
НТБ КНУТД 1        Січень-Лютий-2015, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 

Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Кудрявцева, Наталія Володимирівна.  

 Практикум з конструювання жіночого та 

чоловічого верхнього одягу за методикою ЄМКО 

РЕВ : навч. посібник / Н. В. Кудрявцева, Л. В. 

Краснюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 163 с. 
 

 Проаналізовані теоретичні та практичні аспекти 

проектування різних видів жіночого та чоловічого верхнього 

одягу за єдиною методикою конструювання одягу, 

розроблено країнами-членами РЕВ колишньої співдружності 

соціалістичних країн. Наведена низка конструкцій жіночого 

та чоловічого одягу з використанням цієї методики. 

Видання корисне для студентів і магістрів ВНЗ та фахівцям 

швейної галузі. 

 

 

 

 

 

АСіМК (1), 

ЧЗПТВ (2) 

 

 

 

 

 Актуальні проблеми історії, теорії та 

практики художньої культури : збірник наукових 

праць. – К. : Міленіум, 2014 – . 

Вип. XXXII. – 2014. – 460 с. 
 Запропонований увазі читачів збірник наукових праць 

є ХХХII випуском із започаткованої науковою спільнотою 

серії наукових видань. Статті збірника пропонують 

різноманітність поглядів щодо розв'язання проблем сучасної 

культури. 

 Для викладачів і студентів гуманітарних вищих 

навчальних закладів, усіх, хто цікавиться розвитком 

культури України. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 2        Січень-Лютий-2015, 
Бібліодайджест 

 

   

 

Сьомкін, Володимир Васильович.  

 Сучасні напрями розвитку дизайн-діяльності : 

навч. посібник / В. В. Сьомкін. – К. : Альтерпрес, 

2014 – . 

 Т. 1 : Бізнес-дизайн. Дизайн виставок. 

Оптимізація структури діяльності соціокультурних 

о'бєктів. Екодизайн. – 2014. – 372 с. 
 У навчальному посібнику розглядаються та 

обгрунтовуються сучасні напрями розвитку дизайн-

діяльності, здійснена їх класифікація з врахуванням 

різноманітних елементів щодо підходів, а саме: діяльнісних, 

середовищних, комплексних, естетико-художніх, системних, 

програмно-цільових, екологічних, культурологічних. В 

першому томі навчального посібника теоретично та 

методично актуалізовані як об'єкти дизайну такі напрями 

дизайн-діяльності як бізнес-дизайн, екологічний дизайн, а в 

контексті оптимізації структури діяльності науково-

досліджені і теоретично та методично актуалізовані 

виставкова-ярмаркова діяльність та інші комплексні 

соціально-культурні об'єкти. 

 Навчальний посібник (Том 1 і Том 2) призначений для 

студентів зі спеціальностей в галузі дизайну та реклами, а 

також буде в нагоді дизайнером, які практикують та 

займаються дослідженнями в теорії і методиці дизайну, а 

також в галузі освіти зі спеціальностей дизайн, виставкової і 

рекламної діяльності. 

 Визначені перспективи напрямів розвитку дизайну та 

наукові результати роботи дозволяють їх використовувати в 

методиці дизайн-проектуванні та подальшому розширенні 

об'єктності в дизайн-діяльності. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

 

Пушкар, Василь Васильович.  

 Ландшафтна архітектура і дизайн, фітодизайн, 

садово-паркове будівництво, паркознавство, 

декоративне рослинництво : словник-довідник 

термінів / В. В. Пушкар. – К. : НАКККіМ, 2014. – 

200 с. 
 Словник-довідник містить більше 1600 термінів із 

різноманітних галузей ландшафтної архітектури та зеленого 

господарства. У ньому розглянуто як класичні, так і сучасні 

терміни ландшафтного мистецтва. 

 Призначений для студентів вищих навчальних 

закладів спеціальностей «Дизайн», «Лісове і садово-паркове 

господарство», «Архітектура» (спеціалізація «Ландшафтна 

архітектура»), а також студентів середніх спеціальних 

навчальних закладів подібного профілю. 

 Буде також корисним для спеціалістів-професіоналів, 

садівників і шанувальників декоративного садівництва. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 3        Січень-Лютий-2015, 
Бібліодайджест 

 

   

 

Бех, Юлія Володимирівна. 

 Філософія управління соціальними системами 

: монографія / Ю. В. Бех. – К. : Вид-во НПУ імені М. 

П. Драгоманова, 2012. – 623 с. 

 

  У монографії обґрунтовується концептуальне бачення 

світоглядно-ідеологічного забезпечення формування 

загальної теорії управління. Доводиться, що на початку XXI 

століття її вирішення є головним завданням філософії і 

всього комплексу суспільних наук, оскільки від цього 

залежить стан і темпи становлення організаційної і 

інформаційної єдності світової спільноти, її цілісність. 

Подається природа, сутність, зміст когнітивних засад її 

вирішення та ідеологічне протистояння у сфері управління 

технічними, біологічними і соціальними системами. 

Філософія управління розглядається як семантичне поле і 

головний гносеологічний інструментарій дослідження цієї 

проблеми, у дискурсі якої формується адекватна рівню 

проблеми організаційна свідомість і когнітивна культура 

дослідника. На прикладі сфери соціального управління 

досліджуються природа, сутність, зміст та форми управління: 

суб'єктивована і об'єктивована. Відтворюються умови 

переходу від "суб'єкт-об'єктної" до "суб'єкт-суб'єктної" 

парадигми управління. 

  Монографія призначена для науковців, викладачів, 

аспірантів, магістрів, студентів, що займаються 

дослідженнями філософії управління, теорії управління, 

соціології управління, психології управління, політології, а 

також для менеджерів-практиків, усіх, хто цікавиться 

проблемами системного аналізу управління і розбудови 

демократичного управління суспільством. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Історія та сьогодення Наукової бібліотеки 

Національного педагогічного університету імені М. 

П. Драгоманова / укл.: Л. В. Савенкова, Н. І. 

Тарасова, Е. В. Татарчук. – К. : Освіта України, 

2011. – 282 с. 
 Наукова бібліотека Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова пройшла складний 

шлях від бібліотеки педагогічних курсів при університеті 

Святого Володимира до однієї з найбільших наукових 

бібліотек педагогічних університетів України. 

 Вона має унікальний фонд педагогічної, 

психологічної, фізико-математичної, соціально-гуманітарної, 

філологічної, художньої, довідкової літератури на допомогу 

освітньому, виховному і науково-дослідницькому процесам. 

 Пропоноване видання містить чималий фактологічний 

матеріал про історію і багаторічну діяльність бібліотеки, а 

також про людей, що вклали частку своєї душі у справу 

власного життя для блага всіх. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 4        Січень-Лютий-2015, 
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Пашкова, Валентина Степанівна.  

 Інтелектуальна свобода та доступність 

інформації в демократичному суспільстві. Етика 

бібліотечного працівника : посібник для 

бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації 

/ В. С. Пашкова, О. М. Пашков. – К. : Самміт-книга, 

2013. – 96 с. 
 Посібник для бібліотекарів за програмою підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників розроблений та 

апробований в Головному тренінговому центрі для 

бібліотекарці у межах програми «Бібліоміст. 

 Матеріали посібника допоможуть бібліотекарям 

зрозуміти роль книгозбірень у захисті інтелектуальної 

свободи, етичні принципи бібліотечної професії, що 

ґрунтуються на концепції інтелектуальної свободи та 

соціальної відповідальності, запереченні цензури, 

забезпеченні конфіденційності. Видання допоможе 

сформувати навички організації та бібліотечно-

інформаційного обслуговування з урахуванням вимог 

доступності до інформації та бібліотек, а також 

ознайомитися з роллю професійних бібліотечних об'єднань 

щодо реалізації принципу інтелектуальної свободи в 

бібліотечно-інформаційному обслуговуванні. До посібника 

також додається диск з навчально-методичними та іншими 

матеріалами, необхідними для всебічного вивчення 

проблеми. 

 Посібник може бути корисним усім, хто займається 

бібліотечною справою, бібліотечною освітою та 

самоосвітою. 

 

 

 

М (1) 

 

Загуменна, Віра Вікторівна.  

 Адвокація: представлення інтересів бібліотек : 

посібник для бібліотекарів, за програмою 

підвищення кваліфікації / В. В. Загуменна. – К. : 

Самміт-книга, 2013. – 80 с. 
 Посібник для бібліотекарів за програмою підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників розроблений та 

апробований в Головному тренінговому центрі для 

бібліотекарів у рамках програми «Бібліоміст». Посібник 

складається з 9 тем, кожна з яких містить теоретичну 

частину, виробничі завдання, питання для самостійної 

роботи та список використаних і рекомендованих джерел. До 

видання також додається диск з мультімедійними 

презентаціями за темами програм та іншими навчально-

методичними матеріалами, необхідними для всебічного 

вивчення проблеми. 

 Представлені в посібнику теми є актуальними і 

можуть бути корисними усім, хто займається бібліотечною 

справою інформаційно-бібліотечною освітою та 

самоосвітою. 

 

 

 

М (1) 



НТБ КНУТД 5        Січень-Лютий-2015, 
Бібліодайджест 

 

 

Ярошенко, Тетяна Олександрівна.  

 Технології Веб 2.0 для бібліотек і 

користувачів: нові можливості розвитку 

бібліотечного середовища : посібник для 

бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації 

/ Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко. – К. : Самміт-книга, 

2013. – 106 с. 

 
 Посібник для бібліотекарів за програмою підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників розроблений та 

апробований в Головному тренінговому центрі для 

бібліотекарів у межах програми «Бібліоміст». Метою 

створення посібника є сприяння навчанню та самоосвітній 

діяльності працівників бібліотек. Розглянуті у посібнику 

теми розкривають теоретичні засади сучасного розвитку 

Інтернет та Веб-технологій, зокрема сутність та основні 

принципи функціонування Веб 2.0, а також сприяють 

практичному опануванню і знайомству з основними його 

сервісами та можливостями їх використання в бібліотеках. 

Розглянуті у посібнику теми є актуальними і можуть бути 

корисними усім, хто цікавиться інформаційними 

технологіями, займається бібліотечною справою, 

інформаційно-бібліотечної освітою та самоосвітою. 

 

 

 

 

 

М (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), 

 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 

                  М – науково-методичний відділ (ауд. 1-0389а). 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Літературно-художні видання 

 
 

 
 

Орлик, Петро Іванович. 

 Іду до вас: спогади, спостереження, поезії, 

проза / П. І. Орлик. – К. : Просвіта, 2014. – 400 с. 

 

 

АГПВ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Новацький, Тадеуш В. 

 Світ мрій : пер. з пол. / Т. В. Новацький . – К. : 

Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 120 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГПВ (1) 

 

 

Кульбовський, Микола. 

 З подільського кореня / М. Кульбовський. – 

Хмельницький : ПП ЦЮПАК, 2011 – . 

Кн. 1. – 2011. – 228 с. 

 

 Серед інших етнографічних регіонів України - наш 

Подільський край органічно вплітається в розмаїтий вінок 

української культури запашною квіткою творчості видатних 

подолян, імена яких повинен знати і ними пишатися кожен з 

нас. Цій меті і послуговується дана книга. 
 

 

 

 

 

 

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), 

 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Горант, София. 

 В мире, где нет тебя : фантастическая повесть 

/ С. Горант. – Нежин : ЧП Лысенко Н. М., 2013. – 

160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГПВ (1) 

   

   

   

   

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

  Формування адаптивної системи 

забезпечення енергоефективності функціонування 

суб'єктів господарювання реального сектору 

економіки України : монографія / [І. А. Ігнатьєва, В. 

В. Микитенко, І. С. Гращенко, О. О. Демешок, В. В. 

Лойко] ; за заг. ред.: І. М. Грищенка, І. А. Ігнатьєвої. 

– К. : Кафедра, 2012. – 304 с. 
   

 Монографію присвячено теоретико-методологічним 

та прикладним аспектам формування системи управління 

суб'єктам господарювання реального сектору економіки 

України на засадах теорії забезпечення енергоефективності 

та стратегічного управління. Подано науково-концептуальні 

обгрунтування щодо вирішення проблем із формування 

алокаційно-інверсійного механізму як системоутворюючого 

регулятора, що може бути запровадженим у системі 

забезпечення енергоефективності суб'єктів господарювання 

реального сектору економіки України. Запропоновані 

технології регулювання інноваційних процесів в системі 

забезпечення енергоефективності суб'єктів господарювання 

та здійснено ідентифікацію масштабів розвиненості 

стратегічного потенціалу суб'єктів господарювання в системі 

забезпечення енергоефективності промислового 

виробництва. 

 Видання може бути корисним для наукових та 

інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів 

вищих навчальних закладів, а також викладачів, які 

здійснюють підготовку фахівців легкої промисловості. 

 

 

АНЛ (1) 
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  Розробка колекцій одягу : навч. посібник / 

[А. М. Малинська, К. Л. Пашкевич, М. Р. Смирнова, 

О. В. Колосніченко]. – К. : ПП НВЦ "Профі", 2014. – 

140 с.   
  У навчальному посібнику викладено послідовність 

дизайн-проектування колекцій моделей одягу різного 

асортименту і призначення, надано структуру дизайн-

проектування, що містить всі етапи створення дизайн-

проекту від формулювання завдання і вибору концепції 

колекції, що проектується, до розробки конструкторсько-

технологічних вирішень моделей колекції. Навчальний 

посібник призначено для студентів вищих і середніх 

навчальних закладів, які вивчають моделювання і дизайн 

одягу, майбутніх фахівців в індустрії моди. 

 
 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 Розробка методичного підходу з формування 

проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку 

підприємств легкої промисловості з урахуванням 

орієнтирів структурно-інноваційної політики : 

монографія / ред. І. А. Ігнатьєва. – К. : КНУТД, 

2014. – 432 с.  
 Монографія присвячена науковій проблемі розробки 

теоретико-методологічних та прикладних аспектів 

формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку 

підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів 

структурно-інноваційної політики. 

 Монографія становить інтерес для фахівців-

економістів, науковців, викладачів і аспірантів, державних 

службовців, діяльність яких пов'язана із зазначеною 

проблематикою. 

 
 

 

 

АНЛ (1) 

 

 Проведення прогнозно-аналітичних 

досліджень відповідності системи професійної 

освіти переспективам соціально-економічного 

розвитку України : монографія / ред. І. М. 

Грищенко. – К. : КНУТД, 2014. – 350 с.  
 У монографії проведено дослідження відповідності 

розвитку системи освіти перспективам соціально-

економічного розвитку України. Особливу увагу приділено 

аналізу стану системи професійної освіти, специфіки її 

організації та методам планування. 

 Розраховано для наукових працівників, аспірантів, 

студентів економічних спеціальностей, керівників та 

фахівців підприємств різних форм власності, а також на 

широке коло читачів. 

 

 

АНЛ (1) 
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Чабан, Віталій Васильович. 

 Динаміка основов'язальних машин : 

монографія / В. В. Чабан, Л. А. Бакан, Б. Ф. Піпа. – 

К. : КНУТД, 2012. – 287 с. 
 В монографії представлені результати досліджень, 

динамічних процесів, що виникають в основов'язальних 

машинах під час несталого режиму руху (пуск, гальмування): 

розробка математичних моделей пуску та гальмування; 

розробка інженерного методу дослідження динаміки 

багатомасових механічних систем; теоретичні та 

експериментальні дослідження динаміки привода 

основов'язальної машини при несталому русі; розробка 

методу розрахунку потужності привода основов'язальних 

машин; знаходження параметрів привода, здатних 

забезпечити мінімальний час перехідного процесу при пуску 

машини. Особливу увагу приділено питанням зниження 

динамічних навантажень, що виникають під час пуску та 

гальмування основов'язальних машин. 

 Монографія призначена для наукових працівників та 

спеціалістів легкого машинобудування і може бути 

корисною при вирішенні питань дослідження динаміки 

основов'язальних машин. Матеріали, представлені в 

монографії, можуть бути також корисними для аспірантів та 

студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

АНЛ(1) 

 

Гарафонова, Ольга Іванівна. 

 Управління змінами: теорія, методологія та 

практика : монографія / О. І. Гарафонова. – К. : 

КНУТД, 2014. – 364 с. 
 Розглядаються теоретичні та практичні питання 

застосування методології управління змінами на 

підприємствах України. Дослідження побудовано на 

застосуванні комплексного підходу щодо вдосконалення 

діяльності виробничих підприємств. 

 У монографії запропоновано нову концепцію 

управління змінами, відповідно до якої розглядаються 

методологічні засади управління змінами як сучасного 

вагомого напряму управління виробничими підприємствами 

України. 

 Для науковців, викладачів, керівників і спеціалістів 

підприємств, що займаються проблемами управління 

змінами, для студентів, аспірантів економічних 

спеціальностей. 

 

 

 

АНЛ (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), 

 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Носко, Микола Олексійович.  

 Гандбол. Технологія навчання та тренування в 

дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського 

резерву : підручник / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. 

М. Маслов. – К. : СПД Чалчинська Н. В., 2013. – 244 

с. 
 В підручнику висвітлені сучасні питання 

вдосконалення методології навчання та тренування дітей та 

юнаків сучасним елементам техніки і тактики гри в гандбол, 

розвитку загальної та спеціальної фізичної працездатності 

під час гри у нападі та захисті та гри воротаря. В підручнику 

систематизовані сучасні методи та засоби навчання та 

вдосконалення всіх ігрових прийомів та навичок гри у 

захисті та нападі. Одночасно з цим дана послідовність 

розвитку фізичних якостей їх об'єм та інтенсивність при 

строгому контролі часових та швидкісних дозувальних 

режимах. В роботі вперше досконально висвітлена система 

відбору дітей у навчальні групи, що спеціалізуються на 

гандболі. Підручник регламентує навчальний матеріал для 

дітей та підлітків 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 років. Даний 

підручник являється програмним матеріалом для студентів 

інститутів фізичної культури з підготовки тренерів для 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

 Методологія сучасної системи навчання та тренування 

юних гандболістів в дитячих школах та школах 

олімпійського резерву. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ(1) 

   

 

Носко, Микола Олексійович.  

 Гандбол. Технологія підготовки команд вищої 

спортивної майстерності : підручник / М. О. Носко, 

О. О. Данілов, В. М. Маслов. – К. : СПД Чалчинська 

Н. В., 2013. – 236 с. 

 
 В підручнику представлена технологія основних 

розділів теорії і методики і команд вищої спортивної 

майстерності з гандболу. Матеріал підручника з гандболу 

засновано на багаторічних наукових даних, зібраних на 

Чемпіонатах світу і Олімпійських ігор. В підручнику зібрані 

наукові матеріалі підготовки кращих збірних команд Європи. 

 Автори підручника надіються на те, що спеціалісти і 

тренери, які працюють з командами високої кваліфікації, 

ознайомившись з даним підручником, переглянуть деякі 

види підготовки, особливість підвищення інтенсивності і 

варіативності прийомів гри на фазі підвищення швидкісного 

переміщення і різноманітності наступальної тактики. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ(1) 
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 Облік і звітність в оподаткуванні : конспект 

лекцій у структурно-логічних схемах / К. В. 

Безверхий [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 329 с.  
 Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-

модульної системи організації навчального процесу 

(КМСОНП). 

 Рекомендовано для студентів економічних 

спеціальностей. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 Інтелектуальна власність : навч. посібник / 

[Р. Ю. Кожушко, М. В. Колосніченко, І. П. 

Остапчук, М. С. Винничук]. – К. : КНУТД, 2014. – 

108 с. 
 Важливою особливістю посібника є наявність 

прикладів практичного застосування з участю студентів 

теоретичного і прикладного матеріалу з питань створення, 

набуття права, використання і захисту об'єктів права 

інтелектуальної власності. В посібнику викладені питання 

управління правами інтелектуальної власності, 

комерціалізація та захист об'єктів права інтелектуальної 

власності. Навчальний посібник «Інтелектуальна 

власність» буде корисним для самостійної роботи студентів 

усіх форм навчання, враховуючи обмежений час аудиторних 

занять. 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНЛ (2) 

   

 

Шмигевський, Микола Васильович.  

 Математична статистика : навч. посіб. / М. В. 

Шмигевський, І. М. Зелепугіна, Л. С. Попова. – К. : 

КНУТД, 2014. – 472 с. 
 Навчальний посібник складено відповідно до 

модульної технології вивчення курсу теорії ймовірностей і 

математичної статистики. До кожної теми модуля 

"Математична статистика" наведено теоретичний матеріал 

та складено набір завдань для аудиторної та самостійної 

роботи. У додатку вміщено основні ймовірнісно-статистичні 

таблиці, та наведено декілька варіантів контрольних завдань 

різного ступеню складності. Перелік літератури охоплює 

широкий спектр видань українською та російською мовами.  

Навчальний посібник буде корисним студентам, які 

намагаються якісно засвоїти курс теорії ймовірностей і 

математичної статистики, а також викладачам, які прагнуть 

вдосконалити свою педагогічну майстерність. 

 

 

 

ЧЗПТВ(3), 

АНЛ(3), 

АСіМК(9) 
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 English for specific purposes : academic 

textbook for the students of the 1st-4th years of studying 

of correspndence department of the Economy and 

Business faculty / [O. M. Gorlatova, N. V. Yemets, L. 

V. Royenko, N. V. Sorokina]. – K. : KNUTD, 2014. – 

132 р. 
 The given academic textbook has been developed for the 

students of the lst-4th years of studying of the correspondence 

department of the Economy and Business Faculty. The textbook 

consists of four parts and provides tests and the necessary 

grammar material to do the tests. 

 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНЛ (2), 

АСіМК (5) 

 

 English for specific purposes : the educational 

textbook / [S. P. Redko, O. M. Gorlatova, L. V. 

Royenko, V. A. Velykozhon]. – K. : KNUTD, 2014. – 

200 р. 
 The textbook «English for Specific Purposes» has been 

developed for class and independent work of the students of the 

III-IV course of the speciality «Economic cybernetics». Being 

didactically and methodologically arranged, the educational 

material is aimed at the development of students' English skills in 

the spheres of communication, writing and speaking, broadening 

and mastering of lexico-terminological vocabulary of 

professional activity. 

 

 

 

АСіМК (4), 

ЧЗГВ (3), 

АНЛ (3) 

 

 English for specific purposes : academic 

textbook for the students of Correspondence Departmen 

of the Chemical Technology Faculty / [O. M. Gorlatova, 

N. V. Yemets, L. V. Royenko, N. V. Sorokina]. – K. : 

KNUTD, 2014. – 88 р. 

 

 The given academic textbook has been developed for the 

students of Correspondence Department of the Chemical 

Technology Faculty. The textbook consists of five parts and it 

covers all the material necessary for students of Correspondence 

Department to pass an exam. 

 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНЛ (3), 

АСіМК (4) 

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. 
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Vyshnevska, M. O.  

 English for specific purposes. Marketing : the 

educational textbook / M. O. Vyshnevska, T. V. 

Lavrinenko, N. V. Reshetnyak. – K. : KNUTD, 2014. – 

124 р. 
 The textbook «English for Specific Purposes. 

Marketing» 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' 

business English skills, broadening and mastering of lexico-

terminological vocabulary of professional activity. 

 

 

 

 

ЧЗГВ(3), 

АНЛ(5), 

АСіМК(12) 

 

 Professional English : the educational textbook / 

[O. V. Khomenko, I. Y. Burlaka, H. O. Dovhopol, O. Y. 

Laskava]. – K. : KNUTD, 2014. – 300 р. 

 
 The textbook Professional English is intended for self-

study activity of the students - future specialists in the field of 

economy. 9 Units of the textbook are aimed at basic economic 

knowledge training, improvement of students' English writing 

and communicative activity skills. The textbook also contains 

supplementary reading texts and grammar tests. 

 

ЧЗГВ (3), 

АНЛ (2) 

   

   

 


