Навчально-методичні та наукові видання
Строкаль, Віта Петрівна.
Методика організації навчальних практик у
майбутніх екологів : монографія / В. П. Строкаль ; за
заг. ред. Н. М. Рідей. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. –
264 с.

ЧЗПТВ (2)

Монографія присвячена для студентів вищих
навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня
"Бакалавр" напряму підготовкми 6.040106 "Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування". У виданні вперше розроблено,
теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено
методику організації навчальних практик майбутніх
екологів; визначено педагогічні умови і на їх основі
розроблено структурно-логічну схему організації навчальних
практик
студентів-екологів;
обгрунтовано
роль
та
особливості практичної підготовки фахівців з метою
розвитку екологічної освіти; узагальнено міжнародні
узгоджувальні документи світових зібрань для встановлення
ролі практичного навчання майбутніх фахівців; здійснено
класифікацію наукових шкіл вітчизняних і зарубіжних
університетів щодо визначення значущості практичного
навчання у підготовці сучасних фахівців-екологів; виявлено
критерії, показники та рівні сформованості практичних умінь
і навичок студентів-екологів; удосконалено зміст навчальних
практик майбутніх екологів; конкретизовано визначення
понять «практична підготовка майбутніх фахівців-екологів»,
«методика практичного навчання майбутніх екологів»,
«професійна діяльність фахівців-екологів», «методика
організації навчальних практик майбутніх екологів».

НТБ КНУТД

1

Лютий-2014, Бібліодайджест

Чурсіна, Людмила Андріївна.
Стандартизація продукції та послуг : навч.
посіб. / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І.
Резвих. – Херсон : Олді-плюс ; К. : Ліра-К, 2013. –
226 с.

АНТЛ (2),
ЧЗГВ (1),
ЧЗПТВ (2)

У посібнику викладені наукові, законодавчі,
нормативні,
технічні
та
організаційні
основи
зі
стандартизації продукції та послуг відовідно до освітньопрофесійної програми, рекомендованої Міністерством освіти
і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі
стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
Посібник представляє практичний інтерес для
студентів, аспірантів, науковців та викладачів ВУЗів, які
працюють над різними аспектами проблемами якості
продукції та послуг, а також для інженерно-технічних
працівників промисловості, діяльність яких пов’язана зі
стандартизацією товарів та послуг.

Основи стандартизації та сертифікації :
підручник / ред. О. М. Величко. – Херсон : Олдіплюс, 2013. – 364 с.
Підручник містить матеріали стосовно основних
понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та
акредитації, методологічних основ стандартизації, її
теоретичної бази, стандартизації та сертифікації на
міжнародному, регіональному та національному рівні.
Подані питання організації робіт зі стандартизації,
стандартизації як елементу забезпечення якості продукції,
сертифікації продукції, оцінки відповідності та акредитації,
систем управління якістю. У підручнику викладений базовий
навчальний матеріал з використанням сучасних міжнародних
документів з питань стандартизації, сертифікації та оцінки
відповідності, національну законодавчу, нормативно-правову
і нормативну бази.
Призначений для студентів, які навчаються за
напрямами із галузі знань 0510 "Метрологія, вимірювальна
техніка та інформаційно-вимірювальні технології", а також
для студентів, аспірантів та фахівців, зацікавлених в
опануванні основ метрологічного забезпечення.

Мальований, Мирослав Степанович.
Екологія та збалансоване
природокористування : навч. посіб. / М. С.
Мальований, Г. З. Леськів. – Херсон : Олді-плюс,
2014. – 316 с.

ЧЗГВ (1),
ЧЗПТВ (2),
АНТЛ (2)

ЧЗПТВ (2)

Навчальний посібник призначений для вивчення
охорони навколишнього середовища та економіки регіонів
України та світу. У ньому висвітлені основи питання із
теоретичних основ екології, еколого-економічних проблем
навколишнього середовища та економічні особливості
окремих територій. Висвітлюється співвідношення двох наук
екології та регіональної економіки.
НТБ КНУТД
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Піскунова, Лариса Едуардівна.
Безпека життєдіяльності : підручник / Л. Е.
Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. – Херсон :
Олді-плюс, 2013. – 456 с.

ЧЗПТВ (3)

Підручник для вивчення дисципліни "Безпека
життєдіяльності" для вищих аграрних закладів розроблений
на основі програми нормативної дисциплін "Безпека
життєдіяльності", що створена на виконання наказу
Міністерства освіти і науки України від 06.02.2002 р. № 76 та
відповідно до положень Концепції освіти з напряму "Безпека
життя і діяльності людини", затвердженої Міністром освіти і
науки України 12 березня 2001 р, а також на основі типової
програми, схваленої на засіданні науково-методичної комісії
з цивільної безпеки Науково-методичної ради МОН від
16.02.2011 р., № 03/02 та Вченою Радою Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 р., № 2.
У підручнику відображені сучасні тенденції
розв'язання проблем безпеки людини, викладені у: Концепції
ООН "Про сталий людський розвиток", Концепції
національної безпеки України (схвалена постановою
Верховної Ради України № 397-ВР від 16.01.1997 р.).
Основні розділи та теми визначені державними вимогами
(спільний наказ Міністерства освіти і науки України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи та Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010
року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення
навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та
цивільного захисту у вищих навчальних закладах України»).
Пропонований підручник має допомогти викладачам і
студентам у вивченні даної дисципліни, сформувати
профілактичний напрям мислення та професійну діяльність
майбутнього спеціаліста.

Тіхосова, Ганна Анатоліївна.
Сертифікація товарів та послуг : навч. посіб. /
Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач. –
Херсон : Олді-плюс ; К. : Ліра-К, 2013. – 328 с.

ЧЗГВ (1),
ЧЗПТВ (2),
АНТЛ (2)

У посібнику викладені наукові, законодавчі,
нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації
товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної
програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України для підготовки фахівців зі
сертифікації продукції всіх навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації.
Посібник може бути корисним для студентів і
працівників наукових та навчальних закладів, які працюють
над різними аспектами проблем якості, а також для
інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність
яких пов’язана з сертифікацією товарів та послуг.

НТБ КНУТД
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Чурсіна, Людмила Андріївна.
Товарознавство та експертиза в митній справі
: навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є.
О. Калінський. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 202 с.

ЧЗПТВ (3),
АНТЛ (2)

У навчальному посібнику охарактеризовано головні
аспекти товарознавства та експертизи в митній справі. У
ньому подано структуру та характеристику української
митної системи, розкрито роль товарознавства в митній
справі. Навчальний посібник висвітлює комплекс питань, що
виникають під час експертизи та оформлення товарів, які
перетинають державний кордон України.
Посібник базується на знаннях дисциплін "Основи
товарознавства виробів", "Основи митної справи'" та
законодавчої бази України. В основу навчального посібника
покладено матеріали лекційних та лабораторних занять з
дисципліни "Товарознавство та експертиза в митній справі".
Навчальний посібник може бути використаний
студентами, які навчаються за спеціальністю 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація та за напрямом
підготовки 6.030510 - Товарознавство і торговельне
підприємництво. Посібник також може бути корисним для
аспірантів, спеціалістів з товарознавства та широкого кола
читачів.

Мірошниченко, Юрій Романович.
Конституційно-правове забезпечення
народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р.
Мірошниченко . – К. : Фенікс, 2012. – 360 с.

АНТЛ (1)

Досліджено
актуальні
теоретико-правові
та
конституційні засади народовладдя та особливості їх
реалізації за умов реформування основних сфер
життєдіяльності українського суспільства. Особливу увагу
приділено питанням забезпечення функціонування реального
механізму народовладдя.
З'ясовано демократичні засади функціонування
Української держави, розвитку діалогових форм співпраці
держави і народу на засадах транспарентності та відкритості.
Для народних депутатів України, державних
службовців і службовців органів місцевого самоврядування,
науковців, аспірантів і студентів юридичних закладів освіти,
а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами
забезпечення народовладдя в Україні.

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
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Галасюк, Світлана Сергіївна.
Організація туристичних подорожей та
екскурсійної діяльності : навч. посіб. / С. С.
Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К. : ЦУЛ, 2013. – 178
с.

ЧЗГВ (2),
АНТЛ (1)

Навчальний посібник «Організація туристичних
подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений
відповідно до робочих програм дисциплін «Організація
туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної
діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін,
вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для
самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання
обов'язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок
проведення підсумкового модульного контролю (ПМК),
критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих
джерел інформації та термінологічний словник.
Навчальний посібник пропонується для студентів
вищих навчальних закладів, які готуються працювати в
галузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та
екскурсійних послуг.

Поддєрьогін, Анатолій Микитович.
Фінансове забезпечення відтворення основних
засобів промислових підприємств : монографія / А.
М. Поддєрьогін, Н. А. Марченко. – Чернігів : ПАТ
"ПВК "Десна", 2013. – 288 с.

АНТЛ (1),
ЧЗГВ (1)

У монографії узагальнено теоретико-методичні
положення та розроблено практичні рекомендації щодо
удосконалення фінансового забезпечення відтворення
основних засобів промислових підприємств України.
Наведені методики оцінки та досліджені рейтингові рівні
інвестиційної привабливості промисловості і всієї економіки
країни. Проаналізовано стан основних засобів, структуру і
динаміку джерел фінансування їх відновлення у
промисловості. Побудовано авторські моделі розробки
стратегії фінансового забезпечення та удосконалення
альтернативного фінансування відтворення основних засобів
промислових підприємств.
Видання рекомендоване для науковців, викладачів та
аспірантів економічних вузів, практичних працівників у
сфері інвестицій.

Стадницький, Юрій Іванович.
Просторова організація систем послуг :
словник-довідник / Ю. І. Стадницький, М. П.
Мальська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 270 с.

ЧЗГВ (2),
АНТЛ (1)

У навчальному виданні розкрито теоретичні та
практичні засади вивчення та функціонування просторової
організації систем послуг. Акцентовано на регіональних
особливостях територіальної організації систем послуг.
Наведено статті за термінами, теоріями, поняттями,
виданими вченими, що стосується просторової організації
систем послуг.
НТБ КНУТД
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Холоменюк, Михайло Васильович.
Гідравлічні та аеродинамічні машини : навч.
посіб. / М. В. Холоменюк, А. В. Ткачук, Д. М.
Онопрієнко. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 356 с.

ЧЗПТВ (3)

Зміст навчального посібника відповідає освітньопрофесійній програмі підготовки бакалаврів напряму
підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" та її
складової - програмі дисципліни "Гідравлічні та
аеродинамічні машини".
Розглянута загальна будова та порядок розрахунків
нагнітальних установок. Детально висвітлено теорію, будову,
властивості та умови нормальної експлуатації центрових і
осьових насосів, вентиляторів і компресорів, вихрових і
струминних насосів, об'ємних компресорів і вакуум-насосів.

Екологічна безпека : підручник / В. М.
Шмандій [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 366
с.

ЧЗПТВ (2)

Підручник побудовано за принципом "аналіз
формування небезпеки - основа управління екологічною
безпекою", у підручнику викладено основні поняття,
принципи та завдання, нормативи екологічної безпеки,
висвітлено питання формування умов виникнення
екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в
умовах надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарській
діяльності, у т.ч. на регіальному рівні, основ екологічного
ризику. Підручник розрахований на студентів вищих
навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями
екологічного спрямування, буде корисним для аспірантів,
викладачів та наукових працівників.

Моніторинг довкілля : підручник / ред. В. М.
Боголюбов, Т. А. Сафранов. – Херсон : Грінь Д.С.,
2012. – 530 с.

ЧЗПТВ (2)

У підручнику викладені теоретичні і практичні
аспекти моніторінгу, описані особливості організації різних
рівнів системи моніторінгу довкілля, а також розглянуто
сучасні методи і засоби моніторінгових досліджень.
Висвітлені методичні основи організації спостережень та
проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих,
підземних та морських вод, грунтового покриву та
геологічного середовища. Вперше наведена характеристика
таких видів моніторінгу як соціально-екологічний, екологогігієнічний та ін. Авторами зроблена спроба детальної
класифікації різновидів моніторінгу докілля. Вперше велика
увага приділена застосуванню в системі екологічного
моніторінгу дистаційних методів зондування Землі та
геоінформацйійних систем і технологій, а також основам
екологічного картографування.
Розрахований на студентів екологічних, технічних та
інших спеціальностей ВНЗ України, а також на широке коло
читачів.
НТБ КНУТД

6

Лютий-2014, Бібліодайджест

Тягунова, Наталія Михайлівна.
Основи організації туристичного бізнесу :
кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М.
Тягунова, О. А. Спориш, П. В. Іржавська. – К. :
ЦУЛ, 2014. – 130 с.

ЧЗГВ (2),
АНТЛ (1)

У навчальному посібнику висвітлені питання, які
пов'язані з розглядом питань щодо ролі туристичного бізнесу
в економічній системі України, економічних основ
туристичної
діяльності;
сутності
та
особливостей
підприємницької діяльності в туризмі; правових основ
організації туристичного бізнесу в Україні; порядку
створення
та
організації
діяльності
туристичного
підприємства.
В посібнику ґрунтовно розкрито питання управління
туристичним підприємством, маркетингової та цінової
політики, реклами в індустрії туризму. В посібнику наведено
індивідуальні завдання різних рівнів складності для
самостійної роботи студентів, побудовано графік самостійної
роботи.
Матеріал навчального посібника розрахований на
студентів вищих навчальних закладів та широке коло
фахівців.

Економіка туризму: теорія та практика :
підручник / М. П. Мальська [та ін.]. – К. : ЦУЛ,
2014. – 544 с.
Підручник містить системний виклад концепційних
положень та прикладних аспектів економіки туризму у
контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено
засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку
основних механізмів ринкової економіки туризму, а також
фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи
та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу.
Для студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто
цікавиться економікою туризму.

ЧЗГВ (2),
АНТЛ (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
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Балашова, Раїса Іванівна.
Організація діяльності туристичного
підприємства : навч. посіб. / Р. І. Балашова. – К. :
ЦУЛ, 2012. – 184 с.

ЧЗГВ (3),
АНТЛ (2)

У
навчальному
посібнику
узагальнено
та
систематизовано значний теоретичний і практичний досвід
створення і функціонування туристичного підприємства в
сучасних умовах, технологія розробки бізнес-плану. Головну
увагу приділено основним поняттям, принципам створення, а
також економічним питанням діяльності туристичного
підприємства, теоретичному обґрунтуванню і практичним
розрахункам бізнес-плану для його використання на
туристичних підприємствах.
Пропонується студентам-спеціалістам і магістрантам,
може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників
туристичних підприємств, інвесторів.

Мальська, Марта Пилипівна.
Управління персоналом у туризмі : теорія та
практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю.
Бордун, І. З. Жук. – К. : ЦУЛ, 2013. – 234 с.

ЧЗГВ (2)

У навчальному посібнику розкрито загальні
закономірності й особливості формування, функціонування
та розвитку персоналу організації. Теоретичний і практичний
матеріал викладено з урахуванням положень загального
менеджменту, трудового права, соціальної психології та
інших галузей знань, без яких немислимі сучасна кадрова
політика організації, добір, відбір і розстановка, ефективне
використання, оцінювання, навчання персоналу, оптимізація
структури зайнятості, управління службовим зростанням
працівників.
Посібник рекомендований для студентів вищих
навчальних закладів економічних спеціальностей і фахівців,
які цікавляться питаннями управління персоналом.

Мальська, Марта Пилипівна.
Організація та планування діяльності
туристичних підприємств: теорія та практика : навч.
посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : ЦУЛ,
2012. – 248 с.

ЧЗГВ (2),
АНТЛ (1)

В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу
курсу «Організація та планування діяльності туристичних
установ». Посібник розкриває зміст проведення планування
на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та
методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та
бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також
практичні завдання допоможуть студентам оволодіти
теоретичними знаннями на практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів, які
готуються працювати в сфері туризму, а також усіх
зацікавлених фахівців, які займаються організацією,
плануванням і управлінням туристичним господарством.
НТБ КНУТД
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Практикум з конструювання і проектування
взуття : навч. посіб. / ред. В. І. Бегняк. –
Хмельницький : ХНУ, 2013. – 251 с.
Наведений лабораторний практикум, в якому
передбачено вивчення конструктивних характеристик взуття
і колодок та проектування взуття різних видів і конструкцій
за сучасними методиками вітчизняних та зарубіжних вчених,
у тому числі з використанням комп'ютерних технологій.
Видання призначено для студентів вищих навчальних
закладів, може бути корисним для інженерних працівників
взуттєвої галузі.

ЧЗПТВ (3),
АНТЛ (3),
АСіМК (4)

Роботи професорсько‐викладацького складу
Університету
Прогнозування фізико-механічних
властивостей текстильних матеріалів побутового
призначення : монографія / [А. М. Слізков, В. В.
Щербань, С. М. Краснитський, Т. І. Демківська]. – К.
: КНУТД, 2013. – 223 с.

АНТЛ (2)

В монографії розміщені матеріали з пошуку нових
підходів до прогнозування властивостей текстильних
матеріалів
побутового
призначення
на
всьому
технологічному ланцюжку їх виготовлення. Представлені
матеріали
з
комплексного
теоретичного
та
експериментального вивчення проблеми прогнозування
властивостей текстильних матеріалів вовняного асортименту
побутового призначення для скорочення часу на їх розробку
та впровадження у виробництво, а також у можливості
коригування властивостей матеріалів у процесі їх
виготовлення
з
метою
підвищення
якості
і
конкурентоспроможності.

Філософія : методичні вказівки для
аспірантів стаціонарної та заочної форм навчання /
упор.: А. А. Машталер, Л. А. Чекаль. – К. : КНУТД,
2013. – 46 с.

ЧЗПТВ (10)

У методичних вказівках подано: орієнтовні питання
для вступників в аспірантуру, тематичний план курсу
«Філософія»,
плани
семінарських
занять,
перелік
обов'язкових філософських першоджерел, які включені до
кандидатського іспиту, орієнтовна тематика рефератів,
загальні вимоги до реферату, зразок оформлення його
титульної сторінки, підручники, навчальні посібники з курсу
«Філософія», орієнтовні питання до кандидатського іспиту.
Для аспірантів стаціонарної та заочної форми
навчання з курсу «Філософія».
НТБ КНУТД
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