1. Антонець В.Д. - Фізичне виховання: курс лекцій ( 2-ге вид.,перероблене та
доповнене) /Прикарп. Нац..ун. ім..Стефаника.-Івано-Франківськ: СІМИК,2014.-152с. – 2
кн.
2. Богославець І.М - Інженерна графіка : предмет,методи: Навчально-методичний
посібник/ І.М.Богославець,В.М.Клапчук.-Івано-Франківськ: Фоліант,2014.-113с. – 5 кн.
3. Великочий В. - Велика Східноєвропейська революція,Перша світова війна і
Галичина (Українська історіографія суспільно-політичних процесів.Бібліографія) /
Володимир Великочий.- Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М.,2014.-180 с. – 8 кн.
4. Вітюк Н.Р. - Психологія конфлікту в таблицях і схемах : навчальний посібник/
Н.Р.Вітюк.-Івано-Франківськ: Симфонія форте,2014.-172 с. – 1 кн.
5. Волощук М.Д. - Ерозія грунтів України: еволюція теорії та практики : монографія
/М.Д. Волощук,Н.І.Петренко,С.В.Яценко; За заг.ред.В.А.Вергунова та передмовою
Я.М.Гадзала-К.: ТОВ «Нілан-ЛТД»,2014.-325с.-(Історико-бібліографічна серія
«Аграрна наука України в особах,документах.бібліографії» Кн.73) – 2 кн.
6. Гаврилишин Б. - До ефективних суспільств : дороговкази в майбутнє: доп.
Римському Клубові/Б.Гаврилишин;упоряд.В.Рубцов.-Вид.3-тє,допов.-К.: Унів.вид-во
ПУЛЬСАРИ,2009.- 248 с – 1 кн.
7. Гаврилишин П. - Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011рр.) [Текст]:
монографія, 2014 – 5 кн.
8. Завгородня Т.К. - Українська педагогічна думка в іменах (Східна Галичина –
українське зарубіжжя ХХ ст..): навчальний посібник
/Т.К.Завгородня,З.І.Нагачевська,Н.М.Салига).- Івано-Франківськ: ПНУ
ім..В.Стефаника,2009.-480с. – 2 кн.
9. Жерноклеєв О. - Третій чин.Миряни в католицьких чернечих спільнотах: Нариси
історії/Олег Жерноклеєв.-Івано-Франківськ: Фоліант,2004.-232с. – 1 кн.
10. Калуцький І.Ф. - Навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи
та практичних (семінарських) занять з дидактичним забезпеченням дисципліни
«Інженерне обладнання будівель» для студентів напряму підготовки 6.1401101
«Готельно-ресторанна справа» /ПНУ ім..В.Стефаника; (укладач: Калуцький І.Ф.).Івано-Франківськ: Лік,2014.-68с. – 1 кн.
11. Калуцький І.Ф. - Навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи
та практичних (семінарських) занять з дидактичним забезпеченням дисципліни
«Громадське будівництво» для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельноресторанна справа» /ПНУ ім..В.Стефаника; (укладач: Калуцький І.Ф.).-ІваноФранківськ: Лік,2014.-60с. – 6 кн.
12. Калуцький І.Ф. - Навчально-методичний посібник до організації самостійної роботи
та практичних (семінарських) занять з дидактичним забезпеченням дисципліни
«Рекреаційні комплекси світу» для студентів спеціальності 7.14010301
«Туризмознавство» /ПНУ ім..В.Стефаника; (укладач: Калуцький І.Ф.).-ІваноФранківськ: Лік,2014.-72 с. – 6 кн.
13. Калуська Л.В. - Комплексна програма розвитку,навчання та виховання дітей
дошкільного віку»Соняшник» /Л.В.Калуська.-Тернопіль: Мандрівець.2014.-144с. – 2 кн.
14. Копач М.І. - Практикум з математичного аналізу.-Частина 1
/А.В.Загороднюк,М.І.Копач,В.В.Кравців.Г.П.Малицька.А.В.Соломко,С.В.Шарин.-ІваноФранківськ: Голіней О.М..2014.-178 с. – 2 кн.
15. Лисенко Н.В. - Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в
етнічному вихованні дітей : навчально-методичний посібник / В.І.Кононенко,
Н.В.Лисенко, І.М.Шоробура ( та ін.) ; за ред..проф.Н.Лисенко.-К.; Івано-

Франківськ,2011.-256с. – 1 кн.
16. Лисенко О.М. - Навчально-методичний посібник «Практичний курс граматики
сучасної польської мови» - 2013.-122 с. – 1 кн.
17. Лисенко О.М. - Навчально-методичний посібник «Основи практичної
фонетики,орфоепії та граматики сучасної польської мови (для студентів заочної
форми навчання)»ю-2013.-159 с. – 3 кн.
18. Лисенко О.М. - Практикум з польської мови (методика формування і
діагностування рівня знань студентів).-,2013.-88 с. – 4 кн.
19. Матвеєва Н. - Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум.Ч.ІІІ.Теорія та методика
виховання.- Навчально-методичний комплекс/ Н.О.Матвеєва.-Івано-Франківськ:
НАІР,2014.-312 с. – 1 кн.
20. Нагачевська З.І - Історія педагогіки. Методичне забезпечення самостійної роботи
студентів ОКР «бакалавр» навчально-методичний посібник \З.І
Нагачевська,О.В.Джус.-Івано-Франківськ:«НАІР»,2014.-188с. – 3 кн.
21. Оліяр М.П. - Основи науково-педагогічних досліджень (модульно-рейтинговий
підхід): навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних
закладів/М.П.Оліяр,Г.А.Русин,І.Б.Червінська.-Івано-Франківськ : НАІР,2013.-214 с. – 3
кн.
22. Поясик О.І. - Історія педагогіки: Навчальний посібник /О.І.Поясик.-Івано-Франківськ:
НАІР,2013.-272с. – 1 кн.
23. Пушик С. - Бусова книга.Історія,фольклор,міфи.Том 6.Книга перша.ІваноФранківськ: Нова Зоря,2014.-960с – 1 кн.
24. Романишин Р.Я. - Математика.Цілі невід’ємні числа:навчальний посібник/
Р.Я.Романишин.-Івано-Форанківськ: Симфонія форте,2014.-196 с. – 2 кн.
25. Русин Г. - Виховання учнів початкової школи на традиціях лемківської сім’ї:
Монографія.-Івано-Франківськ: Місто НВ,2009. – 184 с. – 1 кн.
26. Соломко А.В. - Операційне числення: навчальний посібник/
Т.П.Гой.Г.П.Малицька.А.В.Соломко.-Вид.2-ге,випр..та доп.-Івано-Франківськ: 2014.-224
с. – 2 кн.

