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Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Папаскири, Тимур Валикович. 
  Скандинавский стиль. Традиции и 
современность / Т. В. Папаскири, И. В. Кириленко. – 
М. : Москоу Медиа Групп, 2012. – 216 с.  
 Впервые на русском языке книга-альбом о скандинавском 
дизайне и искусстве стекла, керамики, мебели, тканей, 
гобеленов, живописи, ювелирных изделий, графики была 
издана в 1996 году. 
  В книге собрана значительная информация об этих 
направлениях более чем за 100 лет, некоторые исторические 
сведения, небольшой анализ дизайна каждой из стран 
скандинавского региона, персоналии более семидесяти 
дизайнеров. Всю эту информацию можно использовать и 
развить в исследования о скандинавском дизайне и 
искусстве. 
  Представлены основные направления и тенденции 
профессиональных идей и объединения их в Scandinavian 
Modern Design. 
  Альбом иллюстрирован более чем 300 работами 
скандинавских и финских мастеров, вошедших в 
сокровищницу мирового искусства, представлен список 
источников литературы. 
  Альбом предназначен для художников-дизайнеров, 
студентов художественных вузов и широкого круга 
российских и зарубежных читателей, интересующихся 
историей дизайна скандинавских стран и Финляндии. В 
настоящее издание внесены дополнения и исправления.     
  Одобрено Международной общественной 
ассоциацией «Союз дизайнеров». 
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  Теоретико-методологічні засади 
модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій 
школі України : монографія / ред. Г. В. Онкович. – 
К. : Педагогічна думка, 2013. – 282 с. 
  У монографії досліджено проблему модернізації 
змісту гуманітарної освіти в контексті трансформації 
українського суспільства, що здійснюється під впливом 
глобалізаційних та євроінтеграційних процесів; визначено 
інноваційні підходи до розв'язання теоретичних, 
методологічних і методичних проблем розвитку вишої 
гуманітарної освіти, осучаснення її змісту відповідно до 
останніх вітчизняних і світових напрацювань у галузі 
гуманітаристики. Також обгрунтовано тенденції 
інтернаціоналізації вищої освіти, здійснено актуалізацію 
моделей підготовки педагога для об’єднаної Європи в умовах 
сьогодення, визначено пріоритети інтерактивних (медіа-
освітніх) технологій для системи вищої освіти України. 
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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), 
 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 
 
 
 

 

Роботи професорсько‐викладацького складу 
Університету 

 

  Кваліметрія : навч. посіб. / [А. С. Зенкін, В. П. 
Куценко, Г. І. Хімічева, М. Ф. Трегубов]. – Донецьк : 
Наука і освіта, 2013. – 340 с. 
   
 Подана наукова праця - ґрунтовний розгляд положень 
найбільш актуальної комплексної дисципліни сьогодення - 
кваліметрії. Книга розрахована на викладачів ВНЗ, студентів 
старших курсів технічних вузів, широкий спектр фахівців, що 
працюють у сфері забезпечення якості і використовують у 
своїй роботі експертні методи. 
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Супрун, Наталія Петрівна . 

  Товарознавство хутра та шкіри для виробів 
легкої промисловості : навч. посіб. / Н. П. Супрун, Г. 
В. Щуцька, О. В. Смачило. – К. : Кафедра, 2013. – 
130 с.  
  Навчальний посібник висвітлює основи знань із 
товарознавства непродовольчих товарів. Розглянуто 
найпоширеніші види хутрової та шкіряної сировини в 
залежності від сезонності, місця проживання тварин і від 
призначення шкіряного та хутрового напівфабрикату. 
Зосереджено увагу на будові шкури, хімічному складі дерми 
та властивостях волосяного покриву. Охарактеризовано всі 
рідинні процеси та механічні операції, за допомогою яких 
відбувається перетворення шкури в шкіру та хутро, а також 
властивості, від яких залежать міцність та еластичність 
шкірної тканини і волосу. 
  Видання призначено для студентів технічних та 
торговельно-економічних навчальних закладі III-го і ІV-го 
рівнів акредитації. 
 Буде корисним аспірантам, викладачам та працівникам 
шкіряно-хутрової промисловості. 
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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), 
 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 


