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Несинова, Світлана Василівна. 
    Господарське право України : навч. посіб. / 
С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна.  К. : 
ЦУЛ, 2012.  564 с. 
 

  У навчальному посібнику розглянуто теоретико-
правові засади та умови здійснення господарської діяльності 
в Україні, роль держави та місцевого самоврядування щодо 
правової регламентації господарської діяльності, правове 
становище суб'єктів господарювання, розкрито характерні 
риси окремих видів господарювання та спеціальних режимів 
господарювання, особливості відповідальності та захисту 
прав суб'єктів господарювання. Наведено питання для 
самостійного опрацювання матеріалу і тестові завдання для 
перевірки засвоєних знань студента. 
  Посібник може бути використаний як базовий 
навчальний посібник для студентів юридичних та 
економічних ВНЗ, що вивчають дисципліну «Господарське 
право», а також буде корисним керівникам підприємств, 
бухгалтерам, юристам-практикам у сфері господарської 
діяльності. 
 

 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Олійник, Олена Павлівна. 
 Основи дизайну інтер’єру : навч. посіб. /  
О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський.  К. : 
НАУ, 2011.  228 с. 
 

 У посібнику викладено основи розроблення дизайн-
проектів інтер'єрів різних за складністю і призначенням. 
Розглянуто принципи та дизайнерські прийоми, способи 
перепланування квартири та офісного простору, методи 
ефективного використання житлової та робочої площі. 
Запропоновано варіанти вирішення різнопланових 
приміщень за функціональним призначенням. 
 Для студентів вищих навчальних закладів. 
 

 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 
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Лукашевич, Микола Павлович. 
 Соціологія. Основи загальної, спеціальних і 
галузевих теорій : підручник / М. П. Лукашевич,  
М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко.  К. : Каравела, 
2008.  544 с.  
 

  У підручнику розглядаються актуальні проблеми 
теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність 
соціологічної науки, її об'єкт, предмет, структура і функції. 
Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-
функціональному вимірі. Поряд з цим подаються основні 
спеціальні та галузеві соціологічні теорії, що визначені 
програмою підготовки фахівців з вищою освітою, аспірантів 
та пошукачів наукового ступеня з соціології, а також 
розкриваються методологія, принципи організації та 
технології проведення соціологічних досліджень. 
  Підручник написаний відповідно до державного 
стандарту підготовки фахівців з вищою освітою, а також до 
вимог вступних екзаменів до аспірантури і кандидатських 
іспитів із соціології. 
  Розрахований на студентів, аспірантів, пошукачів, 
викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться 
актуальними проблемами сучасного соціологічного знання. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (3) 

 

Сосков, Анатолій Георгійович. 
 Промислова електроніка: теорія і практикум : 
підручник / А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський.  
К. : Каравела, 2013.  496 с. 
 

 Розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та 
області застосування електронних напівпровідникових 
приладів; побудову та роботу пристроїв інформаційної 
електроніки: підсилювачів напруги змінного та постійного 
струмів, імпульсних і цифрових пристроїв, виконаних на 
основі дискретних елементів та інтегральних мікросхем; 
пристроїв енергетичної електроніки: вентильних ведених 
мережею та автономних перетворювачів; наведено методики 
розрахунку основних вузлів електронних пристроїв та 
відомості про новітні тенденції розвитку приладів і 
схемотехніки електроніки. 
 Теоретичні положення підкріплено прикладами 
виконання практичних завдань. Для забезпечення можливості 
формування завдань для курсових та контрольних робіт 
посібник містить сто варіантів восьми розрахунково-
графічних робіт. 
 Для студентів, які навчаються за напрямками 
«Електротехніка і електротехнології» та «Електромеханіка». 
Може бути корисним неспеціалістам у галузі електроніки для 
самоосвіти. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 
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Дудюк, Дмитро Лук’янович. 
 Гнучке автоматизоване виробництво і 
роботизовані комплекси : навч. посіб. / Д. Л. Дудюк, 
С. С. Мазепа, М. М. Мисик.  Львів : Магнолія-2006, 
2008.  278 с.  (Вища освіта в Україні). 
 

 У посібнику описані в об'ємі навчальної програми 
курсу "Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані 
комплекси" системи керування робототехнічними 
комплексами та гнучким автоматизованим виробництвом. 
Описані системи циклового, позиційного, контурного 
програмного керування промисловими роботами першого 
покоління. 
 Адаптивні системи керування роботами другого 
покоління розглянуті в сукупності зі сучасними структурами 
роботехнічних комплексів. Подані приклади застосування 
таких систем у виробництві прецизійних виробів та для 
керування транспортно-маніпуляційними роботами. 
 Розглянуті функціональні структури роботів зі 
штучним інтелектом третього покоління. Дана 
характеристика, описані функції та структури гнучких 
автоматизованих виробничих систем. 
 Показані принципи побудови та описані особливості 
систем автоматизованого контролювання та керування 
технологічним процесом і гнучким автоматизованим 
виробництвом. 
 

 

 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (10) 

 

 Фармацевтична хімія : підручник / за заг. 
ред. П. О. Безуглого.  2-ге вид., перероб. і доп.  
Вінниця : Нова Книга, 2011.  560 с. 
 

 У підручнику охарактеризовано предмет і завдання 
фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи 
встановлення чистоти та ідентифікації лікарських засобів, 
подано приклади одержання лікарських речовин і наведено 
методи їх кількісного визначення. Матеріал розглянуто на 
прикладі найбільш характерних представників окремих груп 
лікарських речовин. 
 Підручник призначений для вивчення фармацевтичної 
хімії студентами фармацевтичних вузів і факультетів. 
 

 

ЧЗЕТИ (5), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (2) 

 

Тацишин, Ігор Богданович. 
 Адміністративне право України : навч. посіб. / 
І. Б. Тацишин.  Львів : Новий Світ-2000, 2012.  
307 с. 
 

 У навчальному посібнику висвітлено основні теми 
навчальної дисципліни «Адміністративне право України» 
опираючись на сучасне законодавство. Поряд із теоретичним 
матеріалом із Загальної та Особливої частин також подано 
теми рефератів, перелік основних нормативно-правових актів 
та рекомендованої літератури, додаткові питання, практичні 
та тестові завдання до кожної теми. 
 Для викладачів, студентів, курсантів вищих 
навчальних закладів, широкого кола читачів. 

 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 
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 Промислові мережі та інтеграційні 
технології в автоматизованих системах : навч. 
посіб. / О. М. Пупена [та ін.].  К. : Ліра-К, 2011.  
552 с. 
 

  У навчальному посібнику розглянуті принципи 
функціонування промислових мереж та інтеграційних 
технологій, що використовуються в інтегрованих 
автоматизованих системах. 
  Посібник складається з чотирьох частини. У першій 
частині висвітлюються загальні питання про місце мережних 
технологій в інтегрованих автоматизованих системах, 
фундаментальні принципи функціонування всіх промислових 
мереж, короткий огляд найбільш популярних в Україні 
промислових мереж, детально описані особливості реалізації 
фізичного рівня промислових мереж а також функціонування 
модемного та бездротового зв'язку. У другій частині детально 
висвітлюються принципи функціонування та особливості 
проектування промислових мереж АS-І, МОDBUS, 
РROFIBUS, САN, САNOPEN та мереж на базі Іndustrial 
Еthernet, а також описані стандартні технології управління 
електроприводами через промислові мережі. Третя частина 
присвячена відкритим технологіям міжпрограмної взаємодії 
DDЕ/NetDDE, СОМ/DСОМ, WЕВ, ОРС, ODВС, ОLЕDВ, та 
показано їх використання в інтегрованих автоматизованих 
системах. Остання частина присвячена проектуванню 
інтегрованих автоматизованих систем, що базуються на 
використанні промислових мереж та технологій 
міжпрограмної взаємодії. Весь теоретичний матеріал 
закріплюється робочими прикладами та питаннями для 
самостійного контролю. 
  Навчальний посібник може бути використаний при 
вивченні курсів циклу професійної і практичної підготовки 
рівня бакалавра, спеціаліста та при виконанні курсового і 
дипломного проектування для студентів напряму 
«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». 
Посібник також рекомендується для молодих спеціалістів, 
що працюють в області промислової автоматизації. 
 

 

ЧЗЕТИ (3), 
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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Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна. 
Психологія професійної комунікації : навч. посіб. / 
Л. Е. Орбан-Лембрик.  Чернівці : Книги-XXI, 2010. 
 528 с. 
 

 Навчальний посібник присвячений одній із вельми 
злободенних психологічних проблем професіоналізації 
спілкування, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без 
ліквідації соціально-психологічної некомпетентності 
неможливо побудувати правову й суверенну державу. В 
ньому всебічно розкрито психолого-акмеологічні 
характеристики спілкування, показано універсальність і 
значення феномена комунікації в професійній діяльності 
спеціаліста, обгрунтовано соціально-психологічну та 
акмеологічну концепції спілкування. 
 Книга відповідає програмі курсів "Соціальна 
психологія" і "Психологія професійної комунікації", може 
використовуватися, фахівцями зайнятими у соціальній сфері, 
а також широким загалом студентів вищих навчальних 
закладів. 
 

 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Домарадзька, Галина Сергіївна. 
          Прогнозування і макроекономічне планування : 
навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. 
Фещур.  Львів : Магнолія-2006, 2007.  211 с. 
 

 Розглядаються поняття і види прогнозів, на базі яких 
здійснюється макроекономічне планування, головні елементи 
методології прогнозування, форми і організація розробки 
макроекономічних програм і планів, регулювання і мотивація 
виконання макроекономічних планів. 
 Посібник, крім теоретичного матеріалу, містить 
основні терміни, тестові і практичні завдання, побудовані на 
конкретній статистичній інформації, яка характеризує 
сучасну економіку України. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Антонович, Мирослава. 
         Міжнародне право : навч. посіб. / М. Антоноич. 
 К. : Юрінком Інтер, 2011.  384 с. 
 

 У навчальному посібнику аналізуються основні 
поняття, категорії, інститути та галузі міжнародного права 
крізь призму їх застосування в Україні. Основний акцепт 
переноситься з традиційної у вітчизняній науці уваги до 
теорії міжнародного права на застосування міжнародного 
права в практиці держав. 
 Для студентів та аспірантів правничих факультетів 
вищих навчальних закладів, викладачів та юристів-
міжнародииків. 
 

 
 

ЧЗГИ (3) 
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Мешко, Галина Михайлівна. 
 Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / 
Г. М. Мешко.  2-ге вид., стер.  К. : Академвидав, 
2012.  200 с.  (Альма-матер). 
 

 Учитель - людина, якій за фахом належить відкривати 
молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, 
передавати навички діяльності. Із його працею свої 
сподівання пов'язують ті, у чиїх сім'ях зростають діти. Від 
нього залежать розвиток особистості і міцність основ 
суспільства. Справжнім учителем може стати людина з 
високими моральними якостями та рівнем культури, яка 
розуміє, що шлях до професії і шлях у професії потребують 
праці над собою, постійного самоформування і 
самовдосконалення. Усвідомлене входження в педагогічну 
справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, 
функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних 
методів професійного самовиховання. 
 Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлено у 
пропонованому навчальному посібнику, адресованому 
студентам вищих навчальних закладів. Викладена в ньому 
інформація прислужиться педагогам-практикам, усім, хто має 
намір обрати професію педагога. 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Матвієнко, Микола Павлович. 
 Архітектура комп'ютера : навч. посіб. / М. П. 
Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний.  К. : Ліра-
К, 2013.  264 с. 
 

 В навчальному посібнику викладений весь комплекс 
питань повязаних з принципами та методами організації 
структур і архітектур комп'ютера, методами побудови й 
організації функціонування самих комп'ютерів, розглянута 
робота його функціональних блоків згідно з вимогами 
навчальних програм, відповідно до галузевого стандарту 
вищої освіти України. 
 Навчальний посібник призначено для студентів вищих 
навчальних закладів України. Він може бути корисним для 
викладачів, фахівців в області комп'ютерних та 
інформаційних технологій, а також окремі розділи 
навчального посібника також можуть бути використані 
студентами відповідних середніх технічних учбових закладів 
та коледжів. 
 

 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Текстильне товарознавство. Товарознавство 
текстильних, швейних, трикотажних товарів та 
килимів : опорний конспект лекцій / упор.: Г. Ф. 
Пугачевський, Г. М. Михайлова. – К. : КНТЕУ, 2012. 
– 66 с. 
 

 

 

АНТЛ (10), 
АСиМК (35), 
ЧЗЕТИ (5) 
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           Договірне право України. Особлива частина : 
навч. посіб. / за ред. О. В. Дзери.  К. : Юрінком 
Інтер, 2009.  1200 с. 
 

 У навчальному посібнику висвітлено питання 
правового регулювання договірних відносин. Аналізуються 
відповідні норми нового ЦК України, ЦК УРСР 1963 р., 
Сімейного та Господарського кодексів України, інших 
численних актів законодавства України, судова практика, 
наукові праці. 
 У Особливій частині висвітлюються особливості 
окремих видів цивільно-правових договорів. Проаналізовані 
як традиційні договори, так і новостворені останніми роками 
договірні конструкції. 
 Рохрахований на студентів, аспірантів і викладачів 
юридичних вузів та факультетів, а також працівників 
правоохоронних органів та практикуючих юристів. 
 

 

ЧЗГИ (1), 
АНТЛ (2) 

 

Пальчевський, Степан Сергійович. 
 Педагогіка : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. 
 2-ге вид.  К. : Каравела, 2012.  496 с. 
 

 У посібнику викладено нормативний навчальний курс 
педагогіки. Загальні засади педагогіки, проблеми її 
становлення та розвитку, питання теорії навчання, виховання 
та управління загальноосвітнім навчальним закладом 
розглянуті з урахуванням синергетичних та акмеологічних 
підходів до формування особистості учня. Розгляд його як 
унікальної, нестабільної макросистеми зумовив певні 
переорієнтації автора в поглядах як на окремі елементи 
педагогічних систем, так і на характер їхнього поєднання. 
 Посібник рекомендований для студентів та викладачів 
вищих навчальних закладів, учителям - усім, хто певним 
чином причетний до справи навчання та виховання молодого 
покоління. 
 

 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

        Естетика : підручник / за заг. ред. Л. Т. Левчук. 
 3-тє вид., перероб. і доп.  К. : ЦУЛ, 2010.  520 с. 
 

 Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе 
місце. Послуговуючись багатовіковими надбаннями, вона 
активно впливає на формування чуттєвої культури людини. 
Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, 
розглянуто такі її проблеми, як естетичні категорії, природа 
мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку 
європейської та української естетики XX століття. 
 Автори пропонують свій погляд на історію, 
проблематику, теоретично-практичне значення естетичного 
знання. 
 Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. Може бути корисним усім, хто 
цікавиться питаннями естетики. 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2), 
АСиМК (10) 
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Рум'янцев, А. П. 
           Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / 
А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева.  2-ге вид., 
перероб. і доп.  К. : ЦУЛ, 2012.  296 с. 
 

 У пропонованому навчальному посібнику головна 
увага зосереджена на розгляді сутності, особливостей, 
нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної 
діяльності. Розкриваються зміст, типи, види, структура 
міжнародних господарських контрактів, міжнародних 
розрахункових і кредитних відносин, іноземного інвесту-
вання, митного та валютного регулювання. Висвітлюються 
основні форми зовнішньої торгівлі, міжнародних науково-
технічних відносин, положення про транспортне 
забезпечення, оподаткування, ризики, страхування та 
методику розрахунку ефективності зовнішньоекономічних 
операцій. 
 Для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями 
зовнішньоекономічної діяльності. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (6), 
АСиМК (6) 

 

Інформаційні технології у виставковому бізнесі : 
опорний конспект лекцій / упор. С. В. Мельниченко. 
– К. : КНТЕУ, 2011. – 32 с. 
 
 

АНТЛ (5), 
АСиМК (10), 
ЧЗЕТИ (5) 

 

Лукашевич, Микола Павлович. 
              Соціологія. Загальний курс : підручник / 
М. П. Лукашевич, М. В. Туленков.  2-ге вид.  К. : 
Каравела, 2012.  408 с.  (Українська книга). 
 

 У підручнику розглядаються актуальні проблеми 
теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність 
соціологічної науки, її об'єкт, предмет, структура і функції. 
Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-
функціональному вимірі. Поряд з цим подаються основні 
спеціальні та галузеві соціологічні теорії, визначені 
програмою підготовки фахівців з вищою освітою, аспірантів 
та пошукачів наукового ступеня з соціології, а також 
розкриваються методологія, принципи організації та 
технології проведення соціологічних досліджень. Підручник 
написаний відповідно до державного стандарту підготовки 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також до вимог 
вступних і кандидатських іспитів із соціології. 
 Розрахований на студентів, аспірантів, пошукачів, 
викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться 
актуальними питаннями сучасного соціологічного знання. 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2), 
АСиМК (2) 



НТБ КНУТД 9 Березень-2013, Бібліодайджест
 

 

Сидоров, Юрій Іванович. 
 Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної 
промисловості : навч. посіб. / Ю. І. Сидоров, В. І. 
Чуєшов, В. П. Новіков.  Вінниця : Нова Книга, 
2009.  816 с. 
 

 У навчальному посібнику в частині І наведено дані 
про основну хімічну апаратуру, яку застосовують для 
одержання синтетичних лікарських субстанцій (реактори, 
теплообмінники, адсорбери і абсорбери, апаратура для 
відгонки і ректифікації, сушарки тощо). У частині II 
розглянуто процеси і апаратуру для одержання галенових 
препаратів, твердих, м'яких і рідких лікарських форм. У 
частині III викладено основи проектування хіміко-
фармацевтичних виробництв, а також наведено приклади 
практичного застосування теоретичних знань, викладених у 
частинах І-ІІ, при учбовому проектуванні. 
 Крім описів апаратів, посібник містить методики 
технологічних розрахунків і вибору обладнання. 
 Видання призначено для студентів фармацевтичних і 
хімічних спеціальностей. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Барна, Наталія Віталіївна. 
Естетика іміджмейкінгу : монографія / Н. В. Барна, 
С. І. Уланова.  К. : Видавничий Дім Слово, 2012.  
176 с. 
 

 У монографії розглядається іміджмейкерство як 
феномен масової культури, його сутність, 
поліфункціональність, особливості. Це явище досліджу-
валось у галузі соціальної та загальної психології, 
політології, маркетингу. Але сфера культурної діяльності, 
мистецтва, де імідж-технології вкрай необхідні в проекції на 
сучасне культурно-мистецьке життя, потребує глибинного 
дослідження. Це галузь, завдяки якій розвивається сучасний 
арт-ринок. У монографії виявлено, що в комунікативних 
схемах, на яких грунтується сучасна культура, естетична 
виразність форми зорієнтовує їх зміст на привабливість 
споживання інформаційної складової, яку містить сучасне 
товарне виробництво. Це доводить, що естетичне виконує 
функцію замінника справжнього культурного спілкування, 
фактично імітуючи його. 
 Особливістю цієї роботи є дослідження імідж-образу 
як різновиду художньої творчості. Розглянуто специфіку 
іміджмейкерської естетики в інформаційно-комунікативних 
технологіях XX – початку XXI століття, принципи створення 
та стильові особливості імідж-образу. 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 
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Бебик, Валерій Михайлович. 
 Політологія: наука і навчальна дисципліна : 
підручник   /   В. М. Бебик.  К. : Каравела, 2012.  
496 с.  (Українська книга).  
 

 У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління 
викладено основні засади політології як науки і навчальної 
дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та 
становлення політології в системі суспільних наук. 
Навчальний матеріал подано не тільки в контексті переказів 
результатів досліджень зарубіжних політологів (що було 
притаманно українським підручникам першого покоління), а 
й через призму грунтовних досліджень, здійснених 
представниками національної школи політичних наук за 
часів новітньої державності України. 
 Призначений: для вивчення навчальної дисципліни 
"політологія" - при підготовці фахівців з усіх спеціальностей 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр, спеціаліст, 
магістр; для підготовки фахівців із спеціальностей 
"політологія", "соціологія", "правознавство", "міжнародні 
відносини", "міжнародна інформація", "журналістика", 
"реклама та паблік рилейшнз", "державне управління", 
"документознавство та інформаційна діяльність", 
"менеджмент організацій", "менеджмент зовнішньо-
економічної діяльності" за освітньо-кваліфікаційним рівнем: 
бакалавр, спеціаліст, магістр. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (10) 

 

          Договірне право України. Загальна частина : 
навч. посіб. / за ред. О. В. Дзери.  К. : Юрінком 
Інтер, 2008.  896 с. 
 

 У навчальному посібнику висвітлено питання 
правового регулювання договірних відносин. Аналізуються 
відповідні норми нового ЦК України, ЦК УРСР 1963 р., 
Сімейного та Господарського кодексів України, інших 
численних актів законодавства України, судова практика, 
наукові праці. 
 У Загальній частині висвітлюються поняття договору 
та договірного права, принципи його побудови, визначаються 
класифікаційні групи договорів, порядок укладення, 
виконання та припинення договорів, способи забезпечення їх 
належного виконання, а також захист прав сторін договору. 
 Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів 
юридичних вузів та факультетів, а також на працівників 
правоохоронних органів та практикуючих юристів. 
 

 

ЧЗГИ (1), 
АНТЛ (2) 
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Болотіна, Нінель Борисівна. 
 Трудове право України : підручник / Н. Б. 
Болотіна.  5-те вид., перероб. і доп.  К. : Знання, 
2008.  860 с.  
 

 У підручнику висвітлено інститути трудового права з 
урахуванням нових законодавчих актів України станом на 25 
грудня 2007 р. У ньому розкриваються загальні положення, 
індивідуальне і колективне трудове право, нагляд і контроль 
за додержанням трудового законодавства. За структурою 
підручник орієнтований на систему сучасного трудового 
права західних країн з розвиненою ринковою економікою. 
Поряд із аналізом національного регулювання трудових 
відносин висвітлюється зарубіжний досвід, а також вимоги 
міжнародних стандартів - конвенцій та рекомендацій 
Міжнародної організації праці, Європейської соціальної 
хартії (переглянутої). 
 Розраховано на студентів, які навчаються за 
спеціальністю "Правознавство", а також студентів 
неюридичних спеціальностей, які вивчають основи 
правознавства. Підручник буде корисним також аспірантам, 
викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого 
цікавлять питання правового регулювання трудової 
діяльності в умовах формування ринкових відносин в 
Україні. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (3) 

 

Мельникова, Олена Петрівна. 
 Економічна інформатика : навч. посіб. / О. П. 
Мельникова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 424 с. 
 

 У навчальному посібнику викладено матеріал 
навчальної дисципліни «Економічна інформатика». Посібник 
складається з теоретичного матеріалу, питань для 
обговорення, тестів та завдань для виконання на 
персональних комп'ютерах. Викладання теоретичного 
матеріалу ілюстровано малюнками, що допоможе читачеві 
зорієнтуватися в офісних та мережних технологіях. 
 Для студентів всіх економічних спеціальностей. 
Навчальний посібник може бути використано для 
самостійного вивчення дисципліни. 
 

 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (5), 
АСиМК (8) 

 

Діячі науки і культури України: нариси життя та 
діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. А. П. Коцура. – 
К. ; Чернівці : Книги-XXI, 2010. – 688 с. 
 
 Посібник містить 201 нарис про головні віхи життя і 
діяльності провідних діячів науки й культури. Засобами 
біографістики розкриваються видатні досягнення науки і 
культури України у XX столітті. 
 Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів 
і коледжів, учителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а 
також всіх, хто цікавиться історією науки і культури України. 

 
ЧЗГИ (2) 
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Окландер, Михайло Анатолійович. 
 Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / 
М. А. Окландер, О. П. Чукурна. – К. : ЦУЛ, 2012. – 
240 с. 
 

 У навчальному посібнику запропоновано 
концептуальні, методологічні та методичні положення 
маркетингової цінової політики. Розглянуто теоретико-
прикладні положення формування механізмів ціноутворення 
та чинників, що впливають на прийняття цінових рішень. 
Сформовано методологію оцінки впливу основних чинників 
на процес ціноутворення. Подано схеми, таблиці, вправи для 
самостійної роботи. 
 Для викладачів та студентів економічних 
спеціальностей, науковців. 
 

 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Назаренко, Валентина Олексіївна. 
 Формування якості товарів : навч. посіб. / В. О. 
Назаренко, О. П. Юдічева, В. А. Жук. – К. : ЦУЛ, 
2012–     . 

Ч. 1. – 2012. – 386 с. 
 

 Навчальний посібник розроблено у відповідності з 
програмою курсу з урахуванням сучасного стану харчової 
промисловості України. Наведено чинники, що впливають на 
якість продовольчих товарів рослинного походження, вимоги 
до сировини, що використовується переробними 
підприємствами, основи сучасного виробництва окремих 
груп продовольчих товарів. Розглядаються закономірності 
формування споживчих властивостей в процесі виготовлення 
продукції. Для перевірки рівня засвоєння програмного 
матеріалу наводяться контрольні запитання та тести. 
Навчальний матеріал викладено з урахуванням особливостей 
професійної діяльності майбутніх фахівців. 
 Навчальний посібник призначений для студентів 
товарознавчих спеціальностей. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (2), 
АНТЛ (3) 

 

Сташук, Вадим Данилович. 
Теорія і ком'ютерне моделювання радіоелектронних 
кіл : навч. посіб. / В. Д. Сташук. – К. : Україна, 2011. 
– 379 с. 
 

 Викладено теорію кіл і сигналів. Наведено чинні 
приклади, що ілюструють реальні ситуації інженерної 
творчості у галузі радіоелектроніки. Вивчення теоретичного 
матеріалу супроводжується моделюванням у комп'ютерній 
віртуальній лабораторії. Добір та виклад матеріалу ставлять 
за мету досягнення розуміння складних фізичних процесів у 
радіоелектронних колах. 
 Для студентів радіотехнічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, а також фахівців у галузі 
радіоелектроніки. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (2) 
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Роль, Василь Федорович. 
 Фінансове право : навч. посіб. / В. Ф. Роль,  
В. В. Сергієнко, С. М. Попова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 
392 с. 
 

 У даному навчальному посібнику розкриваються 
поняття, зміст і особливості сучасного розвитку фінансового 
права, як галузі права, його система, а також окремі інститути 
фінансового права. Поєднання теоретичних та практичних 
матеріалів дозволяє сформувати у студентів послідовну 
систему знань у сфері правового регулювання фінансових 
відносин, вмінню використовувати свої знання для аналізу 
різноманітних ситуацій та знаходження рішень в сфері 
бюджетного процесу, податкової політики, строхової 
діяльності, банківської діяльності, грошового обігу, 
валютного регулювання, наведених у посібнику. 
 Рекомендовано для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 
 

 
 

ЧЗГИ (3) 

 

Пономаренко, Володимир Степанович. 
 Логістичний менеджмент : підручник / В. С. 
Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко. – Х. : 
Інжек, 2010. – 440 с. 
 

 Підготовлено провідними викладачами ХНЕУ 
відповідно до освітньо-професійної програми магістра з 
напряму підготовки «Специфічні категорії» за спеціальністю 
«Бізнес-адміністрування» кваліфікації «Магістр з бізнес-
адміністрування». 
 У підручнику викладені проблеми теорії логістичного 
менеджменту: відстежується еволюція логістики як 
сучасного напряму науки управління підприємством; 
розглядається методологічний апарат і інструментарій 
логістичного менеджменту, визначено сутність логістичної 
стратегії й механізми її формування. Досліджено основні 
положення теорії управління ланцюгами поставок, 
представлені концептуальні положення виробничо-
логістичних ланцюгів, подані основні питання стратегічного 
планування логістики, логістичного аутсорсингу, 
логістичного консалтингу та формування організаційної 
структури логістичного менеджменту підприємства. 
 Рекомендовано для студентів і аспірантів вищих 
навчальних закладів, викладачів, вчених та спеціалістів з 
різних напрямів менеджменту, логістики та маркетингу, 
менеджерів-практиків управлінських структур підприємств 
галузей народного господарства. 
 

 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (2) 
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Лукашевич, Микола Павлович. 
          Соціологія. Загальний курс : підручник / 
М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – 2-ге вид. – К. : 
Каравела, 2011. – 408 с.  
 

 У підручнику розглядаються актуальні проблеми 
теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність 
соціологічної науки, її об'єкт, предмет, структура і функції. 
Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-
функціональному вимірі. Поряд з цим подаються основні 
спеціальні та галузеві соціологічні теорії, визначені 
програмою підготовки фахівців з вищою освітою, аспірантів 
та пошукачів наукового ступеня з соціології, а також 
розкриваються методологія, принципи організації та 
технології проведення соціологічних досліджень. Підручник 
написаний відповідно до державного стандарту підготовки 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також до вимог 
вступних і кандидатських іспитів із соціології. 
 Розрахований на студентів, аспірантів, пошукачів, 
викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться 
актуальними питаннями сучасного соціологічного знання. 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (10) 

 

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні 
технології : підручник. – 4-те вид. – К. : Каравела, 
2012. – 496 с. 
 

 Підручник містить основи концепції та методів 
інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та 
програмному забезпеченні комп'ютерів. Розглянуто роботу 
операційних систем Windows XP та Linux. В доступній формі 
описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft 
Office: Word, Ехсеl, Ассess, РоwегРоіnt. Описано роботу з 
програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки 
правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням 
комп'ютерної графіки. Значну увагу приділено 
програмуванню в середовищі Object Раsсаl. Також розглянуто 
основи мережних технологій, роботу в глобальній мереж 
Internet та Web-техпології. 
 Для студентів вищих навчальних закладів гумані-
тарних, соціально-економічних, інженерно-технічних, 
медичних, педагогічних та природничих спеціальностей, 
аспірантів та викладачів, а також усіх тих, хто вирішив 
зробити досягнення інформаційних технологій повноправним 
елементом свого арсеналу професійних інтересів. 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АГПИ (7), 
АСиМК (10) 

 

Кустова, О. Г. 
 Виробництво і асортимент швейних ниток : 
довідник / О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. – Львів : 
Новий Світ-2000, 2012. – 52 с. 
 

 Наведені етапи виробництва та асортимент швейних 
ниток різних фірм. Для студентів вищих і середніх 
навчальних закладів. 
 

 

АНТЛ (5), 
АСиМК (10), 
ЧЗЕТИ (5) 
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Апатова, Наталія Володимирівна. 
      Інформатика для економістів : підручник / 
Н. В. Апатова, О. М. Гончарова, Ю. Ю. Дюлічева. – 
К. : ЦУЛ, 2011. – 456 с. 
 

 Підручник написаний згідно з останніми освітньо-
кваліфікаційними вимогами та програмами підготовки 
бакалаврів економічних спеціальностей. Він є початковим 
курсом з економічної інформатики і призначений для 
формування базових знань про комп'ютерно-інформаційні 
технології та можливості їх застосування при розв'язанні 
прикладних економічних задач і прийнятті економічних 
рішень. У книзі викладено основні принципи та особливості 
економічної інформації, апаратного та програмного 
забезпечення для її обробки, загальні тенденції розвитку і 
застосування операційних систем, технології Microsoft Office, 
комп'ютерних мереж, а також сучасних прогресивних 
інформаційних та цифрових технології. 
 Для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців, що 
працюють з економічною інформацією та інформаційними 
системами в економіці. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Шара, Є. Ю. 
 Бухгалтерський фінансовий та податковий 
облік : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, 
Л. І. Жидеєва. – К. : ЦУЛ, 2011. – 424 с. 
 

 Навчальний посібник написано відповідно до типових 
програм навчальних дисциплін "Фінансовий облік" та 
"Податковий облік" затверджених Міністерством освіти і 
науки України з врахуванням вимог національних стандартів 
бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та 
доповненнями до них, а також інших нормативних 
документів. 
 Посібник призначений для самостійної підготовки до 
комплексного державного екзамену з фахових дисциплін 
спеціальності "Облік і аудит". 
 Для студентів вищих навчальних закладів, які 
здобувають освіту за спеціальністю "Облік і аудит". 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Яхно, Тетяна Петрівна. 
 Конфліктологія та теорія переговорів : навч. 
посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. – К. : ЦУЛ, 2012. 
– 168 с. 
 

 Вивчення курсу "Конфліктологія та теорія 
переговорів" повинно ознайомити студентів з алгоритмом 
проведення ділових переговорів, культурою органіізації та 
оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення 
ділових переговорів з зарубіжними партнерами, видами 
конфліктів та методами їх вирішення. У навчальному 
посібнику міститься перелік основних тем для самостійної 
роботи з курсу "Конфліктологія та теорія переговорів". 
 

 
 
 

ЧЗГИ (3) 



НТБ КНУТД 16 Березень-2013, Бібліодайджест
 

 

Бондар, Оксана Василівна. 
 Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О. В. 
Бондар. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. 
– 388 с. 
 

 У посібнику подано навчально-методичний матеріал, 
включений в програму навчальної дисципліни «Ситуаційний 
менеджмент». Навчальний посібник розроблено з метою 
надання методичної допомоги при самостійному вивченні 
дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до 
вивчення кожної теми, конкретні завдання та ситуації, 
тестові завдання для перевірки рівня знань студентів, 
термінологічні словники по кожній темі, рекомендації по 
виконанню контрольних робіт для студентів заочної форми 
навчання та систему оцінювання знань студетнів за умов 
кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу. 
 Для студентів вищих навчальних закладів, що 
навчаються за напрямом «Менеджмент». 
 

 
 

ЧЗГИ (3) 

 

Юрченко, Ігор Андрійович. 
 Гуцульська різьба. Візуально-морфологічні 
закономірності орнаменту: теорія і практика : 
монографія / І. А. Юрченко. – Львів : Видавництво 
Львівської політехніки, 2011. – 368 с. 
 

 У монографії вперше в українському 
мистецтвознавстві досліджено візуальні й морфологічні 
властивості орнаменту гуцульської різьби. Методику аналізу 
побудовано на основі теоретичних і практичних положень 
психології візуального сприйняття, зокрема методу 
гештальтпсихології. За цією методикою виявлено утилітарно- 
функціональні, структурно-конструктивні, естетичні та 
образно-тематичні функції орнаментальних мотивів 
гуцульської різьби в структурі виробів декоративно-
ужиткового мистецтва, апробовано комплексний аналіз 
окремого виробу, оздобленого орнаментом гуцульської 
різьби. 
 Значна частина монографії висвітлює дослідження 
методології використання етномистецьких традицій 
формоутворення орнаменту у проектно-художній практиці. 
Запропоновано різні рінні втілення візуальних і 
морфологічних закономірностей орнаменту гуцульської 
різьби в сучасній мистецько-освітній практиці у галузях 
графічного й предметного дизайну. Монографія містить 
значний авторський доробок у вигляді ілюстративного 
матеріалу, який у максимально доступній візуальній формі 
розкриває сутність і результати проведеного дослідження. 
 Монографія буде цікавою для студентів вищих 
навчальних закладів, які навчаються за напрямами 
«мистецтвознавство», «дизайн» та «декоративно-прикладне 
мистецтво», а також може бути корисною для всіх, хто 
цікавиться прикладними аспектами застосування методики 
гештальтпсихології. 
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (2) 
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Вінклер, І. А. 
 Екологічна безпека джерел енергії. Від тради- 
ційних до сучасних і перспективних : навч. посіб.  / 
І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. – Львів : Новий Світ-
2000, 2012. – 277 с. – (Вища освіта в Україні). 
 

 У навчальному посібнику висвітлюються питання, 
пов'язані з технологією використання традиційних джерел 
енергії, екологічні аспекти роботи сучасних і перспективних 
джерел енергії. Розглядаються можливості та екологічні 
наслідки виробництва енергії відновлюваними та «зеленими» 
джерелами, перспективи їх впровадження. Основна увага 
зосереджена на використанні відновлюваних джерел енергії 
та напрямках зменшення несприятливих результатів їх 
роботи. Для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ. 
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Економіка праці і соціально-трудові відносини : 
навч. посіб. / М. Г. Акулов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. 
– 328 с. 
 

 Навчальний посібник розрахований на студентів і 
слухачів вищих навчальних закладів. У ньому враховуються 
вимоги навчально-професійної програми підготовки 
бакалаврів, фахівців і магістрів напряму 0501 «Економіка і 
підприємництво». 
 У посібнику відображені підходи, поняття і терміни, 
які використовуються в блоці головних законів і 
нормативних документів, що регулюють господарську 
діяльність підприємств України з приводу ефективного 
використання трудових ресурсів. Враховано концептуальні 
положення, які з'явилися в економічній літературі за останні 
роки, досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств, 
використані авторські розробки, присвячені розвитку, 
соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві. 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Сосков, Анатолий Георгиевич. 
 Полупроводниковые аппараты: коммутация, 
управление, защита : учебник / А. Г. Сосков, И. А. 
Соскова. – К. : Каравела, 2012. – 344 с.  
 

 Рассмотрены основы теории полупроводниковых 
аппаратов, изложены принципы построения и устройство 
бесконтактных и гибридных аппаратов автоматики, защиты, 
управления и регулирования, а также автоматизированных 
комплектных устройств на их базе. Определены области 
рационального применения этих устройств и показаны 
направления их развития. Теоретические положения 
подкреплены примерами практических расчетов конкретных 
образцов аппаратов. 
 Предназначенный для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям направлений 
«Электромеханика» и «Электротехника», в первую очередь 
для студентов специальности «Электрические машины и 
аппараты».  

 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 
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Кочесова, Лариса Валентиновна. 
 Конструирование женской одежды : учебник / 
Л. В. Кочесова. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : 
Академия, 2012. – 304 с. 
 

 Приведены общие сведения об одежде, строении 
женской фигуры, конструкции швейных изделий и методах 
размножения лекал. Рассмотрена единая принципиальная 
схема расчета и построения чертежей конструкций женской 
одежды различных форм и покроев как для типовых, так и 
для индивидуальных фигур, а также особенности 
проектирования и конструирования одежды на фигуры с 
отклонениями от условно-пропорциональной, причины 
появления и способы устранения дефектов посадки одежды 
на фигуре. 
 В 4-е издание внесены исправления и дополнения, 
касающиеся определения величин прибавок на свободное 
облегание, рекомендаций по расчету ширины проймы в 
зависимости от прибавки по груди, построения рукавов 
различных покроев. 
 Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины ОП.04 «Основы 
конструирования и моделирования одежды» в соответствии с 
ФГОС НПО для профессии 262019.03 «Портной». 
 Для учащихся образовательных учреждений 
начального профессионального образования. Может быть 
рекомендован специалистам швейных предприятий. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (5), 
АНТЛ (5), 
АСиМК (15) 

 

Верига, Юстина Андріївна. 
 Фінансовий облік : навч. посіб. / Ю. А. Верига, 
Т. В. Гладких, М. М. Орищенко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 
438 с. 
 

 У навчальному посібнику висвітлені теоретичні 
основи організації та методики фінансового обліку основних 
засобів, інших необоротних матеріальних активів, 
нематеріальних активів, запасів, грошових коштів, 
фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, власного 
капіталу, зобов'язань, витрат, доходів і фінансових 
результатів діяльності підприємства, а також основи змісту та 
методики складання фінансової звітності на підставі діючих 
законодавчих і нормативно - правових актів. 
 Матеріал в навчальному посібнику викладено в схемах 
і таблицях, що є зручним при підготовці студентів до 
практичних занять та під час їх самостійної роботи. 
 З метою забезпечення знань студентів за кожною 
темою наведені питання для самоконтролю рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу та тести поточного контролю знань. 
Матеріал навчального посібника розрахований на студентів 
за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» вищих 
навчальних закладів та на широке коло фахівців. 
 

 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 
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Чепіль, Марія Миронівна. 
 Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. 
Чепіль, Н. З. Дудник. – К. : Кондор, 2012. – 224 с. – 
(Альма-матер). 
 

 Досягнення мети завжди залежить від вибору шляху 
та особистості, яка його долає. У педагогічній справі - від 
навчально-виховних технологій, уміння ефективно їх 
застосовувати, компетентно реагувати на все нові 
цивілізаційні виклики сучасній школі. У пропонованому 
навчальному посібнику викладено теоретичні, прикладні, 
особистісні аспекти використання педагогічних технологій, 
розкрито сутність, типологічну структуру, історію розвитку, 
специфіку найпоширеніших у світовій і вітчизняній практиці 
педагогічних технологій, а також важливість особистіного 
фактора у їх упровадженні. 
 Адресований студентам вищих навчальних закладів. 
Прислужиться педагогам-практикам, усім зацікавленим в 
організуванні педагогічного процесу на інноваційній основі. 
 

 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Пасічник, Оксана Володимирівна. 
 Веб-дизайн : підручник / О. В. Пасічник, В. В. 
Пасічник. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 520 с. – 
(Комп’ютинґ). 
 

 Підручник містить матеріал, неоохіднии для вивчення 
основних теоретичних засад, функціональних можливостей 
та практичного застосування сучасних систем і технологій 
баз даних, розроблення прикладних засобів та комп'ютерних 
інформаційних систем різного спрямування на основі 
реляційних баз даних. 
 Призначається для студентів, що навчаються за 
напрямами галузей знань "Інформатика та обчислювальна 
техніка", "Системні науки та кібернетика" і "Системна 
інженерія" та споріднених галузей знань, пов'язаних з 
вивченням комп'ютерних інформаційних технологій. Може 
бути використаний викладачами в якості дидактичного 
матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення 
кваліфікації. 
 

 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Байдакова, Людмила Іванівна. 
 Товарознавство. Непродовольчі товари: товари 
господарські та будівельні : підручник / Л. І. Байда-
кова, С. В. Ягелюк, І. М. Байдакова. – К. : Слово, 
2013. – 312 с. 
 

 Розглянуто основи виробництва, чинники, що 
впливають на формування асортименту та споживчі 
властивості товарів із пластичних мас, силікатних, 
керамічних, будівельних, металогосподарських, хімічних 
побутових та меблевих товарів. 
 Для студентів вищих та середніх професійно-
технічних навчальних закладів, які навчаються за напрямом 
підготовки «Товарознавство та торговельне підприєм-
ництво». 

 
 
 
 

ЧЗЕТИ (3) 
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Эккель, Брюс. 
 Философия Java / Б. Эккель. – 4-е изд. – СПб. : 
Питер, 2012. – 640 с. – (Библиотека программиста).  
 

 Java нельзя понять, взглянув на него только как на 
коллекцию некоторых характеристик, - необходимо понять 
задачи этого языка как частные задачи программирования в 
целом. 
 Эта книга – о проблемах программирования: почему 
они стали проблемами и какой подход использует Java в их 
решении. Поэтому обсуждаемые в каждой главе черты языка 
неразрывно связаны с тем, как они используются для 
решения определенных задач. 
 Эта книга, выдержавшая в оригинале не одно 
переиздание, за глубокое и поистине философское изложение 
тонкостей языка считается одним из лучших пособий для 
программирующих на Java. 
 В четвертом издании автор постарался полностью 
интегрировать усовершенствования Java SE5/6, включить и 
использовать их во всей книге. 
 

 

 
ЧЗЕТИ (2) 

 

  Безпека життєдіяльності : навч. посіб. /  
П. С. Атаманчук [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2011. – 276 с. 
 

 Посібник побудовано так, що до нього увійшли 
традиційні питання, які розглядаються в курсі безпеки 
життєдіяльності з позицій особистісно орієнтованого 
навчання. Підготовка студентів у рамках курсу безпеки 
життєдіяльності містить теоретичні питання, спрямовані на 
формування належних предметних компетентностей, 
вироблення ідеології поведінки та забезпечення майбутніх 
спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного 
безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до 
безпечного виконання технологічних процесів різних рівнів 
складності. 
 Рекомендується для використання в своїй діяльності 
студентам та науково-педагогічним працівникам вищих 
навчальних закладів, практичним працівникам освітньої 
галузі. 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (2), 
АСиМК (5) 

 

Беленький, Александр. 
Фотосъемка в сложных условиях / А. Беленький. – 
СПб. : Питер, 2013. – 128 с. 
 

 Книга известного фотографа Александра Беленького 
рассказывает о приемах и методах работы фотографа в 
разнообразных условиях съемки. Отсутствие достаточного 
освещения, быстро движущиеся объекты (в том числе люди), 
смешанный свет, искажающий все цвета, дождь, съемка в 
театрах и клубах – эти и многие другие непростые вопросы 
раскрывает автор. Более чем двадцатилетний опыт работы в 
газетах и журналах двух столиц и в зарубежных изданиях 
позволил автору просто и понятно описать технические 
приемы, наиболее часто используемые фотографами в 
работе. Книга иллюстрирована лучшими фотографиями 
автора, сделанными в сложных условиях. 

 
 

ЧЗЕТИ (2) 
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Трачун, О. Й. 
           Фотографія в Україні 1839-2010 / О. Й. Трачун. 
– Х. : Сага, 2012. – 216 с. 
 

 Фотографія існує в Україні вже понад 170 років. 
Запропонована робота є першою спробою цілісного 
дослідження розвитку вітчизняної фотографії. 
 Книжка розкриває найбільш значущі, нерідко невідомі 
більшості сторінки української фотографії. Вагома частина 
матеріалів не друкувалася раніше; була зібрана автором у 
архівах, а також є наслідком особистого досвіду понад 
п'ятдесятирічного заняття фотографією. Книга розповідає про 
професійних фотографів, фотоустанови, фотоаматорство, 
фотожурналістику, фотовиставки, фотолітературу, освіту та 
науку, фотохімічну й фототехнічну промисловість, торгівлю 
фототоварами, організацію та управління фотосправою і, 
нарешті, фотоархіви, музеї, приватні колекції. Книга добре 
ілюстрована – представлено понад 250 світлин. 
 Книжку адресовано широкому колу фотолюбителів, 
фотографам-професіоналам різних напрямків, фахівцям: 
історикам, мистецтвознавцям, художникам, літераторам, 
музейним та архівним працівникам, краєзнавцям. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

 Соціально-економічні та правові аспекти 
розвитку світової економіки : збірник тез 
доповідей Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції викладачів, аспірантів і 
студентів (м. Донецьк, 1 грудня 2012 року). – 
Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. – 468 с. 
 

 В збірнику матеріалів конференції вміщені наукові 
статті викладачів, аспірантів, студентів та фахівців з питань 
соціально-економічних та правових аспектів розвитку 
світової економіки. 
 Розглянуто окремі питання світової політики, 
економіки та міжнародних відносин, розвитку економіки в 
кризових та посткризових умовах, соціальні питання сучасної 
ринкової економіки, економічної безпеки, бухгалтерського 
обліку і аудиту, окремі аспекти адміністративного права та 
процесу, інформаційного права та фінансового права, 
цивільного права та процесу, сімейного права, кримінального 
права та міжнародного приватного права. 
 Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів 
вищих навчальних закладів, фахівців з економіки та права, а 
також на широке коло читачів. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (2) 
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Березовський, Володимир Станіславович. 
  Основи комп'ютерної графіки : навч. посіб. / 
В. С. Березовський, В. О. Потієнко, І. О. Завадський. 
– 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ВНV, 2011. – 400 с. 
– (Інформатика. Профільне навчання). 
 

 У посібнику висвітлено всі аспекти комп'ютерної 
графіки, які можна вивчати в середній школі. Матеріал 
книжки поділено за двома рівнями складності: на першому 
методи й засоби растрової графіки досліджуються у 
середовищі редактора Раіпі;, а векторної – у середовищі 
редактора, вбудованого у програми пакета МS Оffiсе. На 
другому рівні пропонуються до вивчення основні методи 
створення й редагування зображень за допомогою редакторів 
Рhotoshор і СогеlDRAW. Окремі розділи присвячено базовим 
поняттям комп'ютерної графіки, основам комп'ютерної 
анімації та огляду спеціалізованих засобів для роботи з 
графікою. Посібник містить вправи і практичні роботи з 
покроковим описом порядку їх виконання, а також завдання 
для самостійної роботи. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (10) 

 

Боярко, Ірина Миколаївна. 
Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / І. М. Боярко,  
Л. Л. Гриценко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400 с. 
 

 Видання містить систематизоване викладення 
навчального матеріалу з дисципліни «Інвестиційний аналіз», 
в тому числі курс лекцій відповідно до нормативного 
тематичного плану, питання і тести для самоконтролю, 
обов'язкові та додаткові завдання, методичні рекомендації і 
довідково-інформаційні дані для їх розв'язання, методичні 
рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, 
питання до іспиту, термінологічний показник, список 
рекомендованої літератури. 
 Призначений для студентів ОКР - бакалавр еконо-
мічного спрямування. Може бути корисний для аспірантів, 
фахівців фінансового профілю. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Левченко, Олександр Миколайович. 
 Основи створення комп’ютерних презентацій : 
навч. посіб. / О. М. Левченко, І. В. Коваль, І. О. 
Завадський. – К. : ВНV, 2011. – 368 с. – 
(Інформатика. Профільне навчання). 
 Посібник призначено для вчителів інформатики та 
учнів 9-12 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. 
Видання також стане у пригоді всім, хто прагне оволодіти 
сучасними технологіями створення комп'ютерних 
презентацій, зокрема двома найпопулярнішими 
технологіями, реалізованими у програмах PowerPoint та 
Flash. В окремих розділах розглянуто засіб розробки 
мультимедійних презентацій МS Ргоduсег та описано 
методику створення й проведення успішної презентації. 
Посібник містить теоретичний матеріал, а також численні 
вправи, практичні роботи та завдання для самостійного 
виконання. 

 
 

ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 
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Бэрнбаум, Брюс. 
 Фотография. Искусство самовыражения : пер. 
с англ. / Б. Бэрнбаум. – СПб. : Питер, 2012. – 336 с. 
 

 Вы держите в руках перевод исправленного и 
дополненного издания классической книги Брюса Бэрнбаума 
«Искусство фотографии», впервые увидевшей свет еще в 
1994 году. Эта книга заслужила славу наиболее 
удобочитаемого, понятного и полного пособия по 
фотографии. Прекрасные авторские фотографические 
иллюстрации открывают удивительный мир фотографии для 
начинающих, опытных и профессиональных фотографов, 
стремящихся к самовыражению через снимок. Бэрнбаум не 
говорит с читателем свысока и не переходит на менторский 
тон, а просто делится практическими знаниями о работе как с 
традиционной, так и с цифровой фотографией. Помимо 
описания технических аспектов профессии, автор глубоко 
исследует философские, выразительные и творческие 
стороны фотографии, которые так часто остаются за рамками 
других книг. 
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (2) 

 

Ефремов, Александр. 
 ФОТОMASTER. Взгляд через объектив : 
видео мастер-класс / А. Ефремов. – СПб. : Питер, 
2012. – 128 с. + DVD. 
 

 Это не просто книга о фотографии. Известный 
фотограф Александр Ефремов рассказывает об основах 
мастерства, иллюстрируя наиболее важные аспекты 
искусства фотографии видеоуроками, специально 
подготовленными автором для этого издания. Описаны 
особенности работы с фототехникой: объективами, 
вспышками, фильтрами. Даются решения типичных проблем, 
чаще всего возникающих у тех, кто только начинает 
заниматься фотографией. Каждому жанру автор посвятил 
отдельную главу. Вы узнаете, как снимать портреты, 
натюрморты, пейзажи классические и городские, спортивные 
события и жанровые сценки. 
 Профессиональный DVD-фильм с мастер-классом 
автора, прилагаемый к изданию, позволит освоить наиболее 
сложные приемы в работе фотографа. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (2) 
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Пашкевич, Калина Лівіанівна. 
 Конструювання дитячого одягу : навч. посіб. / 
К. Л. Пашкевич, Т. М. Баранова.  К. : Профі, 2012. 
 320 с. 
 

 Навчальний посібник призначено для студентів вищих 
навчальних закладів, що вивчають дисципліни «Основи 
проектування виробів», «Конструювання одягу», 
«Конструктивне моделювання одягу», «Проектування 
асортименту одягу різного призначення» тощо. У посібнику 
надано вихідні дані для конструювання дитячого одягу, 
викладено основні принципи побудови креслеників 
конструкцій деталей одягу для дітей різних вікових груп, 
розглянуто процеси проектування нових моделей дитячого 
одягу, питання конструкторської підготовки швейного 
виробництва. 
 Видання може бути рекомендовано для студентів 
вищих навчальних закладів різних рівнів, які вивчають 
конструювання одягу, і фахівцям, які займаються масовим та 
індивідуальним виробництвом дитячого одягу. 
 

 
ЧЗЕТИ (1), 
АНТЛ (9), 
АСиМК (40) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 


