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Навчально-методичні та наукові видання 
 
 
 

 

331.45(075.8) 
Б38 
 

Бедрій, Ярослав Іванович. 
Охорона праці та медицина катастроф : навч. 

посіб. / Я. І. Бедрій. – Тернопіль : Навчальна книга-
Богдан, 2014. – 184 с. 

ISBN 978-966-10-3328-2  
Посібник укладено відповідно до типової програми 

нормативної дисципліни «Основи охорони праці», 
затвердженої Міністерством освіти і науки України, 
адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону 
праці» (в редакції Закону № 229-ІУ від 21.11.2002 р.) зі 
змінами і доповненнями, внесеними у 2003-2012 роках. 

Для студентів економічних, педагогічних та 
гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів 
освіти України, а також для широкого загалу інженерно-
технічних працівників різних галузей господарювання. 
 

 
АСіМК (3) 
ЧЗГВ (1) 

Умовні позначення: 
 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), 
            ІБВ – інформаційно-бібліографічний відділ (ауд. 1-0426) 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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61:54(075.8) 
М42 
 

Медична хімія : підручник / ред. 
В. О. Калібабчук. – К. : Медицина, 2013. – 336 с. 

ISBN 978-617-505-287-7  
У підручнику викладено теоретичні основи 

біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано 
властивості розчинів та їхню роль у перебігу біохімічних 
процесів; викладено сучасні уявлення про електродні 
процеси, поверхневі явища та їхню роль у життєдіяльності 
організму; висвітлено властивості дисперсних систем і 
розчинів біополімерів. Значну увагу приділено біогенним 
елементам і їхнім хімічним властивостям, розглянутим із 
позиції сучасних уявлень про будову атомів, хімічний зв'язок 
та будову молекул. Висвітлено сучасні екологічні проблеми. 
Акцентовано увагу також на нанохімії як одній з основ 
розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну 
практику. 

Для студентів вищих медичних навчальних закладів 
IV рівня акредитації. Може бути корисним для студентів 
біологічних та екологічних спеціальностей. 

 
 
 
 
 

 
 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

338.48(075.8) 
Ш20 
 

Шандор, Федір Федорович. 
Сучасні різновиди туризму : підручник / 

Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 
334 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

ISBN 978-966-346-854-9 
Автори підручника досліджують соціальний феномен 

туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності й 
поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних 
систем і соціального інституту туризму. Підручник також 
сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, 
які зможуть забезпечити високий рівень ефективності 
системи управління та конкурентоспроможності підприємств 
туристичної індустрії. 

Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, 
менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-
ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників 
готельно-ресторанного бізнесу та туризмології. 

 

 
 

 
АСіМК (2) 
ЧЗГВ (1) 
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330.131.7 
К56 
 

Ковальчук, Трохим Тихонович.  
Макроекономічні ризики: класифікаційні 

ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації : 
монографія / Т. Т. Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : 
Знання, 2012. – 301 с. – (Сучасна економічна наука). 

ISBN 978-966-346-876-1 
У пропонованій монографії аналізуються макро-

економічні ризики, інтенсивність системних проявів і 
серйозність впливів яких на національні й глобальну 
економіки відчутно зросли. Водночас організаційно-
управлінські механізми та ринково-регулятивні можливості, 
які б дозволяли адекватно й ефективно протидіяти можливим 
негативним наслідкам і загрозам у формі кризових явищ, 
помітно звужуються. Саме тому автори здійснюють пошук 
тих ключових причин та чинників, які породжують системні 
ризики. Водночас досліджено напрями, шляхи та механізми 
мінімізації макроекономічних ризиків, які досі не набули 
достатнього наукового обґрунтування та узагальнення. 

Для науковців, а також фахівців, зайнятих бізнесовими 
проектами, підприємництвом та в системі управління 
економікою. 

 
 
 
 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

54(075) 
Л86 
 

Луцевич, Дмитро Дмитрович. 
Хімія. Тести : навч.-метод. посіб. /  

Д. Д. Луцевич ; за ред. Б. С. Зіменковського. – К. : 
Знання, 2012. – 591 с. 

ISBN 978-966-346-805-1 
Навчальне видання містить типові тестові завдання 

різного рівня складності з усіх розділів шкільного курсу хімії, 
складені відповідно до Програми з хімії для учнів середніх 
загальноосвітніх закладів. 

Для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій, які бажають 
поглибити свої знання з хімії, готуються до зовнішнього 
незалежного оцінювання з хімії або до хімічних олімпіад, а 
також для слухачів підготовчих відділень ВНЗ та вчителів 
хімії. 

 

 
 

АСіМК (1) 
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339.138(100)(075.8) 
П89 
 

Пурська, Ірина Степанівна. 
Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / 

І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. – К. : 
Знання, 2012. – 285 с. 

ISBN 978-966-346-993-5 
У посібнику розглянуто теоретичні, методологічні та 

організаційно-практичні засади організації міжнародного 
маркетингу. Висвітлено сутність, принципи, функції, 
структуру та форми міжнародного маркетингу у зв'язку зі 
стадіями інтернаціоналізації діяльності підприємства. Значну 
увагу приділено технологіям дослідження міжнародного 
маркетингового оточення та зовнішнього конкурентного 
середовища, розкрито сучасні методи організації виходу 
підприємства на зарубіжні ринки, проаналізовано 
організаційно-правові моделі присутності фірми на 
зовнішньому ринку. Представлено технологію ефективного 
формування комплексу міжнародних маркетингових заходів 
(товарна, цінова, збутово-розподільча та комунікаційна 
політика) та управління ним, а також розглянуто процес 
управління, планування та контролю за міжнародною 
маркетинговою діяльністю підприємства. 

Для студентів спеціальності "Менеджмент 
організацій", студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів та фахівців з туризму. 

 
 

 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

658.16(075.8) 
Ф59 
 

Фінансова санація та банкрутство 
підприємств : навч. посіб. / А. М. Штангрет, 
В. В. Шляхтенко, О. Б. Волович, І. В. Зубрей. – К. : 
Знання, 2012. – 374 с. 

ISBN 978-966-346-715-3 
У навчальному посібнику розглянуто природу та 

причини виникнення кризових явищ у діяльності 
підприємницьких структур, розкрито сутність фінансової 
санації підприємств, порядок її здійснення, завдання 
контролінгу та санаційного аудиту, охарактеризовано 
фінансові джерела санації та принципи державної підтримки, 
визначено пріоритети проведення санаційної 
реструктуризації, узагальнено особливості проведення 
процедури оцінки майна. Матеріал викладено з урахуванням 
чинного законодавства та практики його застосування в 
Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів. 

Для студентів економічних спеціальностей, слухачів 
інститутів і факультетів післядипломної освіти, працівників 
підприємницьких і фінансових структур, банків, викладачів, 
аспірантів і магістрів вищих навчальних закладів. 

 
 

ЧЗГВ (1) 
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330.5(075.8) 
Н35 
 

Національна економіка : навч. посіб. / ред. 
О. В. Носова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 512 с. 

ISBN 978-611-01-0488-3 
Підручник з Національної економіки підготовлено 

відповідно до вимог програми Міністерства освіти та науки, 
молоді та спорту України. Розглянуто поняття і ознаки 
національної економіки, її структуру та взаємодію елементів 
структури. Проаналізовано особливості розвитку 
національної економіки України, теорію суспільного 
добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку як 
основу підвищення якості життя громадян. Наведено стислий 
опис різних теорій щодо розвитку національної економіки. 
Охарактеризовано економічний потенціал країни, його суть і 
структуру. Особливу увагу приділено інституційним 
аспектам при дослідженні функціонування національної 
економки, а також інституціональним чинникам розвитку. 
Наряду з теоретичним матеріалом підручник містить 
методичну частину (питання для самостійної роботи, теми 
рефератів, тестові завдання для самоконтролю, словник, 
список літератури). 

Рекомендовано для студентів, магістрів, аспірантів 
економічних та юридичних вищих навчальних закладів. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

687.016.5(075.8) 
Є41 
 

Єжова, Ольга Володимирівна. 
Конструювання одягу : курс лекцій /  

О. В. Єжова. – 2-ге вид., доп. – Кіровоград : 
Видавець Лисенко В. Ф., 2013. – 172 с. 

ISBN 978-966-2570-71-7 
В посібнику викладені основні відомості, пов'язані з 

асортиментом, вихідними даними та методами 
конструювання одягу в системі «людина - одяг -середовище», 
наведені методи виконання ряду проектно-конструкторських 
робіт з використанням сучасних технологій проектування.  
Видання розраховано на студентів спеціальності 
«технологічна освіта» педагогічних вузів, вчителів 
технологій, усіх, хто вивчає швейну справу. 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
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001 
Р85 
 

Руководство по наукометрии: индикаторы 
развития науки и технологии : монография / 
М. А. Акоев, В. А. Маркусова, О. В. Москалева, 
В. В. Писляков. – Екатеринбург : Изд-во Уральского 
ун-та, 2014. – 250 с. 

ISBN 978-5-7996-1352-5 
            Данное руководство систематизирует знания о 
наукометрии для читателей, поставивших перед собой цель 
разобраться в предмете. Материал, изложенный в книге, 
должен послужить основой для практического применения 
методов наукометрии. Подчеркивается необходимость 
грамотной и аккуратной трактовки наукометрических 
индикаторов при принятии административных решений, 
распределении грантов, осуществлении кадровой политики.  
Руководство предназначено для научных работников, 
руководителей, сотрудников информационных центров и 
студентов соответствующих специальностей, а также для 
всех, кто интересуется вопросами измерения и оценки 
развития науки и технологии. 

 
 
 
 
 
 

ІБВ (1) 

 

 

Роботи професорсько-викладацького складу 
Університету 

 
 

  

 
 

65.012.32(075.8) 
Х66 
 

Хмурова, Вікторія Валентинівна. 
Менеджмент підприємницької діяльності : 

навч. посіб. / В. В. Хмурова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 286 с. 
ISBN 978-617-673-190-0 
Посібник детально розкриває навчальний матеріал 

програми вибіркової дисципліни «Менеджмент 
підприємницької діяльності». У посібнику розглянуто 
теоретичні засади підприємництва, види, організаційно-
правові форми підприємництва. Розкрито питання створення 
сервісного підприємства, особливості міжнародного 
підприємництва, особливостям підприємницьких структур, 
конкурентоспроможності та ризикам. 

 Навчальний посібник призначений для студентів, 
аспірантів та викладачів, а також для спеціалістів, діяльність 
яких пов'язана з підприємництвом. 

 
 
 

 
 

ЧЗГВ (1) 
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537(075.8) 
Ш97 
 

Шут, Микола Іванович. 
Електрика та магнетизм : навч. посіб. для 

самост. вивчення курсу фізики / М. І. Шут, 
А. В. Касперський, А. М. Шут. – К. : НПУ ім.  
М. П. Драгоманова, 2015. – 241 с. 

ISBN 978-966-660-996-3 
У навчально-методичному посібнику представлено 

узагальнені тексти лекцій з розділу «Електрика та 
магнетизм», які розроблені авторами на допомогу студентам 
різних спеціальностей у їх самостійній роботі з фізики. 
Посібник відбиває сучасний рівень фізики і враховує зміни в 
програмах. 

Особлива увага приділена формуванню у студентів 
свідомого розуміння суті фізичних явищ, законів, 
закономірностей. Чітко формулюються межі застосування 
фізичних теорій і законів. 

В кінці кожної теми, наводяться запитання 
повторення, а в кінці розділів даються приклади розв'язків 
типових задач. Посібник містить тексти задач для 
самостійної роботи. 

 Посібник призначений для самостійного вивчення 
курсу фізики студентам фізико-математичних, інженерно-
педагогічних, педагогічно-індустріальних, інженерно-
технологічних факультетів вузів. Він також буде корисним 
учителям і учням профільних шкіл, ліцеїв та коледжів. 

 
 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
АНЛ (1) 

 

001.891(477)(06) 
Т30 
 

Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової 
конференції молодих учених та студентів 
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
маркетингового управління", 13 листопада 2015 р. 
– К. : КНУТД, 2015. – 184 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЧЗПТВ (2) 

АНЛ (1) 
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687.016(075) 
Е69 
         Ергономіка і дизайн. Проектування 
сучасних видів одягу : навч. посіб. / [М. В. Колосніченко, 
Л. І. Зубкова, К. Л. Пашкевич, Т. О. Полька, Н. В. Остапенко,  
І. В. Васильєва, О. В. Колосніченко]. – К. : ПП "НВЦ 
"Профі", 2014. – 386 с. 
          ISBN 978-966-2398-09-0 
         У навчальному посібнику надано відомості щодо 
проектування виробів різного асортименту і призначення, 
наведено структуру дизайн-проектування одягу, розглянуто 
питання забезпечення ергономічних вимог до виробів. 
Навчальний посібник призначено для студентів вищих і 
середніх навчальних закладів, майбутніх фахівців в галузі 
проектування виробів легкої промисловості. 

 
 

ЧЗПТВ (2) 
АСіМК (1) 

 


