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Моргулець, Оксана Борисівна. 
 Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. /  
О. Б. Моргулець.  К. : ЦУЛ, 2012.  384 с. 
 
 Навчальний посібник детально розкриває навчальний 
матеріал програми нормативної професійно-орієнтованої 
дисципліни "Менеджмент у сфері послуг". У посібнику 
розглянуто теоретичні засади сервісного менеджменту, його 
специфіку, цілі, завдання і методи. Особлива увага 
приділена основним функціям менеджменту та його 
зв'язуючим елементам. Також розкрито питання групової 
динаміки, влади, впливу та лідерства в управлінні, 
організаційної культури підприємств обслуговування та 
ефективності сервісного менеджменту. З метою оцінювання 
знань та практичного засвоєння матеріалу кожний розділ 
навчального посібника містить контрольні запитання для 
самоперевірки, практичні вправи та тестові завдання. 
Посібник призначений для студентів, аспірантів та 
викладачів, а також для спеціалістів, робота яких пов'язана з 
діяльністю і управлінням у сфері послуг. 

 
 
АНТЛ (1) 

 

  
 Гроші та кредит : підручник / ред. С. К. 
Реверчук.  К. : Знання, 2011.  382 с. 
 
  У підручнику розглянуто основи теорії грошей і 
кредиту. Визначено особливості, механізми, тенденції й 
закономірності розвитку грошей та кредиту в ринковій і 
перехідній економіці. Розкрито проблеми та перспективні 
напрями розвитку грошей і кредиту в глобалізованому 
інформаційному суспільстві. Для студентів вищих 
економічних навчальних закладів та економічних 
спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантів, 
викладачів, спеціалістів грошово-кредитної сфери. 
 

 
ЧЗГИ (2), 
АНТЛ (1) 
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Лойко, Дар’я Миколаївна.  
 Інноваційні стратегії швейних підприємств на 
ринку брендового одягу : монографія / Д. М. Лойко. 
 Донецьк : ДонНТУ, 2011.  224 с. 

 Розкрито теоретико-методичні положення 
формування інноваційної стратегії швейних підприємств на 
ринку брендового одягу. Обгрунтовано методичний підхід 
до вибору інноваційної стратегії швейного підприємства із 
врахуванням ступеню інноваційного розвитку підприємства 
та сегменту ринку брендового одягу. Запропоновано 
методичні положення щодо визначення можливостей 
швейного підприємства реалізувати вибрану інноваційну 
стратегію із використанням розробленої експертної системи 
"Універсальний експерт" з базою даних Fashion Strategy. 
Для науковців, аспірантів, студентів економічних 
спеціальностей, а також фахівців підприємств різних форм 
власності. 

 
 

ЧЗГИ (1), 
ЧЗЕТИ (1) 

 

 
Бабак, Віталій Павлович.  
 Теорія ймовірностей, випадкові процеси та 
математична статистика : підручник / В. П. Бабак, 
Б. Г. Марченко, М. Є. Фриз.  К. : Техніка, 2004.  
288 с. 
 
 У підручнику викладено основні поняття та методи 
теорії ймовірностей, випадкових процесів і математичної 
статистики. Поряд із теоретичним матеріалом розглянуто 
багато прикладів розв'язування типових задач. Після 
кожного підрозділу вміщено ключові слова українською, 
російською, англійською, німецькою та французькою 
мовами з відповідними зауваженнями стосовно деяких 
особливостей перекладу цих термінів з російської мови на 
українську. Для студентів технічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, аспірантів, наукових та інженерно-
технічних працівників. 

 
 
 
 
ЧЗЕТИ (1) 

 

 
Бабак, Віталій Павлович.  
 Детерміновані сигнали і спектри : навч. посіб. 
: пер. з рос. / В. П. Бабак, А. Я. Білецький.  К. : 
Техніка, 2003.  455 с. 
 
 У посібнику поряд з викладом класичних розділів 
розвинено питання, недо статньо висвітлені в навчальній та 
науково-технічній літературі (зокрема, дискретні 
перетворення Фур'є, синтез симетричних базисів Уолша на 
основі елементів груш перетворень Грея), які сприятимуть 
творчому підходу читача до вивчення теорі детермінованих 
сигналів та одержанню нових наукових результатів. 

 
 
 

АНТЛ (1) 
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Бабак, Віталій Павлович.  
 Теоретичні основи захисту інформації : 
підручник / В. П. Бабак.  К. : НАУ, 2008.  752 с. 
 
 У підручнику систематизовано викладено основні 
поняття та методи захисту інформації, що базуються на 
математичному апараті перетворення та дослідження 
інформаційних сигналів, технологіях вимірювання, передачі 
та обробки інформації, сигналів і даних, на завадостійкому 
кодуванні, використанні сучасних інформаційно-
комунікаційних каналів передачі інформації, на алгоритмах 
шифрування та дешифрування, стегано- та криптографії, 
цифрового підпису і т. ін. Поряд з алгоритмічними та 
технічними методами розглянуто законодавче забезпечення 
захисту інформації, захист конфіденційної та комерційної 
інформації, захист від несанкціонованого доступу, захист 
інтелектуальної власності, а також міжнародні стандарти у 
сфері захисту інформації. Після кожного розділу вміщено 
основні висновки, запитання для самоконтролю, а також 
ключові слова українською, російською та англійською 
мовами. Для студентів технічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, аспірантів, наукових та інженерно-
технічних працівників і спеціалістів у сфері захисту 
інформації. 

 
 
 

АНТЛ (1) 

 

  
 Основи теорії ймовірностей та 
математичної статистики : навч. посіб. / В. П. 
Бабак [та ін.].  К. : КВІЦ, 2003.  432 с. 
 
 У посібнику систематично, на сучасному науковому 
рівні, стосовно задач інформащйного забезпечення 
автоматизованої обробки результатів спостережень і 
імітаційного моделювання, викладено класичні розділи 
теорії ймовірностей та статистичні процедури 
обчислювальної технології систем обробки даних. 
Призначено для магістрів і студентів, що навчаються за 
спеціальностями інформатика, прикладна математика і ряду 
технічних спеціальностей. Буде користним для аспірантів та 
науковців. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 
Умовні позначення: 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419),  
 ЧЗГИ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технчіних видань (ауд. 1-0392). 
 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Матвієнко, Павло Володимирович.  
 Розвиток грошово-кредитних відносин у 
трансформаційній  економіці України : монографія 
/ П. В. Матвієнко.  К. : Наукова думка,  2004.  
256 с. 
 
 Монографія присвячена дослідженню основних 
закономірностей і тенденцій розвитку грошово-кредитних 
відносин у трансформаційній економіці на основі аналізу 
трьох складових фінансово-банківської системи України - 
грошового обігу, банківського кредиту і структури 
банківської системи - у їх взаємозв'язку. Окреслено основні 
напрями вдосконалення вітчизняної банківської системи й 
грошово-кредитного механізму, визначено першочергові 
завдання монетарної політики, запропоновано методи 
оцінки банківської діяльності. Обґрунтовано необхідність 
розширення інвестиційного кредитування банками України 
реального сектору економіки, розглянуто основні проблеми 
створення економічного і законодавчого підгрунтя для його 
розвитку. Для працівників банківських і фінансових 
установ, студентів та аспірантів вищих економічних 
навчальних закладів. 

 
 
ЧЗГИ (1) 

 

 

 
Бабак, Віталій Павлович.  
 Інформаційна безпека та сучасні мережеві 
технології: Англо-українсько-російський словник 
термінів / В. П. Бабак, О. Г. Корченко.  К. : НАУ, 
2003.  670 с. 
 
 Містить близько 3500 термінів з інформаційної 
безпеки та сучасних мережевих технологій англійською, 
українською і російською мовами з їх коротким 
тлумаченням українською і російською мовами, предметний 
покажчик термінів українською і російською мовами та 
список абревіатур. Розрахований на студентів, які вивчають 
навчальні дисципліни, пов'язані з безпекою інформації та 
обчислювальними мережами, що входять до навчальних  
планів бакалаврів та спеціалістів за напрямами підготовки 
"Інформаційна безпека"  і "Комп'ютерна інженерія". Може 
бути корисним перекладачам, студентам, інженерам, 
аспірантам і викладачам, які цікавляться питаннями безпеки 
інформації та сучасними мережевими технологіями. 

 
 

 
ЧЗГИ (1) 
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Роботи професорсько‐викладацького складу 
Університету 

 
 
 
Супрун, Наталія Петрівна.  
 Художнє оформлення текстильних метеріалів : навч. посібник / 
Н. П. Супрун, М. В. Колосніченко, О. К. Суворова.  К. : КНУТД, 
2012.  133 с. 
 
 Видання є узагальненням лекційного курсу, що читається на 
кафедрі дизайну для студентів спеціальності 6.020207 «Дизайн», 
спеціалізацій 6.020207.06 «Текстильний дизайн» (ОКР «бакалавр») та 
досвіду з викладання дисциплін «Художнє оформлення тканин 
засобами друку», «Проектуванням. «Матеріалознавство в 
текстильному дизайні». 
 

 
 

АСиМК (15), 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (7) 

 
Кадлубович, Тетяна Іванівна.  
 Людина і політика : навч. посіб. / Т. І. Кадлубович. – К. : 
КНУТД, 2012. – 100 с. 
 
 Навчальний посібник "Людина і політика" складається з двох 
розділів, які містять в собі декілька підрозділів. Перший розділ 
"Людина в системі соціально-політичних відносин" розглядає людину 
як суб'єкт політики, що включений в політичні відносини. Другий 
розділ "Форми реалізації політичних інтересів особистості" допомагає 
розглянути політичну діяльність, участь, активність та поведінку. Для 
студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами 
політики. 
 

 
АСиМК (40), 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (7) 

  

Умовні позначення: 
 АСиМК – абонемент для студентів молодших і старших курсів (ауд. 1-0273 та  
1-0389 відповідно), 
 ЧЗЕТИ  – читальний зал природничих і технчіних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419). 
 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 
Примітка: 
Кількість примірників для АСиМК є загальною на двох абонементах для студентів. 
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 Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу : 
навчальний посібник / [Т. А. Пальчевська, А.П. Строкань, Г.В. 
Тарасенко, О.І. Майборода, Г.Г. Куришко ]. – К. : КНУТД, 2012. – 228 
с. 
 
          Посібник пропонується для підготовки до лабораторних і 
практичних занять з курсу "Аналітична хімія та інструменентальні 
методи аналізу» для студентів напрямів підготовки 6.120201 
"Фармація" спеціальності 6.12020103 'Технологія фармацевтичних 
препаратів» та 6.051301 "Хімічна технологія", складається з трьох 
розділів. Перший розділ присвячений лабораторно-практичним 
заняттям з якісного аналізу, другий-з кількісного аналізу, третій-з 
інструментальних методів аналізу. Посібник містить стисло 
викладений теоретичний матеріал з кожного розділу курсу, прислади 
розв'язання типових розрахункових завдань, питання та завдання для 
самостійної роботи -до коленої з тем аудиторної та позааудиторної 
роботи студентів. Назви хімічних елементів та їх сполук наведені з 
застосуванням сучасної Української хімічної номенклатури. 
 

 
АСиМК (40), 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (7) 

  
 Англійська мова : навч. метод. посіб. для самост. роботи студ. 2 
курсу інженерно-економічного факультету. Рівень А2-В1 / [ І. Я. 
Бурлака, Г.О. Довгопол, О.Ю. Ласкава, Л.І. Лікарчук].  К. : КНУТД, 
2012.  120 с. – Англ. мовою. 
 

 Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
студентів 2 курсу інженерно-економічного факультету складається з 4 
модулів, кожний з яких має два варіанти вправ різних типів 
мовленнєвої діяльності, та граматичних тестів. Мета навчально-
методичного посібника - забезпечити удосконалення навичок читання, 
поповнити лексичний матеріал з ділової англійської мови, 
вдосконалити вміння монологічного мовлення та письма, повторити та 
систематизувати граматичні структури. Таким чином, цим навчально-
методичним посібником можуть користуватися не лише студенти-
другокурсники, а й всі, хто бажає підвищити свій рівень володіння 
діловою англійською мовою. 
 

 
АСиМК (40), 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (7) 
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Звонок, Оксана Анатоліївна.  
 Англійська мова для фармацевтів : навч. посіб. з англ. мови для 
студ. 1-2 куру факультету хім. техн. спец. "Технологія 
фармацевтичних препаратів" / О. А. Звонок, О.А. Гуменна. – К. : 
КНУТД, 2012. – 107 с. – Англ. мовою. 
 
 Навчальний посібник "Англійська мова для фармацевтів" 
складається з трьох великих розділів, до кожного з яких належить 
декілька підрозділів. Кожний підрозділ включає автентичний 
лексичний матеріал та систему мовних та умовно-мовленнєвих вправ 
для формування мовної компетенції. Перший розділ "Загальна хімія" 
включає в себе такі аспекти, як освіта в хімічній галузі, хімія як наука, 
поняття хімічних елементів, речовини, її станів та форм, поняття 
структури атомів, періодичного закону, принципи кількісного аналізу 
та історичні аспекти зародження хімії. Другий розділ "Фармація" 
охоплює лексичний матеріал у галузі фармації, що включає поняття 
фармакології, лікування, лабораторних експериментів, хімічних 
формул та рівнянь, відкриття ліків та створення фармацевтичної 
компанії. Третій розділ "Біохімія" присвячений вивченню лексичного 
матеріалу в межах тематики понять органічної хімії, біохімії та її 
складових елементів. Таким чином, даний навчальний посібник 
якнайширше охоплює усі тематичні аспекти галузі фармації для 
вивчення англійської мови професійного спрямування і може бути 
використаний як викладачами, так і студентами. 
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Фетісова, Ольга Василівна.  
 Money. Bank and Banking : навч.-метод. посіб. для самост. роботи 
ст. ІІІ курсу спец. "Фінанси і кредит" / О. В. Фетісова. – К. : КНУТД, 
2012. – 100 с. – Англ. мовою. 
 Навчально-методичний посібник призначений для студентів 
економічних спеціальностей "фінанси", "облік та аудит", 
"менеджмент", "маркетинг", а також може бути використаним 
студентами інших спеціальностей усіх форм навчання. Мета 
навчально-методичного посібника - розвиток навичок читання 
автентичних текстів професійного спрямування, а також говоріння та 
перекладу у межах запропонованої' тематики. Навчально-методичний 
посібник включає 2 розділи і складений з урахуванням вимог 
навчальної програми з іноземної мови для немовних навчальних 
закладів. Кожний розділ пропонує автентичні тексти з економічної 
тематики, завдання і лексичні вправи, тлумачення економічних 
термінів, словник , фінансових та банківських термінів та перелік 
найбільш вживаної абревіатури. Навчально-методичний посібник 
призначений для самостійної роботи студентів економічних 
спеціальностей. 
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