Клапчук В. М. Корисні копалини Галичини: видобування
та переробка : [монографія] / В. М. Клапчук / ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника». – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 508 с.,
табл.: 204, рис. та ілюстр.: 364, бібл.: с. 497-507.
У монографії наведені нові дані про основні корисні
копалини Галичини, сирівець та продукція яких становили
вагому частку державного та місцевих бюджетів, експорту
краю. На базі значного статистичного матеріалу комплексно
досліджено умови та специфіку видобування і переробки
корисних копалин. Висвітлено біографічні дані відомих
дослідників та промисловців мінеральних багатств краю.
Наведено дані про найбільші нафтовидобувні та
нафтопереробні підприємства, громадські гірничі організації
краю. Монографія ілюструється репродукціями поштівок і
оригінальних світлин.
Монографія розрахована на істориків, географів,
працівників нафтового господарства, державних органів
управління нафтовидобувною галуззю України.
Новосядлий С. П. Високоефективні структури ФЕП :
монографія / С. П. Новосядлий. – Івано-Франківськ : Вид-во
Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2015. – 370 с.
Монографія присвячена розгляду радикального (до 80%)
скорочення витрат кремнію на квадратний метр СЕ за
збереження високого ККД (˃25%) і представляє сучасний
САПР на проектування СЕ різного конструкторськотехнологічного призначення. Адресується студентам,
аспірантам, викладачам, інженерам електронної техніки, які
займаються
проектуванням,
а
також
промисловим
виготовленням ФЕП.

Гуменюк Г. М. Організація туристичних подорожей :
навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ :
НАІР, 2014. – 364 с.
Навчально-методичний
посібник
«Організація
туристичних подорожей» розроблений відповідно до робочої
програми дисципліни. В ньому визначено умови та принципи
діяльності туристичних підприємств на ринку України,
технологію організації та умови здійснення туристичних
подорожей, організацію транспортних подорожей та
перевезень, правила виконання туристичних формальностей,
забезпечення безпеки туристичних подорожей та виконання
претензійної роботи.
Навчально-методичний посібник пропонується для
студентів вищих навчальних закладів, які готуються
працювати в галузі туризму, викладачів, фахівців сфери
туристичних та екскурсійних послуг.

Матвеєва Н. О. Інклюзивна освіта : навчальнометодичний супровід самостійної роботи студентів /
Н. О. Матвеєва. – Івано-Франківськ, 2015. – 160 с.
Навчально-методичний супровід самостійної роботи
студентів до курсу «Інклюзивна освіта» передбачає
розв’язання завдань за алгоритмом; частково-творчу
самостійну роботу студентів; є джерелом накопичення
загальних прийомів, умінь і способів розумової праці
студентів, а зокрема навчає виокремлювати і формулювати
проблеми, самостійно їх вирішувати, перевіряти набуті
знання у практичній діяльності з дітьми з особливими
потребами; сприяє розвитку творчої активності майбутніх
учителів. Посібник містить задачі трьох рівнів підготовки
студентів до практичних занять, включаючи опорні поняття
та схеми; тестові завдання до кожної теми; вправи для
самоконтролю якості набутих знань з курсу «Інклюзивна
освіта»; словник термінів і список рекомендованих джерел.
Посібник може прислужитися не лише студентам вищих
навчальних закладів, а й учителям загальноосвітніх шкіл,
вихователям
групи
продовженого
дня,
педагогаморганізаторам, вчителям-консультантам, батькам учнів з
особливими освітніми потребами.

Великочий В. С., Дутчак О. І., Шикеринець В. В.
Міжнародний туризм : навчальний посібник для
студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» /
Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника / укладачі В. С. Велекочий, О. І. Дутчак,
В. В. Шикеринець. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір
Г. М., 2015. – 254 с.
У навчальному посібнику розглянуто міжнародний
туризм як соціокультурний феномен та окрема галузь
світової економіки. Розкрито діяльність міжнародних
туристичних
організацій,
особливості
статистики
міжнародного туризму, становлення основних форм його
розвитку. Проаналізовано чинники розвитку міжнародного
туристичного ринку та сучасний стан найважливіших
секторів індустрії міжнародного туризму.
Для
слухачів
магістратури
спеціальності
«Туризмознавство», науковців, студентів вищих навчальних
закладів туризмознавчих спеціальностей, працівників
туристичної сфери, органів державної влади та управління.

Поздняков О. В. Landeskunde : навчальний посібник для
студентів спеціальності «Туризмознавство». – ІваноФранківськ : ПП Голіней О. М., 2015. – 246 с.
Навчальний посібник репрезентує Німеччину та
німецькомовні країни з точки зору їх туристичної
привабливості, складається із вступу, лекційного матеріалу,
комплексу тестових завдань, списку джерел.
Матеріал лекцій містить інформацію про географічні
особливості, державний устрій, національні символи,
міжнародний статус, економічний розвиток, мистецтво, свята
та
традиції,
кухню,
культурно-історичні
пам’ятки,
національні парки та інші природні атракції, важливі
туристичні маршрути та курорти Німеччини, Австрії,
Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну.
Для
студентів
спеціальності
«Туризмознавство»,
викладачів,
студентів
вищих
навчальних
закладів
туризмознавчих спеціальностей, а також усіх тих, хто вивчає
географію, культуру, рекреаційний потенціал Німеччини та
німецькомовних країн.
Борчук С. М. Українська енциклопедична традиція ХХ ст.:
проекти, виконавці, перспективи дослідження. – ІваноФранківськ : «Лілея-НВ», 2014. – 604 с.
У монографії проаналізовано вітчизняну енциклопедичну
традицію ХХ ст. Розглядаються енциклопедичні проекти:
«Украинский народ в его прошлом и настоящем» (1909 1916); проекти УАН-ВУАН 1920-х – початку 1930-х рр. –
«Біографічний
словник
діячів
України»
та
«Енциклопедичний
словник»;
«Українська
Загальна
Енциклопедія» (1930-1935); три спроби підготовки й видання
«Української Радянської Енциклопедії» (1927-1934; 19441947 та, нарешті, успішний – 1957-1965 рр.). Приділено увагу
й еміґраційно-діаспорній «Енциклопедії українознавства»
В. Кубійовича.
Аналіз енциклопедичних проектів, причин їхніх невдач і
успішного завершення поєднується із залученням значного
біографічного матеріалу, який увиразнює розповідь про їхніх
ініціаторів і виконавців.
Для науковців, студентів, широкого кола читачів, які
цікавляться новітньою історією України, і спеціально – для
творців сучасних вітчизняних енциклопедій.

