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Навчально-методичні видання 
 

 

Порев, С. М. 

 Університет і наука. Епістемологія, 

методологія і педагогіка виробництв знань : 

монографія / С. М. Порев. – К. : Хімджест, 2012. – 

384 с. 

 
  Монографію присвячено проблемам розвитку в 

університетах науки та інших виробництв знань. 

Проаналізовано місце і роль науки у відомих і нових моделях 

університетів, показано, що значна частина проблем 

успішного функціонування цих закладів тісно пов'язана зі 

станом та динамікою науки у них. Визначено, що 

стимулювання науки в університетах вимагає уточнення її 

місця серед інших сучасних виробництв знань. 

Запропоновано метод епістеміко-методологічної 

проблематизації науковості знань, визначено поняття 

наукового знання як узагальнення сучасного образу науки. 

Розглянуто аспекти формування нових виробництв знань, 

питання усвідомлення їх місця в університеті. Визначено 

епістемологічний і методологічний базис наукового та інших 

виробництв знань. Розглянуто питання розвитку та деградації 

науково-педагогічних дослідницьких груп, формування 

науково-навчальних центрів і дослідницького ядра 

університетів. Запропоновано метод та засоби інтегративної 

загальнонаукової підготовки магістрантів на основі 

міждисциплінарного навчального курсу. 

  Для студентів, аспірантів, наукових і науково-

педагогічних працівників, організаторів науки та вищої 

освіти. 

 

 

АНТЛ (1), 

ЧЗГИ (1) 



НТБ КНУТД 2 Липень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Кучма, Зоряна. 

 Французька мова : навч. посіб. для студентів-

бухгалтерів / З. В. Кучма. – Львів : Новий Світ, 2011. 

– 263 с. 

 
  Навчальний посібник призначено для вивчення 

французької мови студентами-економістами за напрямом 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (галузь знань 0305 

«Економіка та підприємництво») денної та заочної форм 

навчання. 

 Основне призначення посібника - навчити майбутніх 

спеціалістів-бухгалтерів самостійно читати, розуміти, 

перекладати та реферувати автентичні тексти французькою 

мовою з питань бухгалтерського обліку. 
 

 

 

 

ЧЗГИ (1), 

АСиМК (3), 

АНТЛ (1) 

 

Костина, Наталья Владимировна. 

 Французский язык : учебник / Н. В. Костина, 

В. Н. Линькова. – М. : Гэотар-Медиа, 2012. – 272 с. 

 
  Цель настоящего учебника - подготовить студентов к 

чтению и переводу французской оригинальной литературы 

по специальности. Книга включает аутентичные 

современные химико-фармацевтические тексты, 

соответствующие тематике, изучаемой на фармацевтическом 

факультете. Учебник состоит из базового курса, который 

содержит 30 уроков (с поурочным словарем и лексико-

грамматическим блоком) и приложения из текстов для 

дополнительной работы по аннотированию и/или 

письменному переводу со словарем. Грамматический 

материал представлен с учетом трудностей перевода 

специальной литературы. 

 Учебник предназначен студентам младших курсов 

фармацевтических вузов и факультетов. Также может быть 

рекомендован для занятий с ординаторами и аспирантами, 

изучающими французский язык при подготовке к 

кандидатскому экзамену. 
 

 

 

ЧЗГИ (1), 

АСМК (3), 

АНТЛ (1) 

 

Остафійчук, Василь Фокович. 

 Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. 

/ В. Ф. Остафійчук. – 4-те вид., випр. – К. : Знання-

Прес, 2008. – 424 с. 

 
  Ця книга - одна із вдалих спроб осмислення 

історичного поступу українського народу з прадавніх часів 

до сьогодення без міфів і фальсифікацій. Спираючись на нову 

методологічну основу, досягнення вітчизняної та зарубіжної 

історичної науки, архівні та інші матеріали, автор висвітлює 

найважливіші періоди, події і факти історії України, які не 

знайшли правдивого відображення в радянській 

історіографії. Відтворено незаслужено забуті яскраві 

історичні постаті, котрі відіграли помітну роль у долі нації. 

  Розраховано на студентів, викладачів вищих 

навчальних закладів, науковців, учителів, учнів старших 

класів загальноосвітніх шкіл. 

 

 

ЧЗГИ (1) 



НТБ КНУТД 3 Липень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Гребельник, Олександр Петрович. 

 Основи зовнішньоекономічної діяльності : 

підручник / О. П. Гребельник. – 4-те вид., перероб. і 

доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 452 с. 

 
  У підручнику на основі головних законодавчих актів, 

які регулюють зовнішньоекономічні відносини, 

розглядається низка проблем, пов'язаних з зовнішньою 

торгівлею і зовнішньоекономічною діяльністю в Україні: 

причини та передумови розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності, система регулювання даного виду 

взаємовідносин, характеристика інструментарію 

регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі, 

проаналізовано сутність та основні складові 

зовнішньоекономічного контракту. 

 Велику увагу приділено аналізу основних форм здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності: експортно-імпортним 

операціям, зустрічній торгівлі як формі виходу підприємства 

на зовнішній ринок, орендним операціям. Висвітлено основи 

організації та функціонування підприємств з іноземними 

інвестиціями на території України. Теоретичний матеріал 

супроводжується практичними рекомендаціями та 

прикладами. 

 Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів 

економічного профілю, а також усіх тих, хто цікавиться 

питаннями зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 

Чернявська, Олена Валеріївна. 

 Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Чернявська. – 

2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 522 с. 

 
  Зміст навчального посібника відповідає змісту 

дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі 

підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - 

«Економіка і підприємництво». Навчальний посібник 

складається із трьох розділів і є зручним для опанування 

дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання. 

 Навчальний посібник розрахований на студентів 

економічних спеціальностей. Але може бути корисним також 

для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, 

та усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу 

функціонування ринку праці та володіти практичними 

знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку 

праці України. 
 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних (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. 

 



НТБ КНУТД 4 Липень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Пічугін, Михайло Федорович. 

  Комп’ютерна графіка : навч. посіб. / М. Ф. 

Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. – К. : ЦУЛ, 

2013. – 346 с. 
 

  Навчальнвй посібник призначений для курсантів та 

студентів які вивчають дисципліну "Комп'ютерна графіка". 

 У навчальному посібнику висвітлено питання 

загального ознайомлювального плану, що дозволяє 

зорієнтуватися в такій області інформатики, як комп'ютерна 

графіка. Розглянуто математичні та алгоритмічні основи 

подання об'єктів комп'ютерної графіки та питання 

ефективності обчислень трудомістких операцій тривимірної 

графіки. Розглянуті прикладні пакети для роботи з 

растровими та векторними зображеннями. На прикладах 

показується використання стандартних алгоритмів машинної 

графіки, інтерфейсних засобів, сучасного мультимедійного 

забезпечення тощо. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 

Говорушко, Тамара Андріївна. 

 Страхові послуги : навч. посіб. / Т. А. 

Говорушко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 

2008. – 344 с. 

 
  У навчальному посібнику розкриваються основи теорії 

страхових послуг та особливості різних видів страхування, 

що реалізуються на страховому ринку України. 

  Зміст посібника відповідає типовій програмі 

навчальної дисципліни «Страхові послуги». Програмою цієї 

дисципліни, затвердженої Міністерством освіти і науки 

України, передбачено вивчення тринадцяти тем, які дають 

змогу сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності 

страхової послуги як специфічного товару на страховому 

ринку, щодо умов та правил здійснення основоположних, 

класичних видів страхування. Важливість вивчення цієї 

дисципліни набагато зростає з інтенсивним розвитком 

вітчизняного страхового ринку. 

  Навчальний посібник призначено для студентів 

спеціальностей «Фінанси» та «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності». Ним можуть 

користуватися викладачі, аспіранти та всі, хто бажає 

професійно знати про захист своїх майнових інтересів від 

впливу випадкових подій антропогенного, природного та 

змішаного походження. 
 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних 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. 

 



НТБ КНУТД 5 Липень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Федоренко, Валентин Григорович. 

 Інвестування : підручник / В. Г. Федоренко. – 

2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2008. – 448 с. 
 

  Основоположним в економічній науці про інвестиції є 

підручник "Інвестознавство" (автор - В. Г. Федоренко), який 

із доопрацюванням і доповненням виходив у 2000, 2002 і 

2004 роках. У цих виданнях з урахуванням практики 

перебудови, останніх наукових розробок і законодавчих актів 

України приділялась значна увага інвестиціям, як важливому 

чиннику реструктуризації та економічного зростання 

промисловості. 

  Підручник «Інвестування» є заключним з такої 

проблеми, як інвестиційні процеси в економіці. З точки зору 

практики в ньому розглядаються питання відродження ринку 

фінансових інвестицій і капіталів, підвищення ролі банків, 

акціонерних капіталів і цінних паперів. Зосереджується увага 

на розробці та впровадженні бізнес-планів, використанні 

страхового капіталу в інвестиційних процесах. 

  Друге видання підручника "Інвестування" розглядає, в 

більш розширеному плані, практику іноземних інвестицій, 

звертається особлива увага неврегульованості фінансової 

сфери, недосконалості законодавства з оподаткування. Також 

розглядається роль банків в питаннях кредитування 

інвестиційних проектів, підвищення ефективності 

фінансових інвестицій. 

  Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів 

та фахівців-економістів, які займаються питаннями 

інвестування. 
 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

Гісем, Олександр Володимирович. 

 Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. 

Мартинюк. – Х. : Ранок, 2009. – 480 с. 
 

  Довідник містить докладний огляд подій історії 

України від найдавніших часів до сьогодення. Значна увага 

приділяється висвітленню історії XX-XXI ст. та 

характеристиці особливостей політичного, економічного та 

культурного розвитку України. 

 Призначений для вчителів історії, школярів, 

абітурієнтів, студентів і викладачів вищих навчальних 

закладів, а також усіх, хто цікавиться історією 

 

ЧЗГИ (1) 

 

Вознюк, Ніна Миколаївна. 

 Етика : навч. посіб. / Н. М. Вознюк. – К. : 

ЦУЛ, 2013. – 300 с. 

 
  У першій частині посібника розміщено аналітичні 

задачі та вправи для розвитку культури етичного мислення 

студента. 

  У другій частині наведено стрижневі теми із проблеми 

моральнісної саморегуляції життєдіяльності людини. 

  Може бути корисним для студентів вищих навчальних 

закладів та всіх, хто цікавиться питаннями етики. 

 

ЧЗГИ (1) 



НТБ КНУТД 6 Липень-2013, Бібліодайджест 
 

 

 Діловодство, яким воно має бути : 

практичний посіб. – К. : ЦУЛ, 2013. – 536 с. 

 
  Діловодство вивчається з метою формування у 

майбутніх фахівців уміння та навичок роботи з документами, 

які супроводжують діяльність будь-якої організації, і 

державної, і приватної, а в органах місцевого управління 

мають свою специфіку, оскільки значна частина цих 

документів виходить за рамки самої організації і їх дія 

розповсюджується на всю територію, яка підпорядкована 

органу місцевої влади. 

  Крім того, до цих документів звертається велика 

кількість людей, вони дуже часто носять норматиний, 

правовий характер, складаючи основу документальної 

комунікації муніципальних органів управління як з 

населенням, так і з підприємствами, які розташовані на 

підпорядкованій органу управління території, а також з 

організаціями та установами, які безпосередньо 

підпорядковані держадміністраціям. 
 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 

Літературно-художні видання 

 
 

 
 

Малаков, Дмитро. 

  Архітектор Осьмак. Нездолана шляхетність / 

Д. Малаков. – К. : Кий, 2012. – 184 с. 

 
  Книга розповідає про життєвий і творчий шлях одного 

з представників української інтелігенції - київського 

архітектора В. О. Осьмака. Саме такі особистості являли 

собою еліту українського суспільства - найкращі і 

найдостойніші. 

  Видання має зацікавити фахівців у галузі історії, 

архітектури та широкий читацький загал. 

 

 

 

 
 

 

ЧЗЕТИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних 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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Богушко, Олександр Андрійович. 

 Геометрія поверхонь одягу : підручник / О. А. 

Богушко, В. І. Малиновський, А. Є. Святкіна. – 2-ге 

вид., доп. – К. :  [Б.в.], 2012. – 188 с. 

 
  Робота присвячена моделюванню поверхонь одягу на 

основі останніх досягнень прикладної геометрії. Особлива 

увага приділяється автоматизованому проектуванню одягу за 

допомогою сучасних методів комп'ютерних інформаційних 

технологій. 

 Для наукових працівників та студентів вищих закладів 

освіти, а також фахівців з проектування церковного одягу. 

Після кожного розділу наводяться запитання для 

самоперевірки. 
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