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ВИДАВНИЦТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ.
20 КНИГОВИДАВНИЧИХ РОКІВ
І. Паров’як
Національний університет “Львівська політехніка”
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Традиція друкувати книги в навчальних закладах
склалась історично, зі створення перших університетів.
Дотепер більшість університетів зберегли давню
традицію; з часом університетські друкарні трансформувались у сучасні видавництва або видавничі підрозділи.
Упродовж багатьох років у Львівській політехніці
діяли редакційно-видавничі відділи при навчальній
і науковій частинах, готуючи до друку навчальнометодичну й наукову літературу. А з проголошенням незалежності України й переходом на навчання українською мовою постала нагальна потреба забезпечення вищої школи україномовними навчальними посібниками й підручниками, які б відповідали новим вимогам щодо змісту освіти. Задля цього у квітні
1993 року створено Видавництво Львівської політехніки. Сьогодні є нагода зупинитися й оглянутися – на
20 років праці й здобутків.
Видавництво Львівської політехніки – сучасний
видавничо-поліграфічний комплекс, виконує широкий спектр додрукарських та поліграфічних робіт.
У складі видавництва працюють: редакційно-видавничий відділ; комп’ютерний центр; поліграфічний
центр; відділ маркетингу та розповсюдження; центр
прикладних інформаційних технологій.
Основна спеціалізація видавництва – навчальна,
навчально-методична, наукова, довідкова література
для вищої школи, ділова література для самоосвіти.
Кількість виданих книг – монографій, підручників,
посібників, словників, довідників – з року в рік зростає:
від 30 назв у 2000 році – до 140 назв у 2012. Відповідно
до навчальних планів за рік виходить понад 300 назв
навчально-методичної літератури – конспектів лекцій,
методичних вказівок, лабораторних практикумів.
Видані книги охоплюють усі галузі знань навчального і наукового процесу Львівської політехніки: математику, фізику, хімію, економіку, механіку, електромеханіку, електроенергетику, радіотехніку, електроніку, метрологію, комп’ютерні науки,
архітектуру, будівництво, геодезію, історію, філософію, мовознавство, суспільствознавство.
Багато підручників і посібників мають гриф
Міністерства освіти і науки України
Видавництво сповна забезпечує навчальний процес
у Львівській політехніці підручниками, посібниками,

монографіями, конспектами лекцій, довідниками,
словниками, навчально-методичними матеріалами.
Усі ці видання доступні для читачів у Науковотехнічній бібліотеці університету – у друкованій та
електронній версіях.
Навчальна і наукова література видавництва
відома за межами університету: книги розповсюджуються у вищих навчальних закладах, надсилаються в
найбільші бібліотеки України. Крім книжкових видань,
у поліграфічному центрі друкують газетно-журнальну,
рекламну продукцію, бланки, афіші, календарі, ділові
щоденники.
Співпраця Видавництва Львівської політехніки
з Інститутом геодезії Національного університету
“Львівська політехніка” та Українським товариством
геодезії та картографії, зокрема його підрозділом –
Західним геодезичним товариством, триває роками, є
успішною і плідною.
Видавництво Львівської політехніки – без
перебільшення, основний видавець геодезичної
літератури в Україні
Тут готуються до друку і виходять у світ два наукові
журнали: “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”, “Геодинаміка. Geodynamics. Геодинамика” і всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний
збірник “Геодезія, картографія і аерофотознімання”.
Науковий журнал “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”
Видається з 1996 року.
Внесено ВАК України до переліку фахових видань з технічних наук, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата технічних наук.
Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства видається двічі на рік. Його основне призначення –
інформувати геодезичну та картографічну громадськість
про актуальні проблеми розвитку фундаментальних
і прикладних наукових досліджень у галузі геодезії,
картографії та кадастру, топографо-геодезичного виробництва на території України та за її межами. Матеріали
друкуються українською, російською, англійською,
польською та німецькою мовами.
Засновники: Західне геодезичне товариство
Українського товариства геодезії та картографії,
Національний університет “Львівська політехніка”.
Головний редактор: доктор технічних наук, професор І. С. Тревого.
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Науковий журнал “Геодинаміка. Geodynamics.
Геодинамика”
Видається з 1995 року.
Внесено ВАК УКРАЇНИ у перелік фахових видань за технічними (спеціальність “геодезія”) та
геологічними науками.
Науковий журнал “Геодинаміка” містить три
розділи – “Геодезія”, “Геологія”, “Геофізика” –
і публікує українською, російською та англійською
мовами статті українських та зарубіжних вчених із
зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. Для спеціалістів –
геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів
та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями
в суміжних галузях наук.
Засновники: Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Інститут геофізики
ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, Інститут геології і геохімії горючих копалин
Національної академії наук України, Національний
університет “Львівська політехніка”, Львівське
астрономо-геодезичне товариство.
Головний редактор: доктор технічних наук, професор К. Р. Третяк.
Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний
збірник “Геодезія, картографія і аерофотознімання”
Видається з 1964 року.
У збірнику публікуються статті за результатами
досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет,
а також дослідження у галузі космічної геодезії, вищої
геодезії, гравіметрії, інженерної геодезії, картографії,
аерофотознімання, фотограмметрії, геоінформатики,
кадастру та моніторингу земель.
Видання призначене для викладачів, наукових
співробітників вищих навчальних закладів, аспірантів
і студентів геодезичного профілю.

Засновник: Національний університет “Львівська
політехніка”. Відповідальний редактор: доктор технічних наук, професор К.Р. Третяк.
Багатоплановою, тривалою, успішною є книговидавнича діяльність, започаткована 1999 р. підручником Христини Бурштинської “Аерофотографія”
Відтоді вдалося втілити в книжковому форматі низку проектів, які витримали по декілька перевидань. Серед найвагоміших: підручник “Фотограмметрія”
О. Дорожинського і Р. Тукая (окремо українською і
польською мовами); підручник “Військова топографія”
колективу авторів за редакцією П. Ткачука та І. Тревого; підручник “Геодезія” (у двох частинах) авторського колективу за загальною редакцією А. Л. Островського; підручник “Геодезичні прилади” і навчальний
посібник “Геодезичні прилади. Практикум” авторського колективу І. С. Тревого, Т. Г. Шевченко, О. І. Мороз;
навчальний посібник “Геодезія у природокористуванні”
Б. Волосецького; “Англійсько-український геодезичний
словник” Ф. Заблоцького та О. Заблоцької; навчальний
посібник “Оцінка нерухомості” Л. Перовича, Ю. Губара;
навчальний посібник “Кадастр територій” І. Перовича,
В. Сай; навчальний посібник “Аерокосмічні знімальні
системи” Х. Бурштинської, С. Станкевича.
Книжки Видавництва Львівської політехніки добре
знають учасники і гості ГЕОФОРУМУ – Міжнародної
науково-технічної конференції, яка з ініціативи
Українського товариства геодезії і картографії щороку
відбувається поблизу Львова, на постійному навчальному терені військовиків і геодезистів – Яворівському
полігоні, до професійного свята працівників геології,
геодезії і картографії України.
Видавництво Львівської політехніки багато і
системно працює над промоцією своїх видань
Наприкінці травня, до Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, у Львівській
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Презентація книги-переможця 19 Форуму видавців – монографії колективу авторів за редакцією О. Марченка і К. Третяка
“Дослідження гравітаційного поля, топографії океану та рухів земної кори в регіоні Антарктики”

Презентація книг Інституту геодезії під час роботи ГЕОФОРУМУ–2012
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політехніці триває Тиждень Книги – акція, спрямована на промоцію книги і культури читання. Під час
Тижня Книги відбуваються тематичні презентації
найновіших видань навчально-наукових інститутів,
презентації окремих видань, студентські флеш-моби
на підтримку читання, зустрічі та дискусії. Про нові
видання розповідає “Пан Книгар” – інформаційний бюлетень видавництва. Веб-сайт видавництва
vlp.com.ua подає повну каталогізовану за галузями знань інформацію про всі книжкові видання, а також про наукову періодику. Активно популяризується “друк на вимогу” – дуже доречна послуга, якщо
наклад книжки устиг розійтися.
Книжки Видавництва Львівської політехніки
раз у раз здобувають визнання і нагороди
конкурсів різного рівня – від університетського до
всеукраїнського
Завдяки цілорічній інтенсивній виставковій роботі
Видавництво Львівської політехніки знають у багатьох містах і містечках України. У переліку виставок і
форумів, у яких ми брали участь, – “Українська книга
на Одещині” (Одеса), “Книги Великої Волині” (Луцьк),
“Світ книги” (Чернігів), “Геофорум” (Яворівський
полігон), “ДЖУРА-фест” (Тернопіль), “Книжкова толока” (Миколаїв на Львівщині), “Книжковий Миколай” (Ужгород), “Райський куточок” (Харків), “Освіта
2020”, “МЕДВІН: Книжковий світ”, “Книжкові контракти” (Київ).
2007 року Видавництво Львівської політехніки взяло участь у І Міжнародному форумі “Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищій школі” (Одеса). Під час форуму відбувся Всеукраїнський конкурс
навчальної і наукової літератури. Дипломом ІІ ступеня нагороджено підручник Т. Шевченка, О. Мороза,
І. Тревого “Геодезичні прилади”.
Від 1999 року Видавництво Львівської політехніки – учасник Форуму видавців у Львові, найбільшої
і найвідомішої книжкової виставки України. Однією
з головних подій Форуму є конкурс “Найкраща книга
Форуму видавців”, на який видавництва з усієї України
надсилають книги, видані впродовж року.
Одна з нещодавніх нагород прийшла до нас саме
за видання з геодезії: 2012 року в конкурсі “Найкраща книга 19 Форуму видавців” Грамоту Малого журі
“Науковці (точні, природничі й технічні науки)” отримала монографія колективу авторів за редакцією Олександра Марченка і Корнилія Третяка “Дослідження

гравітаційного поля, топографії океану та рухів земної
кори в регіоні Антарктики”.
Видавництво Львівської політехніки має власну мережу книгарень
Книгарні працюють у восьми навчальних корпусах
Політехніки. Центром мережі є відкрита минулого року
найбільша книгарня – у будівлі студентської бібліотеки.
Це сучасно обладнаний простір з вільним доступом до
стелажів, комп’ютеризованою базою даних, зручним
куточком для читання. У книжковій мережі Львівської
політехніки доступні книжки інших видавництв, а також диски, листівки, сувеніри. Налагоджено продаж
карт і путівників відомого українського видавництва
“Картографія”.
Працю Видавництва Львівської політехніки вшановано багатьма грамотами та іншими почесними відзнаками
різних наукових інституцій та громадських організацій.
Зокрема – “за багаторічне високоякісне видання геодезичної навчальної і науково-технічної літератури” – грамотою Українського товариства геодезії і картографії.
Видавництво Львівської політехніки.
20 книговидавничих років
І. Паров’як
Оглядова стаття про одне з найбільших університетських видавництв сучасної України, його навчальну, наукову літературу і періодику, зокрема з
геодезії, досягнення і перспективи.
Издательство Львовской политехники.
20 лет книгоиздательства
И. Паровьяк
Статья-очерк об одном из крупнейших университетских издательств современной Украины, o его учебной, научной литературе и периодике, в частности по
геодезии, о его достижениях и перспективах.
Lviv Polytechnic Publishing House.
20 Years of Book Publishing
I. Parovyak
Essay about one of the largest university publishing
houses of modern Ukraine, its educational, scientific
literature and periodicals, in particular on a geodesy, about
its achievements and prospects.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

