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Власова, Олена Іванівна.  
 Основи психології та педагогіки : підручник / 
О. І. Власова, А. А. Марушкевич.  2-ге вид., 
перероб.  К. : Знання, 2011.  333 с. 
  У підручнику узагальнюється основний загально-
освітній зміст сучасного психологічного і науково-
педагогічного знання, аналізується розвиток педагогічних 
процесів в Україні, розглядаються принципи, методи, 
напрями, форми організації навчання, виховання та 
управління в освітній галузі. Для кращого засвоєння 
навчального матеріалу в кінці кожного розділу наводяться 
запитання і завдання для самостійної роботи, списки 
літератури. У кінці книги наведено орієнтовні питання до 
екзаменів і тести до окремих розділів. 
  Для студентів вищих навчальних закладів, які 
вивчають психологію і педагогіку як навчальні предмети в 
межах єдиного курсу "Основи психології та педагогіки". 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
 

 

Білан, Богдан Степанович.  
 Інформатика та інформаційні технології : навч. 
посібник / Б. С. Білан, І. М. Карпович.  Рівне : 
НУВГП, 2010.  197 с. 
  Розглянуто основні напрямки використання 
комп'ютерних технологій та системного підходу до 
розв'язування задач з допомогою ПК. Висвітлено теоретичні 
основи програмування та використання прикладного 
програмного забезпечення, принципи створення та 
функціонування електронних систем обробки інформації. 
 Навчальний посібник буде корисним студентам вищих 
навчальних закладів, викладачам дисциплін, в яких 
використовуються комп'ютерні технології, а також 
спеціалістам-практикам, котрі самостійно освоюють 
комп'ютерну техніку. 

 
 

ЧЗГИ (1) 
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Кремень, Василь Григорович.  
 Філософія людиноцентризму в стратегіях 
освітнього простору : монографія / В. Г. Кремень.  
К. : Педагогічна думка, 2009.  520 с. 
  У монографії вперше в історії вітчизняної суспільство-
навчої думки аналізується концепт людиноцентризму - нової 
якості філософського розуміння людини. На основі 
поглибленого вивчення сучасних досягнень інформаційних 
технологій, генетики, медицини, науки в цілому автор 
показує актуальність філософії людиноцентризму як 
відповіді на виклики сучасного глобального світу. Філософія 
людиноцентризму постає новим типом метасвітогляду, 
безпосередньо дотичного до вищих смислів буття 
особистості. Цією філософією мають бути обумовлені 
пріоритети вітчизняної освіти, детерміновані національні 
проекти підготовки творчої особистості, здатної до 
інноваційної діяльності в українському суспільстві XXI 
століття - «суспільстві знань». 
  Книга розрахована на викладачів, аспірантів, 
студентів, працівників соціогуманітарної сфери, всіх, хто 
цікавиться проблемами освіти, культури, інноваційного 
мислення, перспективами подальшого розвитку людини. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Клименко, Борис Володимирович.  
 Електричні апарати. Електромеханічна апара-
ура комутації, керування та захисту. Загальний курс 
: навч. посібник / Б. В. Клименко.  Харків : Точка, 
2012.  340 с. 
 Розглянуто питання, пов'язані з функціями 
електричних апаратів, та їх частин, тенденціями ринку, 
класифікацією, захисними властивостями та захищеністю 
електричної апаратів, вимогами до них, нормальними та 
ненормальними умовами їх роботи, а також з їх позначенням 
та маркуванням з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів. Розглянуто сучасні електромеханічні апарати й 
комплектні пристрої низької, середньої та високої напруги, а 
також суміжне обладнання щодо їх призначення, будови, 
принципів дії, основних характеристик та особливостей 
застосування. 
 

 
 

 
ЧЗЕТИ (1) 

 

 Феномен інновації: освіта, суспільство, 
культура : монографія / за ред. В. Г. Кременя.  К. : 
Педагогічна думка, 2008.  472 с. 
  У монографії досліджується проблема інновації - 
актуалітету сучасної соціополітичної теорії і суспільної 
практики. Автори розкривають сутність інновації в її 
концептуальному, історичному та методологічному вимірах, 
розглядають вплив інноваційного мислення на розвиток 
економіки, політики, міжнародного права, культури, людини. 
Особливе місце в роботі займає аналіз інноваційного 
розвитку освіти в контексті творчості. 
 Книга розрахована на викладачів, науковців, 
аспірантів, всіх, кого цікавлять проблеми прогресивного 
поступу в Україні. 

 
ЧЗГИ (1) 
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Кремень, Василь Григорович.  
 Філософія управління : підручник для студ. 
вищ. навч. закладів / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, 
О. С. Пономарьов.  2-ге вид., перероб. і доп.  
Харків : НТУ ХПІ, 2008.  524 с. 
 

  З системних позицій розглянуто сучасний етап історії 
людської цивілізації, кардинальні зміни суспільного 
виробництва і зумовлені ними зміни цілей, сутності і методів 
управління. Обгрунтовано потребу у філософському аналізі 
сучасних проблем, наведено уявлення про філософію 
управління, її предмет досліджень і категоріальний апарат. 
Розкрито феномен управління як передумову існування й 
розвитку суспільства. Істотне місце приділено проблемам 
логіки управління і методології управлінської діяльності. 
  У другому виданні враховано побажання читачів, 
уточнено і доповнено окремі положення, а також розміщено 
два нових розділи. 
  Адресовано студентам і аспірантам, викладачам 
філософських та управлінських дисциплін, всім, хто 
цікавиться проблемами соціального управління та його 
філософії. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Копійка, Валерій Володимирович.  
 Європейський Союз: історія і засади функціо-
нування : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів 
/ В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко.  К. : Знання, 
2009.  751 с. 
 

  У пропонованому навчальному посібнику висвіт-
люється історія й аналізується сучасний стан європейської 
інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці 
інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших 
повоєнних років і завершуючи початком XXI ст. За 
структурою посібник побудовано згідно з основними етапами 
розвитку європейської інтеграції, що дає можливість 
розкрити закономірності й послідовність євроінтеграційного 
процесу, становлення спільного економічного, соціального, 
валютно-фінансового, політико-правового, науково-дослід-
ного простору, простору свободи, безпеки та законності. 
Особлива увага приділена проблематиці відносин України і 
Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні 
таблиці, словники, схеми, які мають полегшити система-
тизацію та узагальнення знань з історії інтеграційних 
процесів у Європі. 
  Для студентів, аспірантів, викладачів вищих 
навчальних закладів. Книга буде корисною також науковим 
працівникам, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять 
проблеми інтеграційних процесів у Європі. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
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 Податковий кодекс України : закон України 
від 2 грудня 2010 р. № 2756-VI.  К. : ІВЦ ДПА 
України, 2010.  336 с. 
 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 Фінанси підприємств : підручник / ред. А. М. 
Поддєрьогін.  7-ме вид.  К. : КНЕУ, 2008.  552 с. 
 

  Підручник підготовлено відповідно до програми з 
навчальної дисципліни «Фінанси підприємств», яку 
включено до навчальних планів підготовки бакалаврів з 
економіки і підприємництва. У ньому висвітлено сутність і 
організацію фінансів підприємств, організацію розрахунків і 
кредитування підприємств, формування і розподіл прибутку, 
оподатковування підприємств, організацію оборотних коштів 
і фінансування відтворення основних засобів, фінансове 
планування, методику аналізу фінансового стану, проведення 
фінансової санації підприємств. У шостому виданні врахо-
вано зміни в законодавстві стосовно фінансової діяльності 
суб'єктів підприємництва. 
  Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних 
працівників у сфері фінансів і бізнесу. 
 

 

ЧЗГИ (1) 

 

Шейко, Василь Миколайович.  
 Історія української культури : навч. посібник / 
В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський.  4-ге вид., 
стер.  К. : Знання, 2012.  271 с. 
 

  Розглядаються історія і теорія становлення та 
розвитку української культури в контексті еволюції світової 
цивілізації. Основна увага приділяється висвітленню 
малодосліджених проблем XIX-XX століть: українізації як 
культурологічному феномену, історії формування вітчиз-
няної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в 
Україні в роки радянської влади. Аналізуються та 
узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури 
України. Навчальний посібник значною мірою створено на 
основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. 
Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-
модульної системи. 
  Для студентів і викладачів вищих навчальних 
закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та 
теорії культури. 
 

 
 
 

АГПИ (2) 
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 Інформаційні системи в менеджменті : 
підручник / В. О. Новак [та ін.].  К. : Каравела, 
2008.  616 с. 
 

  Метою написання підручника є узагальнення 
матеріалів щодо запровадження модульно-рейтингових 
технологій в навчальний процес при вивченні навчальних 
дисциплін, що є складовими інформаційного забезпечення 
менеджменту сучасного підприємства. Підручник детально 
знайомить читача з основними напрямами застосування 
інформаційних систем та технологій в управлінні сучасним 
підприємством (організацією, фірмою), в сучасному бізнесі, з 
концепцією інформаційного суспільства та роллю 
комунікацій в процесах управління, з науковими підходами 
до інформації та її ролі в процесах управління. 
  Підручник запропоновано для використання 
студентами та викладачами вищих навчальних закладів, а 
також для широкого кола фахівців, підприємців, керівників 
організацій та фірм. 
 

 

ЧЗГИ (1),  
АНТЛ (2) 

 

 Теорія і методика професійної освіти : навч. 
посіб. / за ред. З. Н. Курлянд.  К. : Знання, 2012.  
390 с. 
  У навчальному посібнику розкриваються наукові 
засади, мета, завдання і принципи професійної освіти, 
особливості педагогічного процесу у професійній школі 
різних ступенів (ПТУ, коледжі, технікуми, ВНЗ), що 
забезпечують як середню фундаментальну професійну 
підготовку, так і підготовку фахівців вищої кваліфікації. 
Розглядаються принципи, методи, форми організації 
навчання у професійно-технічних навчальних закладах, 
професійних коледжах, училищах, а також у вищих 
навчальних закладах різних рівнів акредитації; особливості 
організації самостійної роботи учнів і студентів у таких 
закладах; методика викладання предметів професійно-
технічного циклу, методи педагогічних досліджень із 
проблем професійної підготовки спеціалістів. 
  Посібник призначений для студентів, магістрантів, 
аспірантів та викладачіввищих професійних навчальних 
закладів. 
 

 

ЧЗГИ (1),  
АНТЛ (1) 

 

 

 Філософія. Природа, проблематика, кла-
сичні розділи  : навч. посіб. / за ред. Г. І. Волинки.  
2-ге вид.  К. : Каравела, 2011.  368 с. 
 

  Посібник призначений для студентів бакалаврату, які 
вивчають філософію. Книга охоплює класичні складові 
дисципліни. Завдяки систематичному та ущільненому 
викладу посібник допоможе студентам не лише підготу-
ватись до занять, а й уникнути передсесійних стресів. Згідно 
з чинними програмами автори намагались не лише 
ущільнити зміст, а й окреслити напрями його збагачення при 
навчанні в магістратурі й аспірантурі. 
 Для студентів, які освоюють кваліфікаційний рівень 
бакалавра. 

 
ЧЗГИ (1) 

 



 

НТБ КНУТД 6 Жовтень-2012, Бібліодайджест
 

 

Косинський, Валентин Іванович. 
 Сучасні інформаційні технології : навч. посіб. / 
В. І. Косинський, О. Ф. Швець.  2-ге вид., випр.  
К. : Знання, 2012.  318 с. 
  У навчальному посібнику розкрито основні принципи 
створення цифрових інформаційних технологій, особливості 
використання комп'ютерних програмно-технічних засобів 
для обробки економічної інформації та базові засади 
електронної економіки. Наведений ілюстративний матеріал, 
досконала структурованість розділів та підрозділів книги 
допоможуть читачеві швидше та легше оволодіти сучасними 
інформаційними технологіями. У кінці кожного розділу 
подано навчальний тренінг, що включає основні поняття, 
контрольні запитання і завдання та літературу, необхідні для 
закріплення здобутих знань і навичок. 
  Для студентів та аспірантів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде 
корисною також викладачам, науковцям, економістам-
практикам та підприємцям, які використовують у роботі 
комп'ютерну техніку та інформаційні технології. 
 

АНТЛ (1), 
ЧЗГИ (1), 
АСиМК (1), 
ЧЗЕТИ (1) 

 

 

Тарасюк, Галина Миколаївна. 
 Бізнес-план: розробка, обгрунтування та аналіз 
: навч. посіб. / Г. М. Тарасюк.  К. : Каравела, 2012. 
 280 с. 
  В навчальному посібнику розглядаються теоретичні, 
методологічні та практичні питання розробки, обґрунтування 
та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. 
 Навчальний посібник розрахований на студентів, які 
навчаються за програмами підготовки бакалаврів і 
спеціалістів економічних фахових спрямувань, а також 
студентів інших спеціальностей. Посібник може бути 
корисний аспірантам, викладачам, керівникам, менеджерам, 
підприємцям та спеціалістам, які займаються бізнес-
плануванням. 
 

 
ЧЗГИ (2), 
АНТЛ (2), 
АСиМК (1) 

 

 

Данюк,  Василь Макарович. 
 Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. 
Данюк, Л. П. Кулаковська.  3-тє вид.  К. : 
Каравела, 2012.  240 с. 
  У посібнику висвітлені питання організації загального 
та кадрового діловодства; класифікації кадрової докумен-
тації; роботи з різними документами; атестації спеціалістів і 
керівників; підготовки звітності, що складається працівни-
ками кадрових служб; порядку оформлення документів для 
призначення пенсій. Текст проілюстровано зразками доку-
ментів, таблицями та схемами. 
 Структура і зміст навчального посібника відповідають 
програмі з дисципліни "Кадрове діловодство" чинного 
Галузевого стандарту вищої освіти "Освітньо-професійна 
програма підготовки бакалавра напряму 0501 - Економіка і 
підприємництво" за спеціальністю 6.050100 "Управління 
персоналом і економіка праці". 

 

АГПИ (1), 
АНТЛ (1), 
ЧЗГИ (1), 
ЧЗЕТИ (1), 
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Леоненко, Петро Михайлович. 
 Історія економічних учень : підручник / П. М. 
Леоненко, П. І. Юхименко.  2-ге вид., перероб. і 
доп.  К. : Знання, 2008.  639 с. 
 

  У підручнику вперше у вітчизняній літературі за 
новою структурою курсу висвітлюються питання 
становлення і розвитку економічних учень від найдавніших 
часів до сучасності. Підручник устаткований контрольними 
запитаннями і завданнями для перевірки студентів, 
словником основних термінів, списком рокомендованих 
першоджерел і додаткової літератури. За структурою і 
змістом підручник повністю відповідає нормативній програмі 
курсу "Історія  економічних учень". 
  Розраховано на студентів економічних спеціальностей, 
аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять 
питання історії економічних учень. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
 

 

Кремень, Василь Григорович. 
 Україна: альтернативи поступу (критика 
історичного досвіду) / В. Г. Кремень, Д. В. 
Табачник, В. М. Ткаченко.  К. : ARC-UKRAINE, 
1996.  793 с. 
  У книзі здійснена спроба критичного переосмислення 
історичного досвіду українського народу на шляху 
самоствердження себе в державі-нації. Автори дають своє 
розуміння української загальнонаціональної ідеї адекватно до 
осмислення сучасних проблем України; наголошують на 
необхідності подолання українцями і росіянами синдрому 
імперського мислення, психології «молодшого» та 
«старшого» брата; запрошують до творчої дискусії щодо 
шляхів подальшого розвитку однієї з найбільших 
європейських держав. 
  Монографія адресована до професійних політиків, 
політологів, науковців-суспільствознавців, викладачів 
навчальних закладів, студентів та всіх тих, кому небайдуже 
минуле, сучасне та майбутнє України. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 
 

 

 Економічні умови забезпечення якості 
освітніх послуг у системі вищої освіти : 
колективна монографія / за ред. І. М. Грищенка.  К. 
: Педагогічна думка, 2012.  364 с. 
 

  У монографії здійснено теоретико-методологічне 
обгрунтування економічних умов забезпечення якості 
освітніх послуг у системі вищої освіти. Подано аналіз  
вітчизняного та міжнародного досвіду економічного 
регулювання розвитку вищої освіти. Обгрунтовано 
пропозиції, спрямовані на розв'язання проблем підвищення 
якості освітних послуг у системі вищої освіти з урахуванням 
сучасних ринкових викликів. 
  Для науковців, фахівців з економіки освіти, 
аспірантів і студентів економічних спеціальностей, 
викладачів та працівників системи управління сфери освіти. 

 
 

АНТЛ (1) 
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Романовська, Олександра Олександрівна. 
 Досвід вищої освіти Сполучених Штатів 
Америки ХХХХІ століття. Кн. 1: Гуманітарна та 
підприємницька підготовка американців : навч. 
посіб.  / О. О. Романовська, Ю. Ю. Романовська, О. 
О. Романовський.  Вінниця : Нова Книга, 2009. – 
264 c. 
  У посібнику йдеться про становлення та розвиток 
вищої освіти у Сполучених Штатах Америки (XX-XXI ст.), її 
взаємодію з усіма рівнями й формами освітянської галузі, 
підготовку людини до активного життя і гармонійного, 
всебічного співіснування в суспільстві. Аналізується 
організація і структура навчального процесу в американських 
ВНЗ, принципи їх діяльності, умови і зміст навчання. 
Досліджується підприємницький характер системи вищої 
освіти США. Особлива увага звертається на тенденції та 
специфіку підготовки підприємців, пропонуються стандарти 
бізнес-освіти Америки, методика визначення типів 
підприємців і подальшого розвитку в них підприємницьких 
якостей. 
  Розглядається проблема створення інформаційних 
мереж для взаємних контактів ВНЗ усіх регіонів планети, 
участі їх у спільних освітніх і наукових проектах. 
 До кожного розділу наведені Запитання й Завдання для 
самостійного опрацювання, теми рефератів і контрольних 
робіт, поданий ілюстративний матеріал і бібліографічний 
опис першоджерел. 
  Посібник рекомендований для студентів вищих 
навчальних закладів. Може бути використаний при 
підготовці бакалаврів і магістрів педагогічних, гуманітарних 
та економічних спеціальностей, а також стати в нагоді 
фахівцям гяпузі освіти вищої школи та підприємцям-
бізнесменам. 
 
 

 
 
 

 
ЧЗГИ (1) 

 

 

  

 

Умовні позначення: 
 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних виданьчитальний зал гуманітарних видань 
(ауд. 1-0179), 
 ЧЗГИ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСиМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Романовська, Олександра Олександрівна. 
 Досвід вищої освіти Сполучених Штатів 
Америки ХХХХІ століття. Кн. 2: Особливості 
вищої освіти США кінця ХХ  початку ХХІ 
століття.: навч. посіб.  / О. О. Романовська, Ю. Ю. 
Романовська, О. О. Романовський.  Вінниця : Нова 
Книга, 2010. – 272 c. 
 

  У посібнику розглянуто досвід розвитку, 
трансформації та удосконалення вищої освіти Сполучених 
Штатів Америки у період із кінця XX і на початку XXI 
століття. Студентам демонструються характерні риси, 
особливості та напрями діяльності американських ВНЗ - 
університетів, коледжів й інших навчальних інституцій в 
умовах зацікавленості суспільства США в отриманні нових 
знань, професій, у зміцненні престижу, економіки і 
потужності країни. 
  Аналізуються результати впливу приватного капіталу 
на американську вищу освіту та поступове перетворення ВНЗ 
США в освітні економічні корпорації. Досліджуються досвід 
американців у сфері освітнього менеджменту, навчання 
якостям лідера, маркетингової діяльності університетів і 
коледжів, впровадження нових концепцій організації 
навчання, ступінь матеріально-технічного забезпечення ВНЗ 
США, типи і види відкритого та дистанційного навчання. 
Розглядаються питання академічної свободи, якості й змісту 
освіти, мотиви вибору абітурієнтами в США спеціалізації та 
побудови професійної кар'єри. 
  Вивчаються джерела фінансування ВНЗ США, 
характерні риси діяльності американських публічних 
(державних) і приватних університетів і коледжів, 
аналізуються проблеми інтернаціоналізації та застосування 
американського законодавства у системі вищої освіти, 
принципи підготовки і перепідготовки професорсько-
викладацького складу та роль морально-етичних норм у 
діяльності ВНЗ США. 
  Посібник призначений для використання в 
педагогічних університетах, інститутах і коледжах, а також 
при підготовці фахівців у ВНЗ України. Може 
використовуватися для підготовки бакалаврів і магістрів 
педагогічних, гуманітарних та інших спеціальностей при 
вивченні таких дисциплін, як: історія, історія зарубіжних 
країн, культурологія, країнознавство, педагогіка і психологія 
вищої школи, теорія та історія педагогіки, порівняльна 
педагогіка, філософія освіти, теорія освіти, менеджмент і 
підприємництво в освіті. Також буде корисним і для фахівців 
галузі освіти, вищої школи, а також аспірантам і науковцям. 
 

 
 
 
 

ЧЗГИ (1) 
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 Василь Григорович Кремень - філософ, 
учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. 
покажч. / Академія педагогічних наук України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упор.: Л. 
О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк.  2-ге вид., доп.  К. 
: Знання України, 2008.  168 с.  (Академіки АПН 
України ; вып. 12). 
 

  У біобібліографічному покажчику із серії "Академіки 
АПН України" представлено науковий доробок Василя 
Григоровича Кременя, доктора філософських наук, 
професора, заслуженого діяча науки і техніки України, 
академіка НАН України та АПН України, Академії 
політичних наук України, іноземного члена Російської 
академії освіти і Російської академії соціальних наук, 
академіка і президента АПН України, президента товариства 
"Знання" України, який налічує 493 друковані праці за 

останні 18 років (19902007). До другого, доповненого 
видання ввійшли монографії, навчально-методичні 
посібники, підручники, довідкові видання, статті, вміщені в 
наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій та 
публікації в періодичній пресі як вітчизняній, так й 
зарубіжній. До покажчика ввійшла також література про 
наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя за цей період 
(всього - 249 документів), законодавчі та нормативно-правові 
документи України (всього - 199 документів), підготовлені за 
участю В. Г. Кременя. 
  Покажчик адресовано педагогічним та науково-
педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто 
цікавиться питанням розвитку педагогічної науки, освіти, 
філософії та політології. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 
 

 

Кремень, Василь Григорович. 
 Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. 
Соціум : монографія / В. Г. Кремень.  вид. перероб. 
 К. : Грамота, 2010.  576 с. 
  У монографії досліджується найважливіша проблема 
українського буття й процесу державотворення - проблема 
національної ідеї. Автор пропонує своє бачення її вирішення 
-  у єдності історії, філософії та освіти, тобто в контексті 
теорії і практики. Логіка дослідження надала змогу виявити 
генезу української ідеї - від формування національної 
ідентичності до становлення незалежної держави й 
громадянського суспільства, від культурної самобутності до 
національної духовності. Освіта - практична реалізація 
стратегій поступу української ідеї в європейську цивілізацію. 
Особливе місце в книжці займає концепт людиноцентризму - 
авторський креатив українського гуманізму, який синтезує 
філософські міркування про смислове наповнення 
національної ідеї. Для культурологів, освітян, філософів, 
істориків, етнологів, політологів, усіх, кого цікавлять 
проблеми розвитку українського буття, культури й людини. 

 
 

ЧЗГИ (1) 
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Ніжник, Галина Петрівна.  
 Фармацевтична хімія : підручник / Г. П. 
Ніжник.  К. : Медицина, 2010.  352 с. 
 

  У підручнику розглянуто теоретичні основи 
фармацевтичної хімії та основні положення фармацевтичного 
аналізу. Подано системний підхід до вивчення лікарських 
засобів і методів контролю за їх якістю відповідно до вимог 
Державної фармакопеї України. Наведено особливості 
аналізу екстемпоральних лікарських засобів. Навчальний 
матеріал структурований на три модулі і містить тестові 
завдання для самоконтролю засвоєння модулів. 
  Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) 

закладів ІIII рівнів акредитації. 
 

АСиМК (1), 
АНТЛ (1), 
ЧЗЕТИ (1) 

 

 Сучасний англо-український, українсько-
англійський словник. 40 000 тис. слів та грама-
тика : словник / упор. М. Г. Зубков.  Харків : 
Книжковий клуб, 2006.  480 с. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Каленюк, Ірина Сергіївна.  
 Розвиток вищої освіти та економіка знань : 
монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін.  К. : 
Знання, 2012.  343 с. 
 

  У монографії досліджено еволюцію наукової думки 
про сутність та роль освіти у соціально-економічному 
розвитку суспільства, розкрито економічні детермінанти й 
суспільні результати функціонування інституту вищої освіти. 
Проаналізовано закономірності становлення інформаційного 
суспільства й економіки знань, тенденції трансформації умов 
і чинників розвитку вищої освіти, основні вектори орієнтації 
її розвитку на потреби економіки знань. Систематизовано 
функції вищої освіти, детально розглянуто її економічну 
функцію та особливості реалізації цієї функції в Україні. 
Досліджено тенденції трансформації економічного механізму 
функціонування вищих навчальних закладів. Обґрунтовано 
стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України, 
запропоновано напрями внутрішніх організаційних змін у 
системі вищої освіти, визначено основні цілі, інструменти та 
форми економічної політики держави щодо формування 
системи вищої освіти, адекватної до потреб економіки знань. 
  Для науковців, керівників і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів, аспірантів, усіх, хто 
цікавиться проблемами розвитку сучасної економічної науки 
й освіти. 
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Роботи професорсько‐викладацького складу 
Університету 

 

 

 Фармакогностичні методи аналізу : навч. 
посіб. / [Г. В. Тарасенко, Т. А. Пальчевська, 
Г. Г. Куришко,  А. О. Григоренко, Г. І. Кузьміна].  
К. : КНУТД, 2012.  259 с. 
 

  Навчальний посібник пропонується для 
позааудиторної роботи та підготовки до лабораторних занять 
з диспипліни "Фармакогностичні методи аналізу" для 
студентів напряму підготовки 6.120201 "Фармація" 
спеціальності "Технологія фармацевтичних препаратів". 
  Навчальний посібник містить стисло викладений 
теоретичний матеріал з кожної теми курсу, завдання для 
лабораторних занять, а також тестові завдання до кожної з 
тем, що дозволить студентам перевірити рівень засвоєная 
курсу дисципліни і самостійно визначити якість засвоєння 
матеріалу. 
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Прима, Вікторія Петрівна. 
 Психологія праці : навч. посіб. / В. П. Прима.  
К. : КНУТД, 2012.  64 с. 
 

  Навчальний посібник з курсу "Психологія праці" 
розроблений для студентів педагогічних спеціальностей 
технологічного ВНЗ. Він містить курс лекцій, завдання для 
практичних занять та самостійної роботи. Посібник складено 
таким чином, щоб охопити всі три змістових модулі, 
передбачених програмою. 

  Мета навчального посібника  навчити студентів 
вирішувати прикладні завдання психології праці, ознайомити 
їх з основними аспектами психології педагогічної діяльності. 
  Навчальний посібник розрахований не лише на 
студентів педагогічних спеціальностей, а й на всіх, хто 
цікавиться прикладними розділами психології. 
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Gordienko, M. G. 
  ESP: Information technology : the textbook  
/ M. G. Gordienko, L. G. Zaharova.  K. : KNUTD, 
2012.  244 p. 
 

  The textbook "ESP: Information technology" has been 
developed forming of foreign professionally directed 
communication (verbal and written) in the n stage of training 
students in the preparation directions "Information technology of 
projection" and "Computer engineering". 
  The textbook comprises unadapted modern texts for 
professional themes, exercises, which form skills of different 
types of reading, verbal and written professionally orientated 
communication, and also form professional active vocabulary. 
Besides, the textbook has additions that include control tests of 
lexically grammatical competence, tests 'and texts for independent 
working, glossary of terms and dictionary of British and 
American English differences, list of abbreviations. The textbook 
comprises audio support (CD) is created by die transmitters of 
language. 
 

 

АСиМК (40), 
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Умовні позначення: 
 

 АСиМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419), 

 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 

 


