може не зачепити, не може не вра-
жати. Кохання-самовідречення, кохання-пожертва, 
кохання-офіра переповнюють її поезію. Авторка 
дає нове дихання вічній темі, відкриває такі грані 
людського серця, про які не кожен спроможеться 
говорити вголос і так відверто.

Книгу охоче і залюбки “посмакує” кожен читач.
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Художні видання

20132013 Сад твоїх пісень
Збірка поезій 

та перекладів студентів, аспірантів 
і викладачів факультету 

іноземних мов

Сад твоїх пісень : збірка поезій та перекладів 
студентів, аспірантів і викладачів факультету 
іноземних мов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 92 с.

ISBN 978-617-10-0052-0

Усі вірші та переклади подано в авторській 
редакції. Ілюстрації до збірки взяті з Інтернету. 

Відповідальний за випуск – Андрій Трач. 
Комп’ютерне верстання 

та дизайн обкладинки – Юлія Сущенко.

Поетична збірка “Сад твоїх пісень” – 
студентський проект. Видання складається з двох 
частин, до першої з яких увійшли вірші студентів, 
які у різні роки навчалися на факультеті іноземних 
мов Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Друга частина містить переспіви з 
іноземних мов, які виконали студенти, аспіранти 
і викладачі факультету. Автори оспівують такі 
близькі і зрозумілі нам теми – любов до близької 
людини і до своєї Батьківщини, пошуки щастя й 
сенсу життя, красу природи й поетичного слова; 
говорять про свої мрії і про те, що може зробити нас 
щасливішими.
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Художні видання

20162016Вибрані твори для шкільної молоді. 
Том 1. Проза

Автор – Іван Франко 
Упорядник – Микола Легкий

Франко Іван. Вибрані твори для шкільної 
молоді. Т. 1 : Проза / Іван Франко ; : [упорядник 
Микола Легкий]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2016. – 640 с.

ISBN 978-617-10-0295-1 
 (ЛНУ імені Івана Франка), 
 978-617-10-0296-8 
 (том 1, ЛНУ імені Івана Франка)

Упорядник – Микола Легкий. 
Редактор – Уляна Крук. 

Комп’ютерне верстання – Дарина Маковецька.

У першому томі вибраних творів Івана Франка 
для шкільної молоді надруковано відомі та мало-
відомі художні полотна письменника, в яких май-
стерно розкрито таємниці дитячої психології. 

Для школярів, учителів, студентів, науковців, 
усіх, кого захоплює творчість І. Франка.
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Художні видання

20162016 Вибрані твори для шкільної молоді. 
Том 2. Проза

Автор – Іван Франко 
Упорядник – Микола Легкий

Франко Іван. Вибрані твори для шкільної 
молоді. Т. 2 : Проза / Іван Франко ; : [упорядник 
Микола Легкий]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2016. – 484 с.

ISBN 978-617-10-0295-1 
 (ЛНУ імені Івана Франка), 
 978-617-10-0297-5 
 (том 2, ЛНУ імені Івана Франка)

Упорядник – Микола Легкий. 
Комп’ютерне верстання – Дарина Маковецька.

У другому томі вибраних творів Івана Франка 
для шкільної молоді надруковано найбільш до-
сконалі у художньому вимірі програмні й позапро-
грамні прозові твори письменника.

Для школярів, учителів, студентів, науковців, 
усіх, кого захоплює творчість І. Франка.
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Художні видання

20162016Вибрані твори для шкільної молоді. 
Том 3. Поезія

Автор – Іван Франко 
Упорядник – Богдан Тихолоз

Франко Іван. Вибрані твори для шкільної 
молоді. Т. 3 : Поезія / Іван Франко ;  упорядкування 
і передмова Богдана Тихолоза. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2016. – 484 с.

ISBN 978-617-10-0295-1, 
 978-617-10-0321-7 (Том 3)

Технічний редактор – Світлана Сеник. 
Обкладинка – Василь Роган. 

У третьому томі вибраних творів Івана Франка 
для шкільної молоді представлено поетичний до-
робок письменника. З усього його багатства і роз-
маїття до пропонованого видання увійшли пере-
дусім твори визначної світоглядної та естетич-
ної вартості, справжні поетичні шедеври, у яких 
кристалізувалося життєве кредо письменника та 
повною мірою зреалізувалася його висока творча 
майстерність. Це й загальновідомі, “хрестоматій-
ні” твори, без яких немислима суспільна рецепція 
Франка-поета (зокрема й ті, вивчення яких перед-
бачено шкільною програмою), і тексти, “проскри-
бовані” у добу тоталітаризму, які з ідеологічних 
причин опинилися за бортом 50-томника (“Хрест”, 
“Коляда”, “Національний гімн”, “Розвивайся ти, ви-
сокий дубе…”, “Святовечірня казка”, “Січовий марш” 
та ін.).

Для школярів, учителів, студентів, науковців, 
усіх, хто цікавиться творчістю І. Франка.
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Художні видання

20162016 Вибрані твори для шкільної молоді. 
Том 4. Літературознавчі 
та фольклористичні праці 

Автор – Іван Франко 
Упорядники – Ігор Гунчик 
та Юрій Горблянський 

Франко Іван. Вибрані твори для шкільної 
молоді. Т. 4 : Літературознавчі та фольклористичні 
праці / Іван Франко ;  вступна стаття Івана 
Денисюка; упорядкування Ігоря Гунчика та Юрія 
Горблянського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2016. – 316 с.

ISBN 978-617-10-0295-1, 
 978-617-10-0323-1 (Том 4)

Редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Обкладинка – Василь Роган. 

У четвертому томі вибраних творів Івана 
Франка для шкільної молоді надруковано літера-
турознавчі та фольклористичні праці, що можуть 
бути використані при вивченні основ теорії літера-
тури та шкільного курсу історії української літера-
тури. 

Для школярів, учителів, студентів, науковців, 
усіх, кого захоплює творчість Івана Франка.
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Художні видання

20172017Мойсей: Поема
Автор – Іван Франко

Іван Франко. Мойсей: Поема / Ivan Franko. Moses: 
Poem. Львів: Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 2017. – 312 с.

(Українською та англійською мовами).

ISBN 978-617-10-0371-2 
Переклад – Віра Річ. 

Ілюстрації – Євген Безніско. 
Літературний редактор – 

Мирослава Мартиняк-Жовтанецька. 
Коректор англійського тексту – Ліліана Тарапацька. 

Художній редактор – Федір Лукавий. 
Макет, художнє оформлення – Федір Лукавий. 
Комп’ютерне складання – Ольга Кузьмич.

Львівський національний університет імені Івана Франка 
присвячує це видання 160-iй річниці з дня народження сво-
го Патрона. У книзі читач знайде знамениту поему Івана 
Франка “Мойсей”, наведену в оригіналі та в перекладі Віри 
Річ англійською мовою. Іван Франко – найвидатніший укра-
їнський письменник пошевченківської доби, науковець, мис-
литель, громадський діяч, що зробив дуже багато задля ідеї 
Української Державності, для усвідомлення єдності та ціліс-
ності української нації. Поема “Мойсей” – Другий Заповіт укра-
їнської літератури (Юрій Шевельов). Сюжет поеми охоплює 
певний період гебрейської історії, проте вона звернена пере-
дусім до українців, як рівно ж до інших народів, до всього світу.

У книзі подано відомості про Івана Франка, глибокий лі-
тературознавчий аналіз поеми, порядкові коментарі до оригі-
нального тексту та його перекладу. Читацька аудиторія цього 
видання, сподіваємося, буде великою.

Ivan Franko Lviv National University is dedicating the present 
edition to the 160th anniversary of its Patron’s birth. In this book 
the readers will ind Franko’s most famous poem Moses in the 
original and in its English translation by Vera Rich. Franko was 
the greatest Ukrainian writer after Shevchenko. He was also an 
outstanding igure in scholarship, philosophy, political thought 
and public activity and greatly contributed to the cause of 
Ukrainian statehood and the awareness of the unity of Ukrainians 
as a nation. Yurii Shevelov called Franko’s Moses the Second 
Testament of Ukrainian literature. The plot of the poem depicts a 
period in Hebrew history, yet it addresses primarily Ukrainians as 
well as other peoples and the entire world. The book encompasses 
a sketch of Franko’s life as well as certain insights into the poem 
in terms of literary analysis with footnotes to both texts. We hope 
for a wide readership.
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Художні видання

20172017 Антологія українського 
та китайського письменства: 

перекладацькі інновації у Львівській 
“Alma mater” (до 25-ї річниці 
встановлення дипломатичних 

відносин між Україною та Китаєм)

За редакцією Андрія Печарського, 
Сунь Кевеня

Антологія українського та китайського 
письменства: перекладацькі інновації у Львівській 
“Alma mater” (до 25-ї річниці встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та Китаєм) 
“Alma mater” / за редакцією Андрія Печарського, 
Сунь Кевеня. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 492 с.

ISBN 968-617-10-0225-8
Літературний редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Художній редактор, упорядник – Андрій Печарський. 
Комп’ютерне верстання – Наталія Якимів, 

Наталія Лобач. 
Оформлення обкладинки – А. Стаськів.

В антології представлена оригінальна українська та ки-
тайська літератури, зокрема взірцеві твори Івана Франка, 
Лесі Українки, Василя Стефаника (у перекладах Го Юаньпена, 
Лі Менмен, Чен Мена, Ван Сяоюй та ін.), Цюй Юаня, Ду Фу, 
Лі  Бо, Ван Вея (у перекладах Ярослави Шекери та Леоніда 
Первомайського), – за редакцією Андрія Печарського, Сунь 
Кевеня. Уперше мала проза українських класиків перекла-
дена на китайську мову завдяки студентам-україністам із 
Піднебесної, вихованцям Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка. Художні твори відібрано з 
урахуванням пріоритетів китайської та української літера-
турознавчої думки, а також навчальних програм вищих на-
вчальних закладів Міністерства освіти і науки обидвох дер-
жав. Антологія виходить з нагоди 25-ї річниці встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та Китаєм.

Для науковців-китаїстів і україністів, перекладачів, ви-
кладачів, студентів, усіх, хто цікавиться класикою китай-
ської та української літератур.
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Інші видання

20122012 Дослідження операцій. 
Моделі та задачі

Автори – Володимир Кирилич, 
Валерій Козицький

Кирилич В. М. Дослідження операцій. 
Моделі та задачі : тексти лекцій / В. М. Кирилич, 
В. А. Козицький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 140 с.

ISBN 978-966-613-974-3

Редактор – Наталія Плиса. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

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

Розглянуто задачі лінійного, цілочислового і 
динамічного програмування та мережеві задачі. 
Наведено застосування дослідження операцій до 
задач економіки. 

Для спеціалістів, магістрів економічних і мате-
матичних спеціальностей.
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Інші видання

20122012Суспільство та індивід. 
Методологічне дослідження

Автор – Богдан Кістяківський

Кістяківський Б. Суспільство та індивід. 
Методологічне дослідження / Б. Кістяківський ; 
[пер. з нім. В. Т. Сулим, О. В. Ільїн, Е. А. Шабайкович] ; 
науковий редактор М. П. Альчук. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 210 с.

ISBN 978-966-613-947-7

Редактор – Михайло Коперсако. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. 
Комп’ютерний набір – Віталіна Ковальчук, 

Лариса Береза. 
Обкладинка – Василь Роган.

Богдан Олександрович Кістяківський 
(1868–1920) – український філософ, соціолог, 
правознавець. У наукових виданнях кінця ХІХ ст. 
дисертацію Б. Кістяківського “Суспільство та 
індивід”, яку він захистив німецькою мовою у 
Берлінському університеті (1898), було визнано 
важливим внеском у методологію соціальних 
наук. Учений проаналізував філософсько-правові 
та соціальні поняття, розглянув проблеми 
співвідношення держави, суспільства і людини.

Для філософів, правознавців, соціологів, 
політологів.
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Інші видання

20132013 Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографія

Автори – Роман Крохмальний, 
Наталія Демчук,

Орест Хамула та інші

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліо-
графія: збірник тестових завдань для комплексної 
перевірки знань студентів / [Р. Крохмальний, 
Н. Демчук, О. Хамула та інші]. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – 280 с.

Редактор – Наталія Демчук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, 
Наталія Якимів. 

Обкладинка – Руслан Пірус.

Збірник містить зразки тестових завдань для 
комплексної перевірки знань студентів напряму 
“Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”. 
Це видання буде корисним для організації само-
стійної навчальної роботи студентів, проведення 
поточного аудиторного контролю знань, підготов-
ки до семінарських занять, різних форм семестро-
вого контролю, фахових вступних випробувань.

Для викладачів і студентів факультету культу-
ри і мистецтв Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка, усіх зацікавлених.
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Інші видання

20132013“Черемошу” грають хвилі…

За редакцією Олександра Масляника

“Черемошу” грають хвилі… / за редакцією 
О. І. Масляника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 218 с.

ISBN 978-617-10-0063-6

Редактор – Уляна Крук. 
Технічний редактор – Світлана Сеник. 

Дизайн і верстка – Наталія Лобач, Наталія Буряк. 
Обкладинка – Андрій Огоноченко.

Книгу присвячено 50-літтю від дня заснування 
славетного самодіяльного студентського колекти-
ву – Народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Десятки тисяч студентів творили 
його мистецьку славу, отримали тут незабутні 
уроки патріотизму, у чарівній музиці, пісні і танці 
плекали незламну українську душу.
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20142014 “Євангеліє від Тараса”: 
промови і доповіді

на Шевченківських вечорах 
у Львівському університеті

Упорядники – Леся Гарасим, 
Галина Василькевич

“Євангеліє від Тараса”: промови і доповіді 
на Шевченківських вечорах у Львівському 
університеті ⁄ упоряд. Леся Гарасим, Галина 
Василькевич. – Львів, 2014. – 204 с.

ISBN 978-617-10-0108-4

В оформленні обкладинки використано портрет 
Тараса Шевченка авторства Любомира Медведя, 

а також афіші Шевченківських вечорів 
ЛНУ імені Івана Франка різних років. 

Художня редакція, комп’ютерна верстка – 
Руслан Пірус.

Збірник містить промови і доповіді, виголоше-
ні на Урочистих академіях, присвячених Тарасові 
Шевченку у Львівському національному універси-
теті імені Івана Франка упродовж 1992–2014 років.

Тексти опубліковано в авторській стилістиці 
з незначними редакційними правками. Книга 
розрахована на широку читацьку аудиторію: 
науковців, студентів, педагогів, українську 
громадськість.



395Видавництво ЛНУ імені Івана Франка

Інші видання

20142014Шевченкове Слово

Автор – Василь Лизанчук

Лизанчук В. Шевченкове Слово / Василь 
Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 
184 с.

ISBN 978-617-10-0087-2

Художні ілюстрації заслуженого діяча мистецтв 
України Василя Івановича Семенюка. 
Редактор – Віталія Станкевич. 

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

Наталія Лобач. 
Комп’ютерний набір – Марія Васьків, Ігор Довгий, 

Мар’яна Струк.
 Дизайн обкладинки – Василь Роган.

Осмислено глибинну суть поетичного і пу-
бліцистичного Шевченкового Слова, яке вряту-
вало українську націю від асиміляції й загибелі. 
Окреслено створену Т. Шевченком у художній формі 
філософію національної ідеї державотворення, 
буття і духу українського народу. Схарактеризовано 
найосновніші національні ідеали, найголовніші 
для Т. Шевченка цінності – Бог, Україна, Свобода, 
які визначають націєтворчий характер життя як 
окремої людини, так і цілого народу. Показано, 
що Слово Правди – основний імператив творчості 
Поета-Предтечі, духовного батька новітньої 
української нації. 
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20152015 Філософія як рефлексія духу

Автор – Людмила Рижак

Рижак Людмила. Філософія як рефлексія 
духу : хрестоматія / Людмила Рижак. – [2-ге 
вид., перероб., доп.]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 532 с.

ISBN 978-617-10-0253-1

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

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

У хрестоматії подано оригінальні тексти ви-
датних філософів від античності до сьогодення. 
Робота над текстами допоможе читачеві потра-
пити у царину інтелектуальних пошуків люд-
ства, де панує філософська мудрість.

Хрестоматія розрахована на студентів, ас-
пірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться фі-
лософією – своєрідною лабораторією духу, де 
визрівають ідеали Істини, Добра і Краси.
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