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Орликовський, М. О. 
 Самоменеджмент. Практикум: терміни, тести, 
практичні завдання та ситуації : навч. посіб. /  
М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук.  
К. : Кондор, 2012.  410 с. 
 
 У навчальному посібнику «Самоменеджмент: 
практикум» представлено терміни, ділові та психологічні 
тести, ситуаційні задачі, кейси, ділові ігри, практичні 
завдання, які можуть бути використані в навчальному 
процесі вищих навчальних закладів, які здійснюють 
підготовку студентів за спеціальностями «Менеджмент 
організацій» та «Менеджмент ЗЕД». Посібник також може 
використовуватися при вивченні дисциплін управлінського 
спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також в 
системі підвищення кваліфікації та для удосконалення 
професійної майстерності практикуючих менеджерів та 
викладачів. 
 Навчальний посібник сприятиме формуванню у 
студентів наукового світогляду і глибоких практичних знань 
з дисципліни самоменеджмент, набуттю вмінь і навичок для 
здійснення конкретної управлінської діяльності в 
майбутньому. 
 

 
 
 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 

 

Умовні позначення: 
 

 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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Котковський, В. С. 
 Банківські операції : навч. посіб. / В. С. Кот-
ковський, О. В. Нєізвєстна.  К. : Кондор, 2011.  
498 с.  
 
  Навчальний посібник за своєю структурою охоплює 
всі елементи учбового циклу. 
  Основною частиною є теоретичний матеріал, який 
розкриває цілісну систему проведення спектра основних 
банківських операцій, таких як кредитні, депозитні, валютні, 
операції з цінними паперами, з розрахунково-касового 
обслуговування клієнтів тощо. Розглянуті питання створення, 
реєстрації і ліцензування банків, забезпечення їх фінансової 
стійкості. 
  Посібник розкриває ключові терміни, висвітлює 
питання для самоконтролю, забезпечений практикумом та 
тестовими завданнями. 
  Посібник розрахований на студентів вищих 
навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, 
викладачів, спеціалістів банківської системи. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 
 

 

 Економічна безпека підприємств : підручник 
/ В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та 
ін.  К. : Алерта, 2011.  704 с. 
 
 Викладено основи, систему, завдання, структуру 
економічної служби безпеки підприємств, організацій та 
установ. Висвітлено питання недобросовісної конкуренції, 
захисту комерційної таємниці, ділової (корпоративної) 
розвідки, інформаційної безпеки тощо. Відповідно до 
програми курс складається з вісімнадцяти лекційних занять. 
 Для студентів, курсантів, аспірантів економічних та 
юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
фахівців у галузі безпеки підприємств, працівників 
правоохоронних органів та практичних працівників 
фінансово-економічної сфери, для власників та керівників 
комерційних структур, керівників і менеджерів служб 
безпеки цих структур, а також інших осіб, що здійснюють 
підприємницьку діяльність. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3) 
 
 

 

Інвестування : підручник / за ред.: В. Г. Федоренка, 
М. П. Денисенка.  К. : Алерта, 2012.  272 с. 
 
 Друге видання підручника перероблене на 23 відсотки. 
У підручнику висвітлено теоретико-методологічні основи 
інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. 
Особлива увага приділена зростанню ролі держави в 
регулюванні інвестицій національної економіки, створенню 
позитивного інвестиційного клімату для залучення 
вітчизняних і зарубіжних інвесторів, розвитку фінансових 
інвестицій. З метою перевірки заснованого матеріалу до 
кожного розділу додаються контрольні запитання та 
практичні завдання. Розраховано на студентів економічних 
спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, 
аспірантів, усіх, хто займається інвестиційною діяльністю. 

ЧЗГИ (3), 
АСиМК (10), 
АНТЛ (7) 
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Шершнева, Лидия Петровна. 
 Основы прикладной антропологии и био-
механики : учеб. пособ. / Л. П. Шершнева, Л. В. 
Ларькина, Т. В. Пирязева.  2-е изд., перераб. и доп. 
 М. : Форум : ИНФРА-М, 2011.  160 с.  (Высшее 
образование).  
 
  В учебном пособии приведена информация об 
особенностях биосоциальных признаков человека (анатомии, 
морфологии, антропометрии, психологии и др.), являющаяся 
основой для проектирования одежды. Описаны методы 
антропометрических исследований и построения типо-
размероростовочных стандартов. Изложены современные 
способы построения чертежей абриса тела человека и 
развертки его поверхности, а также некоторые вопросы 
имиджелогии. 
  Для студентов вузов, техникумов, колледжей, 
инженерно-технических работников и других специалистов 
легкой промышленности. 
 

 
 
ЧЗТИ (5), 
АСиМК (10), 
АНТЛ (10) 
 

 

Креативная педагогика: методология, теория, 
практика / под ред. В. В. Попова, Ю. Г. Круглова.  
3-е изд.  М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  
319 с. 
 
  В монографии представлен анализ состояния 
современного образования, определены основные проблемы 
и противоречия в системе профессионального образования, 
дан парадигмальный анализ традиционных и инновационных 
подходов к обучению, его организации. Приведены сведения 
о различных методах активизации творческой деятельности и 
развития творческих способностей. Рассмотрены 
философско-методологическое основание креативной 
дидактики, основные компоненты креативно-ориентиро-
ванного образовательного процесса: содержание, средства 
обучения, методы обучения, подходы к их классификации и 
стандартизации. Приведены критерии креативности учебных 
программ, учебников и учебных пособий. Предложена 
креативная педагогическая технология обучения и 
результаты ее апробации по одному из наиболее 
разработанных направлений профессионального образования 
- обучению инженерному творчеству. 
  Книга предназначена для педагогов высшей школы, а 
также для специалистов, докторантов, аспирантов, ведущих 
исследования на инновационных педагогических площадках. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 
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Бузов, Борис Александрович. 
 Материалы для одежды. Ткани : учеб. пособ. / 
Б. А. Бузов, Г. П. Румянцева.  М. : Форум : 
ИНФРА-М, 2012.  224 с.  (Высшее образование). 
 
 В учебном пособии рассмотрена классификация 
тканей для одежды и дана систематизация тканей по ОКП. 
Представлена номенклатура показателей качества тканей, 
приведена методика определения кода тканей. Рассмотрены 
основные виды тканей, приведены их характерные 
отличительные признаки. Представлены данные, 
характеризующие ткани по показателям: прочности и 
удлинения, жесткости и драпируемости, несминаемости, 
раздвигаемости, трения, оптических свойств, износо-
тойкости, гигроскопических свойств и прониаемости, а также 
данные об изменениях в строении и свойствах тканей от 
воздействия технологических и эксплуатационных факторов. 
 Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и 
специалистов, получающих образование по технологии и 
конструированию швейных изделий, а также для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки «Дизайн» (дизайн 
костюма) и «Товароведение и товарная экспертиза». 
 Книга будет полезна работникам швейных 
предприятий и торговли. 
 

 
 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Петрович, Йосиф Михайлович. 
     Управління діяльністю організаційно-виробничих 
систем : навч. посіб. / Й. М. Петрович.  К. : Знання, 
2013.  510 с. 
 
  У навчальному посібнику узагальнено вітчизняний і 
зарубіжний досвід управління діяльністю організаційно-
виробничих систем у ринкових умовах господарювання. 
Чільне місце відведено теоретичним засадам їх формування і 
функціонування, особливий акцент зроблено на висвітленні 
проблемних питань управління інноваційною, виробничою, 
постачальницькою та збутовою діяльністю. Розглянуто 
проблемні питання управління процесами адаптації, 
диверсифікації, конверсії та перепрофілювання діяльності 
організаційно-виробничих систем. Актуалізації й перевірці 
засвоєння матеріалу сприятимуть вміщені в посібнику 
контрольні запитання та тести. 
  Для студентів вищих навчальних закладів, які 
опановують економічні спеціальності освітньо-кваліфі-
каційного рівня "магістр", а також для студентів технічних 
спеціальностей, слухачів закладів підвищення кваліфікації, 
аспірантів, економістів і менеджерів, освітян та науковців, 
яких цікавлять сучасні проблеми управління. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 
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Беленький, Александр Иосифович. 
 Цифровая фотография. Школа мастерства / 
А. И. Беленький.  2-е изд.  СПб. : Питер, 2011.  
136 с. 
 
  Новое издание книг и известного фотографа 
Александра Беленького рассказывает об основах 
фотографического творчества. Более чем двадцатилетний 
опыт работы в газетах и журналах двух столиц и зарубежных 
изданиях позволил автору просто и понятно описать 
технические приемы, наиболее часто используемые 
фотографами в работе. Помимо разделов о композиции и 
выразительных средствах фотографии большое внимание 
уделяется способам фотосъемки в таких жанрах, как портрет, 
пейзаж, спортивная и театральная съемка. Подробно 
описываются приемы работы со светом: вечерние съемки, 
солнце в кадре, применение вспышек. Книга иллюстрирована 
фотографиями автора и его известных коллег. 
 

 
 

ЧЗГИ (2) 

 

Чурсіна, Людмила Андріївна. 
 Сертифікація персоналу : навч. посіб. / Л. А. 
Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова.  К. : 
Ліра-К, 2012.  316 с. 
 
 Навчальний посібник максимально адаптований до 
вимог програми курсу. Розглядаються теоретичні основи 
управління персоналом, організації роботи з персоналом, 
місце персоналу в системі управління якістю, атестації, 
сертифікації та оцінки якості персоналу з урахуванням 
вітчизняного й зарубіжного досвіду. Особлива увага 
приділена ефективності управління персоналом та соціально-
психологічним аспектам впровадження стандартів ДСТУ ISO 
9000 в організаційних структурах України. 
 Посібник може бути корисним для студентів і 
працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів, 
викладачів і фахівців, які працюють над різними аспектами 
проблем якості, а також для інженерно-технічних 
працівників промисловості, діяльність яких пов'язана з 
питаннями управління та сертифікації персоналу. 
 

 
 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Свістельник, Ірина. 
 Інформаційна культура студента : навч. посіб. 
/ І. Свістельник. – К. : Кондор, 2012. – 182 с. 
 
 Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи 
інформаційної культури, загальні відомості про традиційні 
(карткові) та електронні інформаційно-пошукові системи; 
систему інформаційного забезпечення галузі фізичної 
культури і спорту: методику пошуку інформації та 
аналітичне опрацювання джерел інформації. 
 Призначений для студентів вищих навчальних 
закладів фізичного виховання і спорту. 
 

 
 

ЧЗГИ (3) 
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Мельник, Петро Володимирович. 
 Банківські системи зарубіжних країн : 
підручник / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. 
Гордей.  К. : Алерта : ЦУЛ, 2010.  586 с. 
 
 У підручнику розкривається зміст, організаційна 
структура, призначення, функції та завдання банківських 
систем основних розвинених країн світу. Описуються 
труднощі становлення незалежних банківських систем 
деяких пострадянських держав та країн Європи, 
розглядається механізм функціонування Європейської 
системи центральних банків та міжнародних кредитних 
організацій. 
 Структура підручника вирізняється системністю: зміст 
його поділений на тематичні частини, у яких виділяються 
окремі розділи. Розділи, у свою чергу, також чітко 
структуровані та містять історичний аспект розвитку 
банківської системи, організаційну структуру, особливості 
ієрархічного підпорядкування елементів структури, основні 
напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо. 
Підручник призначається для викладачів, студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а 
також для працівників, що зайняті у банківській сфері. 
 

 
 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Іванов, Юрій Борисович. 
 Податковий облік та звітність : підручник /  
Ю. Б. Іванов, В. В. Карпова, О. Є. Найденко.  К. : 
Знання, 2011.  710 с.  (Харьківському національ-
ному економічному університету 80 років). 
 
 У підручнику розглядаються теоретичні та методичні 
основи організації, практичні особливості ведення 
податкового обліку на підприємстві за основними податками 
і зборами, спільні сторони та суперечності між бухгалтер-
ським і податковим обліком. Значна увага приділяється 
правилам ведення первинних документів та податкових 
регістрів, висвітленню загальних вимог, яких необхідно 
дотримуватися при складанні податкової звітності. 
 Для студентів, які навчаються за напрямом "Фінанси 
та кредит". Книга буде корисною також аспірантам, 
викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, слухачам 
закладів післядипломної освіти, фахівцям-практикам, 
працівникам податкових установ, аудиторам, податковим 
консультантам. 
 

 
 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 
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Колбіна, Тетяна Василівна. 
 Про бізнес німецькою мовою : навч. посіб. / 
Т. В. Колбіна, Л. В. Мельніченко.  Х. : Інжек, 2009. 
 272 с. 
 
 Мета навчального посібника - формування досвіду 
міжкультурної комунікації на основі аутентичних текстів, у 
ситуаціях, що максимально наближені до повсякденної 
професійної діяльності майбутніх економістів. Завдання 
спрямовані на розвиток мовленнєвих навичок, вивчення 
культурних особливостей ведення бізнесу з іноземними 
діловими партнерами. 
 Навчальне видання призначається студентам старших 
курсів, магістрам та аспірантам економічного профілю, які 
мають базові знання з німецької мови., а також підприємцям, 
які ведуть бізнес з іноземними партнерами. 
 

 
 

ЧЗГИ (2) 

 

Тіллі, Роберт. 
 Спілкування / Р. Тіллі.  К. : Знання, 2010.  
160 с.  (Fit for Business English). 
 
 Знання сучасної ділової англійської мови нині є 
однією з найважливіших передумов для ділового та 
професійного успіху. Проте, щоб спілкуватися з іноземними 
діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися 
правильно і професійно точно. Завдяки цій книзі із серії "Fit 
for Business English" ви зможете навчитися англійською 
мовою налагоджувати контакти, наводити переконливі 
аргументи, обгрунтовувати думки і бути красномовним 
навіть під час невимушеної бесіди. До всіх найуживаніших 
термінів та виразів наведено українські відповідники у 
зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання 
мовленнєвих навичок подано вправи. 
 Видання призначене для всіх, хто хоче у будь-якій 
ситуації знайти спільну мову з діловими партнерами з інших 
країн та досягти найбільших успіхів у справах. 
 

 
 

ЧЗГИ (3) 

 

Тіллі, Роберт. 
 Презентації / Р. Тіллі.  К. : Знання, 2010.  
160 с.  (Fit for Business English). 
 
 Знання сучасної ділової англійської мови нині є 
однією з найважливіших передумов для ділового та 
професійного успіху. Проте щоб проводити наради з 
іноземними діловими партнерами, потрібно вміти 
висловлюватися правильно та професійно. Завдяки книзі ви 
зможете навчитися англійською мовою проводити засідання, 
пропонувати програми, обгровувати думки, ставити питання 
та підбивати підсумки переговорів. До всіх найуживаніших 
термінів та виразів наведено українські відповідники у 
зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання 
мовленнєвих навичок подано вправи. 
 Видання призначене для всіх, хто хоче у будь-якій 
ситуації знайти спільну мову з діловими партнерами з інших 
країн та досягти найбільших успіхів у справах. 

 
 

ЧЗГИ (3) 
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Тіллі, Роберт. 
 Відрядження / Р. Тіллі.  К. : Знання, 2010.  
160 с.  (Fit for Business English).  
 
  Знання сучасної ділової англійської мови нині є 
однією з найважливіших передумов для ділового та 
професійного успіху. Проте, щоб здійснювати ділові поїздки 
до англомовних країн, потрібно вміти висловлюватися 
правильно та професійно. Завдяки цій книзі ви зможете 
навчитися англійською мозою домовлятися про зустрічі, 
бронювати, розміщувати замовлення, проводити успішні 
презентації підприємства та його продукції. До всіх 
найуживаніших термінів та виразів наведено українські 
відповідники у зразках діалогів та словниках, а для 
відпрацювання мовленнєвих навичок подано вправи. 
  Видання призначене для всіх, хто хоче у будь-якій 
ситуації знайти спільну мову з діловими партнерами з інших 
країн та досягти найбільших успіхів у справах. 
 

 
 

ЧЗГИ (3) 

 

  Практикум по материалам для одежды и 
конфекционированию : учеб. пособ. / В. И. 
Стельмашенко [и др.].  М. : Форум : ИНФРА-М, 
2011.  144 с.  (Высшее образование). 
 
  В учебном пособии представлено 16 лабораторных 
работ, сформулированы цели каждой работы, изложено 
содержание и методические указания их выполнения. В 
первой части практикума приведены работы по изучению 
ассортимента материалов для швейных изделий, их 
классификации и кодирования. Во второй части практикума 
представлены лабораторные работы по конфекционированию 
материалов в пакет швейного изделия. В основу 
лабораторных работ по конфекционированию материалов в 
пакет швейного изделия положена методика, разработанная 
профессором Б.А. Бузовым. Приведены рекомендации по 
оформлению лабораторных работ.  Использованы современ-
ные действующие нацио-нальные стандарты Российской 
Федерации, стандарты ИСО, МГС, ОСТ и ТУ. 
 

 
ЧЗЕТИ (5), 
АСиМК (10), 
АНТЛ (5) 

 

 

Крючкова, Галина Алексеевна. 
 Технология и материалы швейного производ-
ства : учебник / Г. А. Крючкова.  3-е изд., стер.  М. 
: Академия, 2011.  384 с. 
 
  Рассмотрена технология изготовления швейных 
изделий различного ассортимента с учетом использования 
современных тканей и оборудования. Дана подробная 
характеристика традиционных и современных материалов 
швейного производства. Отражена специфика 
профессиональной деятельности предприятий с разной 
формой организации труда, дана сравнительная 
характеристика массового и индивидуального производства 
одежды. 
  Для учащихся образовательных учреждений 
начального профессионального образования. 

 
 
 

ЧЗЕТИ (3) 



НТБ КНУТД 9 Лютий-2013, Бібліодайджест 
 

 

Гроссман, Владимир Александрович. 
 Фармацевтическая технология : учеб. пособ. / 
В. А. Гроссман.  М. : Гэотар-Медиа, 2012.  320 с. 
 
  В учебном пособии освещены общие вопросы 
технологии лекарств, изложены принципы классификации 
лекарственных форм, требования, предъявляемые к качеству 
изготовления лекарственных препаратов аптечного 
производства. Большое внимание уделено современной 
терминологии. Подробно рассмотрены вес и мера в аптечной 
практике, жидкие, мягкие и твердые лекарственные формы, 
стерильные и асептические лекарственные формы, 
фармацевтические несовместимости, гомеопатические 
лекарственные формы, правила оформления рецептов, 
маркировка и хранение лекарственных средств. В конце 
каждого раздела приведены контрольные вопросы и задания 
для самоподготовки. 
  Издание предназначено студентам медицинских 
училищ и колледжей. 
 

 
ЧЗЕТИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 
 

 

Пахаренко, Валерій Олександрович. 
 Пластмаси в будівництві : підручник / В. О. 
Пахаренко, В. В. Пахаренко, Р. А. Яковлєва.  3-тє 
вид., перероб. і доп.  К. : Ліра-К, 2012.  352 с. 
 
 У даному посібнику систематизовано дані з 
переробки, одержання й застосування полімерних 
будівельних матеріалів, отримані авторами, а також 
вітчизняними й зарубіжними дослідниками. У посібнику 
наведено дані про класифікацію, властивості полімерних 
будівельних матеріалів залежно від їх призначення і сфер 
застосування. Наведено різні види обладнання і технологічні 
схеми установок, агрегатів і ліній для одержання полімерних 
будівельних виробів. Показано зв'язок між параметрами 
переробки та технологічними й експлуатаційними 
властивостями отриманих полімерних матеріалів, а також 
наведено застосування та кріплення полімерних виробів 
будівельного призначення. Розглянуто питання техніки 
безпеки та охорони навколишнього середовища при 
отриманні й застосуванні пластмас у будівництві, пожежної 
небезпеки цих матеріалів. 
 Призначений для студентів будівельних та хімічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, 
докторантів, наукових співробітників та фахівців, що 
працюють у галузі будівництва та полімерного виробництва. 
 
 

 
 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (2) 
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  Искусство фотографии: сила композиции / 
ред. Л. Эксель.  СПб. : Питер, 2012.  176 с. 
 
  Одно из ключевых понятий в фотографии - 
композиция: искусство творческого расположения 
компонентов в кадре, умение увидеть будущий снимок 
глазами зрителя. Благодаря этой книге, написанной под 
редакцией известного фотографа Лори Эксель, вы освоите 
основы композиции и поймете влияние на результат таких 
аспектов, как цвет, свет, форма и контраст. Вы узнаете, 
почему понимание света и экспозиции является одной из 
основных задач на пути к созданию удачных снимков, 
разберетесь, что такое экспозиционная триада и как 
диафрагма, выдержка и светочувствительность соотносятся 
друг с другом. Также в книге рассказывается, как 
использовать ведущие и прямые линии, S-образные кривые, 
формы и паттерны, чтобы направлять взгляд зрителя 
непосредственно к объекту. Обсуждается цвет, 
использование сопряженных и контрастных цветов и 
эмоциональное воздействие, которое оказывает на зрителя 
сочетание разных оттенков. Кроме того, рассмотрены 
пространственные отношения объектов, расположение линии 
горизонта, горизонтальный и вертикальный форматы, ракурс 
и многое другое. Красочно оформленная, с большим 
количеством ярких и впечатляющих фотографий, эта книга 
научит вас создавать маленькие шедевры каждый раз, когда 
вы берете в руки свою фотокамеру. 
 

 
ЧЗЕТИ (2) 

 

 

Элам, Кимберли. 
 Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / 
К. Элам.  СПб. : Питер, 2013.  112 с.  
 
  Книга дизайнера и преподавателя Института искусств 
и дизайна Флориды (США) Кимберли Элам «Геометрия 
дизайна» стала признанным учебником по дизайну во всем 
мире. Элам рассказывает о том, как законы математики и 
геометрии применяются в искусстве, архитектуре и самых 
разных видах дизайна с древнейших времен и до наших дней. 
Работы практически всех выдающихся художников и 
дизайнеров основываются на естественных системах 
пропорций. Элам подробно останавливается на правиле 
золотого сечения, «божественных пропорциях», последо-
вательности Фибоначчи и других принципах, открытых в 
разное время в науке и искусстве. Законы симметрии, 
порядок и визуальный баланс лежат в основе современного 
дизайна, и это видно как на примере знаменитых постеров 
Яна Чихольда, так и в дизайне автомобилей Vоlkswagen и 
шедеврах современной архитектуры. В книгу вошли 
детальные диаграммы дизайна самого разного назначения, 
которые иллюстрируют, насколько важна точность 
пропорций для создания совершенного образа и как 
математика используется в моделировании, черчении и 
дизайне сегодня. 
 

 
ЧЗЕТИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 

 



НТБ КНУТД 11 Лютий-2013, Бібліодайджест 
 

 

Мураховский, Виктор Иванович. 
 Большая книга цифровой фотографии / В. И. 
Мураховский, С. В. Симонович.  2-е изд.  СПб. : 
Питер, 2012.  304 с. 
 
 Второе, обновленное издание популярной книги 
станет незаменимым подарком поклонникам цифровой 
фотографии и прекрасным путеводителем в мире цифровых 
технологий работы с фотоизображениями. Начинающие 
любители фотографии и опытные фотографы найдут здесь 
полезные советы и узнают немало нового о методах 
обработки снимков. Написанная простым и понятным 
языком, книга содержит огромное число практических 
рекомендаций буквально во всех областях фотографии и 
цифровой обработки изображений. 
 

 
 
 
ЧЗЕТИ (2) 

 

Песочинский, Дмитрий Михайлович. 
 Фотография как бизнес: c чего начать, как 
преуспеть / Д. М. Песочинский.  СПб. : Питер, 
2012.  224 с. 
 
  Фотограф - одна из наиболее увлекательных 
профессий на свете. Она даёт возможность выразить мысли, 
чувства и отношение к окружающему миру через 
фотографию, разговаривать и быть услышанным, минуя 
языковые барьеры. Редкий любитель не размышляет о том, 
чтобы жить за счёт своего хобби, но он сталкивается с первой 
серьёзной проблемой: знакомых профессиональных фото-
графов, тем более успешных, не так много, а знающие 
«волшебное слово» вовсе не торопятся открыть перед 
неофитом все свои карты. Автор книги - известный 
петербургский фотограф - делится секретами построения 
фотографического бизнеса и организации процесса работы 
фотографа-фрилансера. 
 

 
 
 
ЧЗЕТИ (2) 

 

Лафоре, Роберт. 
        Объектно-ориентированное программирование 
в С++ / Р. Лафоре.  4-е изд.  СПб. : Питер, 2012.  
928 с.  (Классика Computer Science). 
 
 Благодаря этой книге тысячи пользователей овладели 
технологией объектно-ориентированного программирования 
в С++. В ней есть все: основные принципы языка, готовые 
полномасштабные приложения, небольшие примеры, 
поясняющие теорию, и множество полезных иллюстраций. 
Книга пользуется стабильным успехом в учебных заведениях 
благодаря тому, что содержит более 100 упражнений, 
позволяющих проверить знания по всем темам. 
 Читатель может вообще не иметь подготовки в 
области языка С++. Необходимо лишь знание начальных 
основ программирования. 
 

 
 
ЧЗЕТИ (3) 
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Лисенко, Іван Максимович. 
 Співаки України : енцикл. вид. / І. М. Лисенко. 
 К. : Знання, 2012.  639 с. 
 
 Пропоноване видання - енциклопедичний довідник 
співаків, життя і творча діяльність яких пов'язані з Україною. 
У ньому також вміщено творчі біографії співаків, яких доля 
закинула на чужину, де вони реалізували свій творчий 
потенціал, самовіддано несли й утверджували високий дух 
української вокальної культури. Прізвища та псевдоніми 
співаків подано в єдиному алфавітному порядку. До видання 
увійшло понад 1600 статей - творчих біографій співаків, 
через які висвітлюється історія вокального мистецтва в 
Україні від часів Київської Русі до наших днів. 
 Для широкого кола читачів - студентів, викладачів 
мистецьких навчальних закладів, дослідників українського 
вокального мистецтва, всіх шанувальників вітчизняної 
музичної культури. 
 

 
ЧЗГИ (2), 
АНТЛ (3) 
 

 

Ефремов, Александр. 
         Панорамная фотография / А. Ефремов.  СПб. : 
Питер, 2012.  128 с. 
 
 Новая книга известного московского фотографа 
Александра Ефремова, члена Гильдии рекламных 
фотографов, Европейской ассоциации профессиональных 
фотографов и Союза фотохудожников России, посвящена 
современной панорамной фотографии. Описаны различные 
методы создания панорамных фотографий; рассказано как о 
специальных камерах, так и о стандартных зеркальных, 
которые используются в панорамной фотографии; 
рассмотрены специальные панорамные головки и показано, 
как собрать панорамную головку своими руками из готовых 
фирменных узлов. Отдельный раздел книги посвящен работе 
в специальных программах по созданию панорам. В книге 
описывается техника HDR и использование этой техники в 
панорамной фотографии. С помощью этого издания читатель 
сможет освоить практические приемы создания панорамных 
фотографий, которые используют в своей работе 
профессиональные фотографы. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (3) 

 

      Комерційне товарознавство : навч. посіб. / 
В. А. Павлова [та ін.].  К. : Кондор, 2012.  286 с. 
 
  У навчальному посібнику узагальнено і система-
тизовано навчальний матеріал щодо теоретичних основ 
товарознавства, основ дослідження властивостей і якості 
товарів, сертифікації, метрології, стандартизації споживчих 
товарів, класифікації та характеристики асортименту 
продовольчих і непродовольчих товарів; класифікації, 
стандартизації тари для продовольчих і непродовольчих 
товарів та особливості їх пакування, основ ідентифікації і 
фальсифікації товарів. Призначено для студентів вищих 
навчальних закладів нетоварознавчих напрямів підготовки, 
слухачів після-дипломного навчання, спеціалістів-практиків. 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 
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Мікульонок, Ігор Олегович. 
 Основи інтелектуальної власності : навч. 
посіб. / І. О. Мікульонок.  К. : Політехніка : Ліра-К, 
2011.  232 с. 
 
  Викладено основи інтелектуальної власності. 
Висвітлено питання, пов'язані з охороною об'єктів 
авторського права та суміжних прав, а також промислової 
власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто 
основні відомості про патентну інформацію й документацію, 
міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної 
власності. 
  Для студентів інженерних спеціальностей вищих 
закладів освіти. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (10), 
АНТЛ (7) 

 

 

Жигірь, Вікторія. 
 Професійна педагогіка : навч. посіб. / В. І. 
Жигірь, О. А. Чернєга. – К. : Кондор, 2012. – 336 с. 
 
 Навчальний посібник висвітлює теоретичні, методичні 
й методологічні основи професійної педагогіки. 
  У посібнику розкриваються основні проблеми 
сучасної неперервної професійної освіти (професійно-
технічної, вищої та додаткової): тенденції розвитку, зміст, 
технології навчання, методи формування системного 
професійного мислення, підготовка висококваліфікованого 
фахівця XXI ст. і виховання його гармонічної, креативної й 
гуманної особистості. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (10), 
АНТЛ (7) 

 

 

Товканець, Г. В. 
 Університетська освіта : навч.-метод. посіб. / 
Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2012. – 182 с. 
 
 У посібнику розглядаються питання розвитку 
університетської освіти (форми організації навчальної 
діяльності, особливості впровадження Болонського процесу, 
дистанційна освіта), можливості адаптації студентів 
молодших курсів до вузівської системи навчання (системи 
організації навчального процесу, студентського 
самоврядування, процесу особистісного та професійного 
самовдосконалення), подасться інформація щодо розвитку 
вищої освіти в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, 
Російській Федерації, Франції, США. 
 Усистематизовано матеріал, яким можна скористатися 
для проведення науково-методичних семінарів, круглих 
столів з питань розвитку європейської та української вищої 
освіти. 
 Для абітурієнтів, студентів непедагогічних 
спеціальностей, зокрема економічного напряму, аспірантів, 
викладачів, академнаставників, працівників закладів 
післядипломної освіти, фахівців освітньої галузі, для всіх, хто 
цікавиться питаннями розвитку вищої освіти. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (50) 
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Аналіз фінансового стану виробничої та 
комерційної діяльності підприємства : навч. посіб. 
/ В. П. Шило [та ін.]. – К. : Кондор, 2007. – 240 с. 
 
 У виданні висвітлюються методичні й практичні 
аспекти комплексного аналізу показників фінансового стану 
підприємств. 
 З метою поглибленого вивчення методики аналізу 
фінансового стану суб'єктів господарської діяльності 
передбачено використання формул, таблиць, рисунків. 
 У навчально-практичному посібнику визначені етапи 
проведення комплексного аналізу результатів виробничої і 
торгово-посередницької діяльності підприємства і прийняття 
щодо них управлінських рішень. Розглядається факторний 
аналіз рентабельності виробничої діяльності підприємства. 
Знайшли відображення нові законодавчі і нормативні акти, 
автореферати, монографії, статті провідних економістів-
практиків, пов'язані з поглибленим дослідженням аналізу 
фінансового стану підприємств. 
 Розрахований на студентів економічних та фінансових 
спеціальностей, практичних працівників: бухгалтерів, 
аналітичних та банківських працівників, працівників 
фінансового контролю і керівників підприємств, організацій, 
установ незалежно від форм власності. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Весна, Мирослава Петрівна. 
 Топ-менеджер = Top-Manager : підручник /  
М. П. Весна. – Львів : Растр-7, 2009. – 304 с. 
 
 Підручник призначений для розвитку навичок усного 
мовлення німецькою мовою з фаху «Менеджмент», а також 
для опанування навиками німецького мовлення за макро- та 
мікроекономічною тематикою. Він складається з шести 
розділів: «Менеджмент: суть і сенс», «Види підприємств», 
«Професія менеджера», «Культура підприємництва», 
«Дослідження та розробки», «Відомі українські економісти», 
податку, граматичної довідки, словника активної лексики та 
довідникової частини. В додатку подається навчальний 
матеріал (як автентичний так і адаптований), який охоплює 
широкий спектр економічної тематики, як от: «Менеджмент», 
«Інформаційні технології в менеджменті», «Організація 
бізнесу та маркетинг», «Логістика», «Структура 
підприємства», «Інноваційні методи керівництва», «Кар'єра», 
і т. д., які допоможуть в опануванні та вдосконаленні навиків 
реферування, анотування літератури зі спеціальності, а 
головне - в розвитку комунікації, а саме у вмінні вести бесіду 
німецькою мовою на теми, які відповідають реальним 
умовам у сфері економіки та менеджменту зокрема. 
 

 
 

ЧЗГИ (3) 
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Чернелевський, Леонід Миколайович. 
 Аналіз діяльності підприємств та банківських 
установ: економічний, фінансово-інвестиційний, 
стратегічний : підручник / Л. М. Чернелевський, Н. 
Г. Слободян, О. В. Михайленко. – К. : Хай-Тек Прес, 
2009. – 328 с. 
 
 У підручнику викладено найважливіші теми 
дисципліни згідно із навчальними планами, ухваленими 
Міністерством освіти і науки України. Підручник являє 
собою методичний комплекс і містить: теоретичний матеріал, 
практикум із багатоваріантними задачами, рекомендації з 
організації поточного контролю знань. До кожної із 
викладених тем наведено методичні матеріали: контрольні 
запитання і тести, рекомендована для самостійної роботи 
навчальна література. Практикум містить методичні вказівки 
для вирішення вправ і рішення типових задач. 
 Для студентів вищих навчальних закладів, практичних 
працівників та осіб, що самостійно вивчають дисципліну. 
 

ЧЗГИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 
 

 

Корницька, Лариса. 
          Художнє проектування одягу. Історія костюма : 
навч. посіб. / Л. А. Корницька. – Львів : Новий Світ-
2000, 2011. – 434 с. 
 
 Призначається для студентів вищих навчальних 
закладів, які вивчають історію костюма за швейним профілем 
навчання, інженерів-педагогів швейного профілю, студентів 
спеціальності "технологічна освіта"; студентів технікумів за 
спеціальностями швейного профілю, учнів професійно-
технічних навчальних закладів швейного профілю, учнів 
старших класів, а також викладачів спеціальних дисциплін 
швейного профілю. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 
 

 

Хомяков, В. І. 
 Потенціал і розвиток підприємства : навч. 
посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. 
Федоренко. – К. : Кондор, 2012. – 432 с. 
 
 У посібнику вперше сформульоване поняття 
потенціалу як здатності збалансованого використання усіх 
наявних резервів та можливостей для задоволення потреб 
споживачів шляхом виробництва конкурентоспроможних 
товарів та послуг. Представлено результати досліджень 
резервів розвитку потенціалу підприємств різних галузей 
промисловості. Запропонована методика кількісної оцінки 
технологічного та структурного впливів на зміну 
ефективності використання ресурсів підприємствами з 
урахуванням цінового фактору, наведені приклади оцінки 
таких впливів. 
 Для студентів, аспірантів та викладачів економічних 
факультетів та практичних працівників, які відчувають 
потребу вдосконалення знань про сучасні ринкові механізми 
управління економікою. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 
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Шканова, Олена Миколаївна. 
       Маркетинг послуг : навч. посіб. / О. М. Шканова. 
– К. : Кондор, 2008. – 304 с. 
 
 У навчальному посібнику розглядаються основні 
поняття маркетингу послуг та його специфіка, складові 
маркетингу-мікс (послуга, місце, просування, ціна). 
Наводяться основні методи аналізу ринку послуг і 
прогнозування попиту, методичні підходи до вибор" 
підприємством маркетингових стратегій. У навчальному 
посібнику розглядаються основні поняття маркетингу послуг 
та його специфіка, складові маркетингу-мікс (послуга, місце, 
просування, ціна). Наводяться основні методи аналізу ринку 
послуг і прогнозування попиту, методичні підходи до вибору 
підприємством маркетингових стратегій. 
 Посібник розрахований на студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, 
викладачів, науковців, а також на менеджерів і маркетологів, 
які працюють на підприємствах сфери послуг. 
 

ЧЗГИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 
 

 

Кузьмін, Олег Євгенович. 
 Економічна діагностика : навч. посіб. / 
О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Знання, 2012. –
318 с. 
 
 У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та 
прикладні засади економічної діагностики, зокрема сутність 
економічної діагностики, її роль у системі менеджменту 
підприємства, принципи здійснення, структуру типової 
системи економічної діагностики й усі її елементи, 
зарубіжний і вітчизняний досвід економічної діагностики, 
уніфіковано матричну модель вибору бізнес-індикаторів під 
час здійснення цільової діагностики, інструментарій 
діагностики фінансового стану, кредитоспроможності, 
загрози банкрутства, конкурентоспроможності, інвестиційної 
привабливості, розвитку, потенціалу підприємства. Матеріал 
враховує особливості нормативно-правового забезпечення 
економічної діагностики. 
 Для студентів вищих закладів освіти, наукової 
спільноти, фахівців-аналітиків, представників державних 
органів влади, рейтингових агентств, фінансово-кредитних 
установ та інших зацікавлених осіб. 
 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (3), 
АНТЛ (4) 
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Загвязинский, Владимир Ильич. 
 Методология и методы психолого-педагоги-
ческого исследования : учеб. пособ. / В. И. 
Загвязинский, Р. Атаханов. – 7-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2012. – 208 с. 
 
 В учебном пособии рассматриваются теоретические и 
практические вопросы опытно-поисковой и экспери-
ментальной работы в школе и других образовательных 
учреждениях, начиная от определения проблематики, выбора 
темы, уточнения исходных фактов и теоретических 
положений до апробации и литературного оформления 
работы. В пособии охарактеризованы приемы выдвижения 
гипотезы, процесс возникновения идеи и замысла психолого-
педагогического исследования, охарактеризованы основные 
методы и методики поисковой работы, а также способы 
апробации и интерпретации результатов исследования, 
условия развития творчества и исследовательских умений 
педагогов. Для студентов учреждений высшего 
профессио-нального образования. 
 

 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

 

 Німецька мова для фаху : навч. посіб. /  
за ред. М. П. Весни, В. В. Задорожного. – Львів : 
Растр-7, 2010. – 276 с. 
 
 Підручник орієнтований на студентів вищих 
технічних навчальних закладів України. Він може 
використовуватися усіма, хто хоче покращити свої знання 
комунікативної німецької мови за фахом. Підручник 
складається з чотирьох частин: "Професійне майбутнє", 
"Визначні українці в науці та культурі", "Науково-дослідна 
робота", "Етика і захист довкілля". Підручник є 
продовженням "Комунікативної німецької мови" (ч. I), що 
була видана видавництвом "БАК" у 1998 році, тому автори 
використали структуру посібника, яка згідно відгуків, добре 
зарекомендувала себе в навчальному процесі, і в підручнику 
"Deutsch für den Beruf". 
 

 
 
ЧЗГИ (3) 

 

Тирпак, Іван Васильович. 
 Основи економіки та організації підприєм-
ництва : навч. посіб / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. 
Жуков. – К. : Кондор, 2012. – 270 с. 
 
 У навчальному посібнику розкриті економічні, 
організаційні, правові та соціальні основи створення і 
діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової 
економіки, заснованих на різних формах власності. В ньому 
надаються практичні рекомендації з найрізноманітніших 
питань економіки і організації підприємницької діяльності, 
узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід. 
 Посібник розрахований на студентів і викладачів 
вищих навчальних закладів. Може бути корисним для 
аспірантів, слухачів магістратури, коледжів та широкого кола 
читачів, які прагнуть прилучитися до підприємницької 
діяльності. 

 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (4), 
АНТЛ (3) 
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Роботи професорсько-викладацького складу 
Університету 

 

  Охорона праці : навч. посіб. / [І. В. Панасюк,  
І. П. Гайдайчук, Ю. В. Клапцов, Л. І. Микитенко]. – 
К. : КНУТД, 2012. – 88 с. 
 
  Навчальний посібник складається з восьми розділів. У 
посібнику наведено теоретичні основи, послідовність і 
приклади розв'язання задач з розрахунків безпечних і 
здорових умов праці. Всі задачі можуть використовуватись в 
навчальній і виробничій практиці. Посібник вміщує необхідні 
довідникові матеріали, що дозволяє студентам вільно і 
швидко орієнтуватись при розв'язанні задач, подібних до 
наведених прикладів. 
  Навчальний посібник може бути використаний 
студентами усіх спеціальностей при вивченні навчальних 
дисциплін «Охорона праці» та «Основи охорони праці», а 
також студентами-дипломниками при підготовці розділу 
дипломного проекту «Охорона праці». 
 

ЧЗГИ (3), 
АСиМК (40), 
АНТЛ (7) 
 

 

Моцюк, Тетяна Іванівна. 
 Німецько-український словник термінів 
шкіряно-хутрового виробництва / Т. І. Моцюк. – К. : 
КНУТД, 2012. – 114 с. 
 
 Німецько-україський словник термінів шкіряно-
хутрового виробництва призначений для студентів та 
аспірантів - майбутніх спеціалістів даної галузі. Словник 
спрямований на розширення та засвоєння термінологічного 
запасу фахівців галузі у професійній діяльності. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (40), 
АНТЛ (7) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Умовні позначення: 
 

 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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Константінов, Сергій Михайлович. 
 Теоретичні основи теплотехніки : підручник / 
С. М. Константінов, Є. М. Панов. – К. : Золоті 
ворота, 2012. –592 с.  
 
 Книга складається з двох частин: технічна 
термодинаміка і теплообмін. 
 У першій частині викладені властивості робочих тіл, 
закони технічної термодинаміки та їх застосування до 
взаємного перетворення різних видів енергії, аналіз 
термодинамічних процесів та термодинамічних циклів 
теплосилових та холодильних установок теплових насосів. 
Розглянуто енергозберігаючі технології в енергетиці. 
Відкриті термодинамічні системи, методи стиснення газів. 
Особлива увага звертається на необоротність процесів та 
циклів. 
 У другій частині викладено основні положення теорії 
теплообміну та основні визначення і рівняння масообміну. 
Розглянуто три способи розповсюдження теплоти: 
теплопровідність, конвективний теплообмін та теплове 
випромінювання, їх застосування для аналізу роботи 
енергетичних пристроїв, а також розглянуто комплексний 
процес теплопередачі. Наведено класифікації теплообмінних 
апаратів, їх тепловий та гідродинамічний розрахунки. 
 Подано контрольні запитання та приклади розв'язання 
типових задач для обох частин підручника. 
 Підручник для студентів нетеплотехнічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 
 

 
ЧЗЕТИ (3), 
АСиМК (40), 
АНТЛ (7) 
 

 

 Хімія : навч. посіб. / [А. В. Голубєв, В. І. 
Лисін, І. В. Коваленко, Г. В. Тарасенко] ; за ред А. В. 
Голубєва. – К. : Кондор, 2013. – 578 с. 
 
 Навчальний посібник «Хімія» створено для бакалаврів 
у відповідності з освітнім стандартом для технічних 
напрямків та спеціальностей. Він складається з двох чистин, 
в яких в сучасній інтерпретації висвітлено необхідні 
уявлення та закономірності з курсів загальної, неорганічної, 
фізичної, органічної хімії та хімії внеокомолекулярпих 
сполук. 
 Розглянуті проблеми хімічного зв'язку, фізико-хімічні 
основи хімічних процесів, властивості металів і неметалів, 
органічних та високомолекулярних сполук, поняття і 
принципи нанохімії і нанотехнології. 
 Посібник адресовано студентам, але він може бути 
корисним також аспірантам, викладачам, учням хімічних 
ліцеїв, коледжів, технікумів, учням старших класів 
загальноосвітніх шкіл і всім працівникам, які хотіли б 
розширити знання в галузі хімії. Особлива увага приділена 
ролі хімії і охороні навколишнього середовища. 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 


