
НТБ КНУТД 1 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 
 

 

Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Шевчук, Світлана Володимирівна. 

  Українське професійне мовлення : навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 248 с. 
  У запропонованому навчальному посібнику 

розглянуто основні аспекти професійної комунікації та її 

складової - наукової. Висвітлено питання нормативності 

спілкування, зосереджено увагу на важливості вибору тих 

або інших мовних одиниць у мовленні. Наведено 

класифікацію ділових паперів та вимог до їх складання, 

взірці оформлення різних видів документів. 

  Після теоретичного матеріалу подано комунікативний 

практикум, що містить завдання з позначеннями «Мозковий 

штурм», «Професійна комунікативна гра», «Мовний проект», 

«Мовне професійне портфоліо», «Позбуваймося мовних 

динозаврів», «Скарби фразеології», «Правописний 

практикум». 

  Призначено для студентів і викладачів вищих 

навчальних закладів, а також усіх, хто прагне високої 

культури спілкування на професійному рівні. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 
Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 

 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 

 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 2 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Збірник нормативно-правових документів. Вища 

школа : нормативний документ. – К. : Конус-Ю, 

2013. – 560 с. 

  В представленому збірнику систематизовні найбільш 

важливі нормативно-правові документи (постанови, накази, 

інструкції), які визначають систему та організацію вищої 

освіти, науково-дослідної роботи у вищих навчальних 

закладах, підготовки науково-педагогічних кадрів, а також з  

питань матеріально-побутового забезпечення студентів, 

науково-педагогічпих кадрів станом на 01.06.2013 р. та з 

деякими доповненнями, які були прийняті пізніше. 

  Нормативно-правові документи та інструкції наведені 

в збірнику повністю або у вигляді витягівзі подаванням у 

необхідних випадках відповідних пояснень. 

  Збірник призначений для працівників вищих 

навчальних закладів. 
 

 

 

 

ЧЗГВ (2) 

 

Горкавий, Володимир Кузьмич. 

 Статистика : навч. посіб. / В. К. Горкавий. – 2-

ге вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2012. – 608 с. 
  Висвітлено предмет і метод статистики, організацію 

статистичного спостереження, а також застосування 

статистичних групувань, абсолютних, відносних і середніх 

величин, показників варіації, рядів динаміки, індексів, 

вибіркового і кореляційного аналізу при вивченні стану та 

розвитку соціально-економічних явищ. Розглянуто 

статистичні показники і методи аналізу чисельності та 

складу населення, наявності земельних, трудових і 

матеріальних ресурсів, продукції та ефективності 

виробництва. Висвітлено методологічні основи соціально-

економічної статистики, макроекономічні показники 

продукції, показники статистики рівня життя населення. 

  Для студентів економічних спеціальностей, 

аспірантів, викладачів і науковців вищих навчальних 

закладів. 
 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Банківська діяльність : навч. посіб. / За ред. З. Б. 

Живко. – К. : Алерта, 2012. – 248 с. 
  У навчальному посібнику представлено теоретичний 

матеріал, тести та задачі згідно з навчальною програмою 

курсу «Банківська діяльність». Теретичний матеріал 

базується на нормативних документах станом на 01 березня 

2011 року. 

  Для студентів, курсантів, слухачів та аспірантів 

економічних і юридичних спеціальностей вищих навчальних 

закладів, практичних працівників фінансово-кредитної 

сфери, менеджерів та осіб, які займаються підприємницькою 

діяльністю. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 3 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Поплавська, Жанна Василівна. 

 Мікроекономіка. Теорія і практика 

управлінської економіки : навч. посіб. / Ж. В. 

Поплавська, О. Й. Криса. – 2-ге вид., перероб. і доп. 

– К. : Алерта, 2012. – 272 с. 
  У пропонованому навчальному посібнику з 

фундаментальної економічної дисципліни наголос робиться 

на сприйняття мікроекономіки як науки про економічний 

вибір не лише на теоретичному рівні, а в першу чергу у 

практичній площині. Оскільки в основі аналітичної економії 

на мікрорівні лежить ухвалення управлінських рішень, 

автори намагалися зробити акцент на практичних підходах 

до цього відповідального процесу. 

  Для студентів економічних спеціальностей вищих 

закладів освіти, менеджерів, підприємців, усіх, хто 

цікавиться теорією і практикою управлінської економіки. 
 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Власюк, Наталія Іванівна. 

  Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, 

Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К. : Алерта, 2011. 

– 328 с. 
  Посібник підготовлений відповідно до програми 

навчальної дисципліни "Місцеві фінанси" з врахуванням змін 

у Бюджетному кодексі України. Він включає навчальну 

програму курсу, тематичний план дисципліни, конспект 

лекцій, питання для самоконтролю та самостійного вивчення 

матеріалу, тестові завдання, тематику рефератів, навчальні 

практичні завдання, термінологічний словник, список 

використаної та рекомендованої літературу додатки. 

  Розрахований для студентів ВНЗ напряму підготовки 

«Фінанси і кредит», буде корисним для аспірантів, 

викладачів та працівників бюджетної системи. 

 
 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огійчук, Микола Феодосійович. 

  Аудит: організація і методика : навч. посіб. / 

М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2012. – 664 с. 
  Висвітлюються питання аудиторської діяльності, 

організації аудиторських фірм та проведення аудиторських 

послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в 

комп'ютерному середовищі. 

  Крім того, наведено питання методики установчих 

документів, активів пасивів підприємств, а також фінансової 

звітності. 

  Призначено для студентів вищих навчальних закладів 

різних форм навчання, аудиторів, економістів. Може бути 

використаний для самостійной роботи студентів економічних 

спеціальностей. 
 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 4 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Живко, Зінаїда Богданівна. 

  Контрольно-ревізійна діяльність : навч. посіб. 

/ З. Б. Живко, І. О. Ревак, М. О. Живко. – К. : 

Алерта, 2012. – 496 с. 
  Викладено основні науково-теоретичні й практичні 

положення курсу «Контрольно-ревізійна діяльність» згідно з 

навчальною програмою юридичних та економічних вищих 

навчальних закладів з урахуванням вимог міжнародних 

бухгалтерських стандартів, відповідних законів України та 

інших нормативних актів. Висвітлено особливості перевірки 

під час ревізії, проведення аудиту в умовах комп'ютерних 

технологій. Розглянуто методику проведення аудиту та 

взаємодію ревізорів з правоохоронними органами. Подано 

тестово-словниковий матеріал за модулями курсу. 

  Для курсантів, студентів, слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, аудиторів, практичних працівників бухгалтерій, 

контрольно-ревізійних підрозділів, фінансово-економічних 

відділів, членів внутрішньогосподарських комісій, 

контролюючих та правоохоронних органів. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ділова українська мова / За ред. О. Д. Горбула. – 

К. : Знання, 2008. – 222 с.  
  Розкриваються основні вимоги до ділових паперів, 

наводяться найважливіші ознаки офіційно-ділового стилю 

української мови, подаються зразки листів, найпоширеніших 

документів, правила оформлення їх, завдання для 

самоконтролю. Теоретичний матеріал вдало поєднується з 

практичними рекомендаціями щодо оформлення документів. 

  Книгу устатковано російсько-українським словником 

та тлумачним словником найбільш уживаних термінів. 

 Розраховано на ділових людей, підприємців, керівників 

підприємств і організацій, державних службовців, усіх, кому 

доводиться мати справу з діловим листуванням або 

оформленням документів. 
 

 

 

ЧЗГВ (3) 

 

 

Хоменко, Емма Георгіївна. 

  Граматика англійської мови = A Grammar of 

the English Language : навч. посіб. / Е. Г. Хоменко. – 

3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2013. – 606 с. 
  У посібнику детально висвітлюються найважливіші 

питання морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації 

сучасної англійської мови. В організації навчального 

матеріалу широко використовуються вербальні правила, 

таблиці, схеми, символи та численні приклади з перекладом 

українською мовою, пояснюються найбільш важкі для 

засвоєння граматичні явища, які часто трапляються в процесі 

вивчення англійської мови. Особлива увага приділяється 

порівнянню вживання граматичних форм англійської мови з 

їх українськими еквівалентами. 

 Розраховано насамперед на учнів і вчителів 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та осіб, які готуються 

до вступних іспитів з англійської мови. Посібник може бути 

використаний також студентами вищих навчальних закладів, 

усіма, хто вивчає англійську мову. 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НТБ КНУТД 5 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Вовчак, Ольга Дмитрівна. 

 Платіжні системи  : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, 

Г. Є. Шпаргало, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. 

– 341 с. 
  У навчальному посібнику розглянуто суть та 

концепції функціонування платіжних систем, їх технологічну 

інфраструктуру та заходи захисту, специфіку дії зарубіжних 

платіжних систем. Проаналізовано шляхи подальшого 

розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні. 

Також вміщено програму курсу, плани семінарських занять і 

завдання для самостійної роботи, термінологічний словник, 

тести, завдання для практичних занять, тематику рефератів, 

питання підсумкового контролю та список літератури. 

  Призначено для студентів і викладачів економічних 

спеціальностей, магістрів, аспірантів, фахівців у галузі 

фінансів і банківської справи, всіх, хто цікавиться 

національною банківською системою, бере активну участь у 

її розбудові. 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Леоненко, Петро Михайлович. 

  Сучасні економічні системи : навч. посіб. / П. 

М. Леоненко, О. І. Черепніна. – К. : Знання, 2006. – 

429 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 
  У навчальному посібнику вперше у вітчизняній 

літературі в контексті економічної компаративістики 

висвітлені питання теорії і практики розвитку та 

функціонування сучасних економічних систем. Основна 

увага приділена порівняльному аналізу концепцій 

мейнстриму, постіндустріалізму, постмодернізму, системних 

трансформацій та соціально-економічних наслідків їх 

впровадження. 

  Для студентів і аспірантів економічних 

спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам, 

науковцям, усім, кого цікавлять проблеми сучасних 

економічних систем. 

 

 

 

 
 

 

ЧЗГВ (1) 

 
Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 

 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 

 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 6 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Ковальчук, Трохим Тихонович. 

  Сучасний інформаційний ринок 

(концептуально-пізнавальний контекст) : 

монографія / Т. Т. Ковальчук, І. Ю. Марко, Є. І. 

Марко. – К. : Знання, 2011. – 255 с. – (Сучасна 

економічна наука). 
  У монографії в концептуально-пізнавальному вимірі 

розглядається сучасний інформаційний ринок, що являє 

собою сукупність інноваційних технологій, усталених 

принципів і правил, які визначають його розширене 

відтворення та застосування. Автори зосереджують увагу на 

аналізі новітніх явищ і процесів в інформаційному 

середовищі, які ще не набули достатнього наукового 

обґрунтування та узагальнення. Пропонована монографія 

актуалізує важливість формування, єдиного інформаційного 

поля на вітчизняних теренах, що кореспондує з сучасними 

глобальними трансформаціями. 

  Книга розрахована на фахівців, зайнятих у системі 

інформаційно-комунікаційних технологій, аспірантів та 

студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

ЧЗГВ (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердан, Петро Леонович. 

 Вища математика. Математичний аналіз і 

теорія ймовірності : підручник / П. Л. Свердан. – К. : 

Знання, 2008. – 450 с. 
  У підручнику викладено теорію границь, 

диференціальне числення функцій однієї та багатьох 

змінних, інтегральне числення, моделювання процесів 

диференціальними рівняннями, теорію ймовірностей, основи 

математичної статистики. Значну увагу приділено практиці 

розв'язання типових задач, аналізу і графічному 

представленню результатів. Подано завдання для 

самоконтролю, вправи для аудиторної та домашньої робіт, а 

також додаток. Частину матеріалу висвітлено для аналізу 

фармацевтичної та медико-біологічної інформації. 

 Призначено для студентів, аспірантів та науковців за 

напрямами навчання та досліджень у галузях медицини, 

біології, фармації, хімії, економіки, педагогіки, 

агротехнології, соціології. 

 

 

 

АНТЛ (1), 

АСіМК (2) 
 

 
Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 

 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 

 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 7 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Андрєєва, Галина Іванівна. 

 Економічний аналіз : навч.-метод. посіб. / Г. І. 

Андрєєва. – К. : Знання, 2008. – 263 с. – (Вища 

освіта ХХІ століття). 
  У посібнику висвітлено теоретичні основи 

економічного аналізу. Зокрема, наводяться відомості щодо 

системного оцінювання господарської економічної 

діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів 

раціонального використання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів, сучасні методики економічного аналізу 

із застосуванням математичних і статистичних прийомів та 

методів. Крім того, у посібнику вміщені програма курсу і 

розподіл навчального часу. До кожної теми додаються 

методичні рекомендації, термінологічний словник і 

запитання для контролю знань. У кінці книги наводяться 

також зразки завдань для поточного модульного контролю та 

список рекомендованої літератури. 

 Для студентів економічних спеціальностей денної та 

заочної форм навчання. Посібник буде корисним також 

викладачам вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНТЛ (1), 

АСіМК (1) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Новітній маркетинг : навч. посіб. / За ред. Є. В. 

Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с. – (Вища 

освіта ХХІ століття). 
  У навчальному посібнику розглянуто новітні підходи 

до маркетингу як науки і навчальної дисципліни. Автори 

висвітлюють особливості найважливіших напрямів 

сучасного маркетингу, зокрема таких, як інтегрований 

маркетинг, соціальний маркетинг, маркетинг знань, 

брендинг, бенчмаркінг, аутсорсинг, франчайзинг, маркетинг 

супермаркету, мерчандайзинг, маркетинг гостинності, шоу-

маркетинг, маркетингові війни, міжнародні маркетингові 

комунікації в аспекті культурних відмінностей, міжнародна 

реклама і міжкультурний менеджмент, глобальний 

маркетинг. За змістом посібник відповідає програмі 

навчальної дисципліни "Новітній маркетинг". 

  Для студентів економічних спеціальностей, які 

навчаються за магістерськими програмами, фахівців 

підприємств, наукових працівників, викладачів. 

 

 

ЧЗГВ (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НТБ КНУТД 8 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Зозулѐв, Александр Викторович. 

  Маркетинговые исследования: теория, 

методология, статистика : учеб. пособ. / А. В. 

Зозулѐв, С. А. Солнцев. – М. : Рыбари ; К. : Знання, 

2008. – 643 с. – (Высшее образование ХХI века). 
  В предлагаемом пособии обобщены теоретические и 

практические наработки ведущих зарубежных и 

отечественных специалистов в области маркетинговых 

исследований, результаты собственных научных 

исследований и практического опыта авторов. 

Рассматриваются вопросы теории и методологии 

планирования, организации и проведения маркетинговых 

исследований, особенности специальных маркетинговых 

исследований при разработке маркетинговой стратегии 

предприятия, анализа данных и статистической обработки 

маркетинговой информации. Изложение теоретического 

материала четко структурировано, иллюстрируется большим 

количеством примеров и позволяет читателю сформировать 

глубокое и системное видение проблематики маркетинговых 

исследований. 

  Для студентов, аспирантов и преподавателей 

маркетинговых дисциплин высших учебных заведений. 

Знакомство с материалами этой книги будет полезно всем, 

кто занимается практическим маркетингом. 
 

 

 

ЧЗГВ (1) 
 

 

Літературно-художні видання 

 
 

 
 

Fitzgerald, Frencis Scott. 

  The Great Gatsby / F. S. Fitzgerald. - K. : 

Znannia, 2013. - 198 p. - (English Learner’s Library ; № 

3). – англ. мовою. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

АГПВ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 

 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 

 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 

 



НТБ КНУТД 9 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Роботи професорсько-викладацького складу 
Університету 

 
 

Гула, Євген Петрович . 

  Пластична анатомія - основа рисунка / Є. Гула. 

– К. :  [Б. в.], 2013. – 344 с. 

  
  Це видання висвітлює шлях історичного розвитку 

образотворчого мистецтва і відтворює культурний зв’язок 

сучасників із своїми попередниками. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

Семененко, Владимир Михайлович. 

  Макроэкономика : учеб. пособ. / В. М. 

Семененко, Е. В. Семененко. – К. : КНУТД, 2013. – 

342 с.   

  В учебном пособии раскрываются наиболее важные 

принципы, закономерности, особенности и механизмы 

экономической жизни общества. 

  Учебное пособие состоит из двух разделов (модулей) 

и семнадцати тем. В первом разделе рассматриваются 

базовые теоретико-методологические проблемы 

макроэкономики и основные макроэкономические 

показатели СНС-93. Центральной проблемой этого раздела 

являются механизмы достижения равновесия на уровне 

национальной экономики. 

  Во втором разделе рассмотрены основные причины 

нестабильности экономики и ее индикаторы. Особое 

внимание уделено основным теориям и направлениям 

стабилизации экономики и возможностям государства в 

регулировании экономических процессов. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНТЛ (5), 

АСіМК (42) 

 



НТБ КНУТД 10 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Dovhopol, H. O.  

 Fundamentals of economics. Level A2 : the 

textbook / H. O. Dovhopol, I. Y. Burlaka. – K. : 

KNUTD, 2013. – 192 p. 
  The textbook Fundamentals of economics is intended for 

individual work of the students - future specialists in the field of 

economy. The textbook is a combination of stimulating, 

informationaJ content and systematic skills work, which are 

aimed at developing students' analytical and communicative 

skills. Supplementary reading texts and grammar tests help 

students get ahead with their English for specific purposes. 

  Навчальний посібник «Fundamentals of economics» 

призначений для індивідуальної роботи студентів-

економістів. Підібрані тексти, ряд впрап на різні види 

мовленнєвої діяльності сприяють навчанню основам 

економічних знань та навичок усного та письмового 

іншомовного мовлення в сфері економічної діяльності. 

Навчальний посібник містить 8 розділів, кожний з яких 

присвячений певній економічній темі, а також розділи з 

текстами для додаткового читанні і граматичними тестами. 

 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНТЛ (10), 

АСіМК (37) 

 

 

 English for future economists : the educational 

textbook / [O. V. Khomenko,  I. Y. Burlaka, H. O. 

Dovhopol, O. Y. Laskavа]. – K. : KNUTD, 2013. – 219 

p.  
  The textbook English for future economists is intended for 

class work of the students - future specialists in the field of 

economy. 10 Units of the textbook are aimed at basic economic 

knowledge training, improvem.ent of students' English writmg 

and communicative activity skills. The textbook also contains 

supplementary reading texts and grammar tests. 

  Мета навчального посібника « English for future 

economists» - навчання основам економічних знань та 

навичок усного та письмового іншомовного мовлення в сфері 

економічної діяльності. Посібник містить 10 розділів, кожний 

з яких присвячений певній економічній темі, а також розділ з 

текстами для додаткового читання, розділ граматичних тестів 

та розділ з матеріалами для розвитку умінь іншомовного 

письма. 

  Навчальний посібник призначений для студентів 

економічних факультетів вишів, а також може бути 

використаний в коледжах, в підготовці аспірантів та усіма, 

хто прагне підвищити свій рівень володіння англійською 

мовою професійного спрямування. 

 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНТЛ (10), 

АСіМК (37) 

 

 
Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 

 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 

 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 



НТБ КНУТД 11 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Dovganets, V. I. 

  ESP: Technologies and design of textiles : the 

academic textbook / V. I. Dovganets. – K. : KNUTD, 

2013. – 175 p. 
  The academic book «ESP: Technologies and design of 

textiles» is designed for classroom and independent work of the 

students - future specialists in the field of textiles. Module type 

academic book provides the development of all kinds of speech 

activity, formation of professional and foreign language 

competence of students, skills of independent educational-

cognitive activity. 

  Навчальний посібник «Англійська мова: технології та 

дизайн текстильних матеріалів»  розрахований для 

аудиторної та самостійної роботи студентів - майбутніх 

фахівців у галузі «Текстильна промисловість». Навчальний 

посібник модульного типу передбачає   розвиток   усіх видів 

мовленнєвої  діяльності,формування професійної та 

іншомовної  мовленнєвої компетенції  студентів, навичок 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 

 

 

 

ЧЗПТВ (3), 

АНТЛ (10), 

АСіМК (37) 

 

 

Суший, Олена Володимирівна. 

 Головні напрямки державної політики : навч. 

посіб. / О. В. Суший. – К. : КНУТД, 2013. – 224 с. 
  У навчальному посібнику висвітлено питання 

формування та реалізації державної політики, розкрито 

головні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики 

держави. Дидактичний матеріал поєднано з аналізом 

поточного стану та перспектив розвитку в Україні 

демократичної, соціальної, правової держави та 

громадянського суспільства, розкриттям геополітичного 

потенціалу та завдань держави у контексті курсу на 

євроатлантичного та євразійського міжнародного 

співробітництва. 

  Для студентів і слухачів зі спеціальностей 

«політологія» та «державне управління» вищих навчальних 

закладів, усіх, кою цікавлять проблеми політичного розвитку 

сучасної України. 

 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНТЛ (5), 

АСіМК (42) 

 

 

Бондаренко, Микола Йосипович. 

  Ремонт та діагностика електропобутової 

техніки : навч. посіб. / М. Й. Бондаренко, І. В. 

Панасюк. – К. : КНУТД, 2013. – 327 с. 
  Навчальний посібник присвячений вивченню 

теоретичних основ та прикладних задач ремонту та 

діагностики побутової техніки і відповідає програмі 

навчальної дисципліни "Ремонт та діагностика 

електропобутової техніки" для студентів спеціальності 

7.05070602 "Електропобутова техніка" та студентів напряму 

6.051602 "Технологія виробів легкої промисловості - взуття, 

шкіргалантерейні та лимарні вироби". Перша частина 

присвячена технічній діагностиці, друга - ремонту побутової 

техніки.   

 

 

ЧЗПТВ (3), 

АНТЛ (5), 

АСіМК (42) 

 

 



НТБ КНУТД 12 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Academic textbook for postgraduates : the textbook  / 

[T.V. Baramykova , O.V. Khomenko, N.V.Zymnikova 

and others]. – K. : KNUTD, 2013. – 147 p. 
  Academic textbook for all specialties postgraduates has 

been developed for all specialties postgraduates. It consists of 4 

parts and covers all problems of project methodology as the 

method that enriches educational process and changes the 

traditional way of studying. 

  Мета посібника з англійської мови «Навчальний 

посібник для аспірантів» -закріплення й розширення уміння 

аспірантів правильно використовувати лексику та граматику, 

а також навчити аспірантів основам ділового спілкування в 

усних та письмових формах. 

  Навчальний посібник складається з чотирьох розділів і 

призначений для аспірантів, які вже володіють основами 

граматики та лексики з англійської мови. 

 
 

 

 

АСіМК (37), 

АНТЛ (10), 

ЧЗГВ (3) 

 

 

Academic writing. From sentence to essay : the 

educational textbook / [O. V. Khomenko, L. V. 

Royenko, L. I. Likarchuk, O. D. Prokhatska ]. – K. : 

KNUTD, 2013. – 182 p. 
  The textbook « From sentence to essay» has been 

developed for class work and independent work of the students of 

non-linguistic higher educational institutions. Being didactically 

and methodologically arranged, the educational material is aimed 

at the development of students' English writing skills,broadening 

and mastering of Iexico-terminological vocabulary of professional 

activity. 

  Навчальний посібник «Academic writing. From sentence 

to essay» призначений для  аудиторної та самостійної роботи 

студентів немовних вищих навчальних закладів. Навчальний 

матеріал спрямований на вироблення та покращення 

письмової компетенції студентів англійською мовою, 

формування навичок правильно і грамотно висловлювати 

думку англійською мовою при написанні творів, неофіційних 

листів та анотацій. 

 

 

 
 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНТЛ (10), 

АСіМК (37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 

 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 

 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 



НТБ КНУТД 13 Листопад-2013, Бібліодайджест 
 

 

Лисін, Володимир Ігорович. 

 Фізична хімія : навч. посіб. / В. І. Лисін, О. А. 

Крюкова. – К. : КНУТД, 2013. – 100 с. 
  При підготовці навчального посібника автори 

врахували основні зміни в програмі курсу фізичної хімії і 

деякі тенденції її розвитку. Були враховані також намагання 

посилити загальну теоретичну підготовку інженера-хіміка і 

хіміка-технолога, а також загальні тенденції розвитку вищої 

школи. 

  В зв'язку з загальною тенденцією зменшення числа 

годин занять предметом в аудиторії здійснена зміна акцентів 

в посібнику. Значно зменшені теоретичні відомості. В цьому 

відношенні навчальний посібник не повинен підміняти 

підручник. Головна увага приділена задачам з розв'язками, бо 

студент, який виконує самостійно практичне завдання, 

зустрівши утруднення при розв'язку завдання, повинен 

знайти допомогу у вигляді таких задач з розв'язками. 

 

 

АНТЛ (5), 

ЧЗПТВ (3), 

АСіМК (42) 

 

 


