
НТБ КНУТД 1    Червень-2015, Бібліодайджест 
 

 
 

 

Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Ложкін, Георгій Володимирович. 

 Психологія праці : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, 

Н. Ю. Волянюк, О. О. Солтик. – Хмельницький : 

ХНУ, 2013. – 191 с. 

 
 Представлено коротку історію і методологічні 

положення психології праці; розглянуто її зміст та місце у 

психологічній науці; подані основи професіознавства, 

взаємодії суб'єктів трудової діяльності, їх психічні стани, 

надійність і безпека праці. Проаналізовані етапи формування 

профпридатності й професіогенез; викладена психологічна 

характеристика праці в особливих умовах. 

 Для студентів, магістрантів і аспірантів напряму 

підготовки "Управління персоналом та економіка праці", а 

також фахівців, професійні інтереси яких пов'язані з 

психологією праці. 

 

 

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), 

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

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

   



НТБ КНУТД 2    Червень-2015, Бібліодайджест 
 

 

Павлюк, Євген Олександрович. 

 Олімпійський і професійний спорт : навч. 

посіб. / Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець. – 

Хмельницький : ХНУ, 2010. – 254 с. 

 
 Посібник підготовлений відповідно до програми 

навчальної дисципліни "Олімпійський і професійний спорт". 

Наведена історія Олімпійських ігор, описана діяльність 

МОК, охарактеризовані проблеми організації і проведення 

сучасних Олімпійських ігор. Розкрито систему підготовки в 

олімпійському спорті та особливості професійного спорту.  

 Для студентів напряму підготовки "Фізичне 

виховання та спорт" вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

Колумбет, Олександр Миколайович.  

 Координаційні здібності студентів (теоретичні 

та методичні підходи до стимульованого розвитку)  

: навч.-метод. посіб. / О. М. Колумбет. – К. : 

РВУФК, 2013. – 122 с. 

 
 У навчально-методичному посібнику дана спроба 

представити процес вдосконалення координаційних 

здібностей як цілісної системи, узагальнені класифікації, дані 

поняття і уточнені нові їх формулювання. Крім того у 

посібнику розкриті усі види координаційних здібностей з 

точки зору системного підходу, наведені засоби і методи 

розвитку кожної із координаційних здібностей. 

 Для студентів, аспірантів, слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, тренерів, педагогів та наукових працівників 

галузі фізичної культури і спорту. 

 

 
 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

Воронін, Денис Михайлович. 

 Фізична реабілітація при захворюваннях 

нервової системи : навч. посіб. / Д. М. Воронін, Є. О. 

Павлюк. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 143 с. 

 
 Наведені загальні поняття про нервову систему, 

охарактеризовані захворювання периферичної нервової 

системи і вегето-судинної дистонії. Проаналізовані методи 

фізичної реабілітації при захворюваннях центральної 

нервової системи. Видання відповідає програмі навчальної 

дисципліни. 

 Для студентів напряму підготовки "Здоров'я людини" 

ВНЗ. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 3    Червень-2015, Бібліодайджест 
 

 

Головня, Олександр Володимирович. 

 Систематизація кулірних пресових структур : 

навч. посіб. / О. В. Головня, Г. Б. Параска. – Львів : 

ЛНАМ, 2014. – 63 с. 
 Наведено схему класифікації трикотажу кулірних 

пресових переплетень і сформульовано її основні поняття та 

визначення. Показано, що віднесення комбінованих пресових 

структур до трикотажу рисунчастих пресових переплетень 

дозволяє об'єднати кулірний пресовий трикотаж, не 

відмовляючись від ідеї комбінованих в'язаних структур.  

 Посібник призначений для студентів, які вивчають 

технологію та дизайн трикотажу, а також може бути 

корисним фахівцям трикотажного виробництв та науковим 

працівникам підгалузі. 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

Колумбет, Олександр Миколайович. 

 Теоретичні і методичні основи обробки та 

аналізу результатів досліджень у фізичному 

виховані та спорті : навч.-метод. посіб. / О. М. 

Колумбет. – К. : РВУФК, 2013. – 88 с.  
 У посібнику розкрито елементи деяких математичних 

дисциплін, які використовуються в практиці фізичної 

культури і спорту: теорії ймовірностей, комбінаторики, 

математичної статистики, моделювання і теорії оптимізації. 

 Містить основні поняття, методи, формули та 

розв'язані типові завдання, необхідні статистичні таблиці та 

запитання для поточного самостійного контролю якості 

набутих знань та навичок. 

 Для студентів, аспірантів, слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, тренерів, учителів та наукових працівників 

галузі фізичної культури і спорту. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

   

 

Колумбет, Олександр Миколайович. 

 Розвиток координаційних здібностей молоді : 

монографія / О. М. Колумбет. – К. : Освіта України, 

2014. – 420 с. 
 У монографії представлені результати багаторічних 

досліджень по вдосконаленню координаційних здібностей на 

основі структурного підходу до їх змісту. Науково 

обґрунтовані та експериментально перевірені засоби, методи 

та методики їх розвитку. Встановлений багатовимірний 

характер взаємодії та взаємообумовленості координаційних 

здібностей. Усе це в цілому дозволяє говорити про новий 

напрям інноваційних перетворень в системі фізичного 

виховання молоді. 

 Рекомендується студентам, аспірантам, слухачам 

курсів підвищення кваліфікації, тренерам, викладачам та 

науковим працівникам галузі фізичної культури і спорту. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 4    Червень-2015, Бібліодайджест 
 

 

Колумбет, Олександр Миколайович. 

 Теорія і методика фізичного виховання. 

Опорні схеми : навч.-метод. посіб. / О. М. Колумбет. 

– К. : РВУФК, 186. – 186 с. 
 У навчально-методичному посібнику в компактних і 

наочнох формах схем представлений увесь курс теорії і 

методики фізичного виховання: розкриваються загальні 

основи теорії і методики, дидактика фізичного виховання, 

методика фізичного виховання у різних вікових групах, 

професійно-прикладна фізична підготовка, теоретико-

методичні аспекти спорту, оздоровчо-рекреативна, 

реабілітаційна та адаптивна фізична культура, педагогічні 

методи дослідження у фізичному вихованні. 

 Посібник призначений для студентів, які навчаються 

за напрямом підготовки 5.01020101 - "Фізична культура", а 

також для викладачів з теорії і методики фізичного 

виховання. 

 
 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. 

наук. праць. – К. : Київський університет, 2012 – . 

Вип. 27, т. 1. – 2012. – 435 с. 
 Висвітлюються теоретичні та прикладні питання 

розвитку сучасної економіки, зокрема, реформування 

відносин власності, підприємництва, інвестиційно-

інноваційної діяльності, структурних зрушень, промислової 

політики, державного регулювання, корпоративного 

управління, підвищення якості продукції та 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах 

глобалізації. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Літературно-художні видання 

 
 

 

Каплун, Віктор Володимирович.  

 Прийшла пора : поезії / В. В. Каплун. – К. : 

Світ Успіху, 2015. – 248 с. 

 

 

АГПВ (2) 

 
   

   



НТБ КНУТД 5    Червень-2015, Бібліодайджест 
 

   

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 Економіка України в умовах глобалізації : 

підручник / [Т. Є. Воронкова, М. П. Денисенко, В. В. 

Лойко, М. І. Скрипник, С. В. Бреус, М. М. Матюха, 

Т. В. Гавриленко, Н. В. Чаленко, Д. М. Лойко, А. О. 

Золковер, М. О. Вергун та ін.]. – К. : ДКС центр, 

2015. – 302 с.  

 У підручнику висвітлено теоретико-методологічні 

основи економічного розвитку України, який здійснюється в 

умовах глобалізаційних викликів. Особлива увага приділена 

зростанню ролі держави в регулюванні інвестиційної, 

інноваційної діяльності підприємств України, створенню 

позитивного інвестиційного клімату для залучення 

вітчизняних і зарубіжних інвесторів, розвитку реальних і 

фінансових інвестицій. Розглянуто проблеми забезпечення 

економічної безпеки підприємств і організацій для створення 

умов їх сталого розвитку. 

 Підручник розроблений для підготовки спеціалістів, 

магістрів з економіки і міжнародної економіки, менеджменту 

при вивченні дисциплін: «Глобальна економіка», 

«Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні 

організації», «Економіка зарубіжних країн», 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій)» 

та «Зовнішньоекономічна діяльність регіону». 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 Економічні та соціальні аспекти 

ефективного розвитку вищої школи : колективна 

монографія / [І. М. Грищенко, С. В. Бебко, С. В. 

Бреус, Т. М. Власюк, Н. А. Крахмальова, І. А. 

Лимар, Т. М. Нефедова, І. О. Тарасенко, С. Г. 

Натрошвілі та ін.] ; за заг. ред. І. М. Грищенка. – К. : 

Педагогічна думка, 2015. – 480 с. 
 У монографії здійснено теоретико-методологічне 

обґрунтування економічних та соціальних аспектів 

ефективного розвитку вищої школи. Подано аналіз 

вітчизняного та міжнародного досвіду фінансування закладів 

системи вищої освіти. Обґрунтовано пропозиції, спрямовані 

на розв'язання проблем управління соціально-економічним 

розвитком вищої школи в умовах глобалізації та підвищення 

якості освітніх послуг для різних верств населення в 

сучасних ринкових умовах. 

 Розраховано на науковців, фахівців з економіки 

освіти, аспірантів, докторантів та студентів економічних 

спеціальностей, науково-педагогічних працівників і 

працівників системи управління сфери освіти. 

 

АНЛ (1) 

   



НТБ КНУТД 6    Червень-2015, Бібліодайджест 
 

 

 Ресурсоощадні технології та обладнання 

швейної та текстильної промисловості : в 2 ч. : 

монографія / [В. Ю. Щербань, Б. В. Орловський, В. 

В. Чабан, В. Г. Здоренко, О. Ю. Чубукова та ін.].– К. 

: КНУТД, 2015 – . 

Ч. 1 : Наукові основи та інженерні методи 

проектування ресурсоощадних технологій і 

обладнання швейної та текстильної 

промисловості. – 2015. – 334 с. 
 Монографія об'єднує результати багаторічних 

досліджень колективу авторів, направлених на розвиток 

наукових засад та методології створення нових, ефективних 

технологій та обладнання для виготовлення широкого 

асортименту виробів як побутового, так і спеціального. Дуже 

важливими в соціально-економічному плані є розробки 

вітчизняних структур спеціальних технічних тканин для 

цукрової та вугільної промисловості та обладнання для їх 

виготовлення, швейного обладнання для роботи працівників 

з обмежаними фізичними можливостями. 

 

 

АНЛ (1) 

   

   

 

 Ресурсоощадні технології та обладнання 

швейної та текстильної промисловості : в 2 ч. : 

монографія / [В. Ю. Щербань, Б. В. Орловський, В. 

В. Чабан, В. Г. Здоренко, О. Ю. Чубукова та ін.]. – 

К. : КНУТД, 2015 – . 

Ч. 2 : Шляхи підвищення ефективності 

швейної та текстильної галузей України на 

базі новітніх технологій та управління. – 2015. 

– 260 с. 
  Монографія об'єднує результати багаторічних 

досліджень колективу авторів, направлених на розвиток 

наукових засад та методології створення нових, ефективних 

технологій та обладнання для виготовлення широкого 

асортименту виробів як побутового, так і спеціального. Дуже 

важливими в соціально-економічному плані є розробки 

вітчизняних структур спеціальних технічних тканин для 

цукрової та вугільної промисловості та обладнання для їх 

виготовлення, швейного обладнання для роботи працівників 

з обмежаними фізичними можливостями. 
 

 

 

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. 

   



НТБ КНУТД 7    Червень-2015, Бібліодайджест 
 

 

 Інноваційний розвиток підприємства : навч. 

посіб. / Т. Є. Воронкова [та ін.] ; за ред. Т. Є. 

Воронкової [та ін.]. – К. : ДКС центр, 2014. – 354 с. 
 У навчальному посібнику висвітлено теоретико-

методологічні основи інноваційного розвитку підприємств. 

Особлива увага приділена технології формування 

інноваційної стратегії розвитку підприємства і вибору 

методів визначення економічної ефективності реалізації 

інноваційної стратегії. 

 Навчальний посібник розроблений для підготовки 

спеціалістів, магістрів з менеджменту і економіки 

підприємств при вивченні дисциплін з інноватики, 

інноваційного розвитку і інноваційної діяльності 

підприємств. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 Стратегія інноваційного розвитку сучасного 

підприємства : монографія / Т. Є. Воронкова [та ін.] 

; за ред. В. Г. Федоренка, Т. Є. Воронкової. – К. : 

ДКС центр, 2014. – 338 с. 
 У монографії висвітлено теоретико-методологічні 

основи інноваційного розвитку підприємств. Особлива увага 

приділена технології формування інноваційної стратегії 

розвитку підприємства і вибору методів визначення 

економічної ефективності реалізації інноваційної стратегії. 

Розраховано на наукових керівників, керівників, державних 

службовців, фахівців, менеджерів підприємств і фінансових 

установ, викладачів, аспірантів, студентів, а також широке 

коло читачів. 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

Піпа, Борис Федорович.  

 Приводи в'язальних машин і автоматів з 

пристроями зниження динамічних навантажень 

(наукові основи і інженерні методи проектування) : 

монографія / Б. Ф. Піпа, В. В. Чабан, С. В. 

Музичишин. – К. : КНУТД, 2015. – 280 с. 
 В монографії представлені результати досліджень 

динамічних процесів, що виникають в в'язальних машинах і 

автоматах під час пуску. Особливу увагу приділено розробці 

нових конструкцій приводів в'язальних машин і рукавичних 

автоматів з пристроями зниження динамічних навантажень 

та оцінці ефективності їх роботи. 

 Монографія призначена для наукових працівників та 

спеціалістів легкого машинобудування. Матеріали, 

представлені в монографії, можуть бути також корисними 

для аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

АНЛ (1) 

   

   

 


