
НТБ КНУТД 1 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 

 

         Навчально-методичні та наукові видання 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 712(075.8) 

К82 

 

Крижанівська, Неллі Яківна. 

Основи ландшафтного дизайну : підручник / 

Н. Я. Крижанівська. – К. : Ліра-К, 2015. – 218 с. 

ISBN 978-966-96938-2-2 
У підручнику розглядаються питання формування 

ландшафтних об'єктів у різні історичні епохи. 

Враховуючи зростаючі вимоги до підготовки фахівців 

у галузі ландшафтного проектування, приділено велику увагу 

теоретичним питанням. Наведено типологію 99 об'єктів 

ландшафтного дизайну. Визначені основні фактори, що 

впливають на їх формування. Висвітлено прийоми 

проектування об'єктів ландшафтного дизайну. Надано 

рекомендації щодо створення малих садів, в тому числі 

зимових садів та садів на дачах. 

Підручник призначений для студентів вищих 

навчальних закладів архітектурно-будівельних 

спеціальностей, а також для фахівців, які працюють у цій 

галузі. 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

Умовні позначення: 
 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392),  

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

ЧЗГВ – читальний зал гуманітарних видань (1-0276). 

АСіМК – абонемент старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273). 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 



НТБ КНУТД 2 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

УДК 76(075.8) 

К90 

 

Куленко, Михайло Якович. 

Основи графічного дизайну : підручник /  

М. Я. Куленко ; за ред. Є. А. Антоновича. – 3-тє 

вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2015. – 544 с. 

ISBN 978-617-7278-08-4 
Подано теоретичні та методичні основи графічного 

дизайну: основи композиції, мистецтва графіки, мистецтва 

шрифту як передумов графічного дизайну. Зібрано, 

систематизовано та досліджено головні закономірності 

композиції знаків провідних фірм, дана їхня характеристика 

та кваліфікація. Розроблена програма та коротка методика 

навчального процесу дисципліни "Графічний дизайн". 

Підручник широко ілюстрований роботами знаних 

художників-дизайнерів, художників, авторськими творами 

та численними роботами студентів. Уміщений Закон 

України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг". 

Призначено для студентів архітектурних, 

дизайнерських, художньо-технічних та педагогічних 

навчальних закладів України. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

УДК 658.512.2(075.8) 

Е30 

 

Егоров, Богдан Викторович. 

Технический дизайн : учеб. пособ. /  

Б. В. Егоров, Л. А. Иванова, С. В. Котлик. – Львов : 

Магнолия-2006, 2016. – 336 с. 

ISBN 978-617-574-079-8 
В учебном пособии впервые комплексно 

рассмотрены вопросы истории развития дизайна, описаны 

его основные стили, сложившиеся в различных странах, 

показана его связь с интеллектуальной собственностью, 

рассмотрены вопросы взаимосвязи конструкторского и 

дизайнерского проектирования в машиностроении, 

приведены примеры художественно-технических решений в 

модернизации оборудования для пищевых производств, 

уделено внимание компьютерной графике и программам 

дизайн-проектирования, показаны особенности конструкций 

и дизайна упаковки пищевых продуктов, охарактеризованы 

сложившиеся научные школы в области дизайна в Украине и 

России. Учебное пособие предназначено для студентов и 

преподавателей высших технических заведений.  

 

 

 

 

ЧЗГВ (2) 



НТБ КНУТД 3 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 

 

 
 

УДК 687.02(075.8) 

Г70 

 

Горобчишина, Валентина Сергіївна. 

Проектування технологічних процесів 

швейного підприємства : навч. посіб. /  

В. С. Горобчишина, Л. В. Буханцова. – К. : Кондор, 

2016. – 272 с. 

ISBN 978-617-7278-63-3 
Навчальний посібник розроблено у відповідності з 

програмою курсу «Проектування швейних підприємств». У 

навчальному посібнику розглянуто питання раціонального 

проектування виробничих цехів і дільниць швейних 

підприємств, а також викладено методики розрахунків 

кількості робітників, обладнання та площі основних цехів 

швейних підприємств. 

Призначений для студентів вищих та професійно-

технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку 

спеціалістів та кваліфікованих робітників для легкої 

промисловості. Може бути використаний інженерно-

технічними працівниками швейної галузі. 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

 

УДК 687.02(075.8) 

Б94 

 

Буханцова, Людмила Василівна. 

Процеси виготовлення легкого плечового 

одягу : навч. посіб. / Л. В. Буханцова, В. О. Привала. 

– К. : Кондор, 2016. – 310 с. 

ISBN 978-617-7278-62-6 
Навчальний посібник розроблено у відповідності з 

програмою дисципліни «Основи технології виробів». У 

навчальному посібнику розглянуто основи пошиття 

швейних виробів, загальні відомості про процеси 

виготовлення одягу; детально викладено основні та заключні 

процеси виготовлення легкого плечового одягу. 

Призначений для студентів вищих та професійно-

технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку 

спеціалістів та кваліфікованих робітників для швейної 

промисловості. Може бути використаний інженерно-

технічними працівниками швейної галузі. 

 

ЧЗПТВ (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НТБ КНУТД 4 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 
 

УДК 685.343/.348 

Б38 

 

Беднарчук, Микола Степанович. 

Наукові основи формування асортименту і 

якості взуття спеціального призначення : 

монографія / М. С. Беднарчук. – Львів : Вид-во 

Львівської комерційної академії, 2015. – 528 с. 

ISBN 978-617-602-136-0 
Узагальнено результати науково-дослідних робіт у 

галузі формування асортименту і якості взуття спеціального 

призначення. Розроблено теоретичні засади формування 

асортименту і якості цього взуття. Викладено результати 

антропометричних і біомеханічних досліджень стоп молоді 

Заходу України. Досліджено систему формування 

ергономічних властивостей взуттєвих матеріалів для 

створення раціонального взуття. Сформульовані сучасні 

напрями розвитку асортименту і якості взуття для молоді. 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

УДК 677.31:537.528 

С20 

 

Сарибекова, Ю. Г. 

Модификация шерстяных волокон 

электроразрядной нелинейной объемной 

кавитацией : монография / Ю. Г. Сарибекова. – 

Херсон : ФЛП Гринь Д. С., 2015. – 184 с. 

ISBN 978-617-7243-80-8 
Монография посвящена разработке научных основ 

модификации шерстяных волокон с использованием 

электроразрядной нелинейной объемной кавитации. 

В монографии научно обосновано, что модификация 

шерстяного волокна под действием основных факторов 

электроразрядной нелинейной объемной кавитации 

происходит вследствие изменения поверхности и 

надмолекулярной структуры волокна, а также путем 

изменения его химических свойств. На основе 

теоретических и экспериментальных исследований 

установлено, что за счет действующих факторов 

электроразрядной нелинейной объемной кавитации, 

возможно получить волокно с улучшенными физико-

механическими, геометрическими, технологическими, 

сорбционными и химическими свойствами. Доказано, что 

использование такого волокна положительно повлияет на 

физико-механические свойства текстильных материалов не 

только при дальнейшей обработке, но и в процессе 

эксплуатации готовых изделий. 

Монография представляет научный и практический 

интерес для научных работников и специалистов 

отделочных производств, преподавателей, аспирантов и 

студентов, изучающих химическую технологию 

волокнистых материалов. 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 5 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 

УДК 677.027(075.8) 

Т29 

 

Тебляшкіна, Людмила Іванівна. 

Хімічна технологія текстильних матеріалів : 

навч. посіб. / Л. І. Тебляшкіна, В. П. Нездоровін. – 

Хмельницький : ХНУ, 2015. – 323 с. 

ISBN 978-966-330-233-1 
Розглянута поведінка текстильних матеріалів у 

технологічних процесах сучасного опоряджувального 

виробництва з урахуванням хімічної будови, механічних та 

фізико-хімічних властивостей текстильних волокон і 

волокнистих матеріалів. Описані основні стадії 

опоряджувального виробництва текстильних матеріалів. 

Для студентів ВНЗ напряму підготовки "Хімічна 

технологія". Може бути корисним для викладачів, науковців та 

спеціалістів хіміків-технологів опоряджувального виробництва. 

 

  

ЧЗПТВ (1) 

 
 

УДК 621.798(075.8) 

П13 

 

Пакувальні матеріали та їх фізико-хімічні 

властивості : підручник / А. І. Соколенко [та ін.]. – 

К. : Кондор, 2015. – 396 с. 

ISBN 978-617-7278-06-0 
У підручнику розглянуто класифікацію пакувальних 

матеріалів та допоміжних пакувальних засобів, вимоги до їх 

сучасного використання, викладено особливості властивостей 

окремих видів пакувальних матеріалів, їх застосування, основні 

методи оцінки та визначення якості. 

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих 

навчальних закладів, а також фахівців і споживачів пакувальної 

та харчової промисловості. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

УДК 54-126(075.8) 

В68 

 

Воловенко, Юліан Михайлович. 

Полімерний рівень організації матерії :  

навч. посіб. / Ю. М. Воловенко, В. О. Ковтуненко. – 

К. : ВПЦ Київський університет, 2013. – 335 с. 

ISBN 978-966-439-707-7 
Присвячено огляду сучасних уявлень про будову й 

властивості синтетичних і природних полімерів. Значне місце 

відведено висвітленню ролі цих сполук у живому організмі. 

Одна з основних цілей навчального посібника - представити 

єдину загальну картину цієї галузі хімії, показати її сучасний 

стан. Розглянуто велику галузь органічних полімерів через 

призму "трьох К" – конституцію, конфігурацію та 

конформацію. Такий підхід дозволяє проводити певні 

порівняння, прослідковувати тенденції змін у властивостях. 

Для студентів вищих навчальних закладів. 
 

 

 

АСіМК (1) 



НТБ КНУТД 6 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 

 
 

 

УДК 62-82(075.8)+621.226(075.8) 

К84 

 

Крутіков, Геннадій Анатолійович. 

Системи гідроприводів : навч. посіб. /  

Г. А. Крутіков, М. Г. Стрижак. – Х. : НТУ "ХПІ", 

2014. – 220 с. 

ISBN 978-617-05-0151-6 
У навчальному посібнику наведено методику 

розрахунку і проектування розімкнених і замкнених 

гідроприводів. Розглянуто приводи з дросельним, релейним, 

а також з широтно-імпульсним керуванням. Докладно 

відображено питання динамічного аналізу та синтезу 

приводів. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів 

спеціальності 6.050502 «Гідравлічні машини, гідроприводи 

та гідропневмоавтоматика», для аспірантів та інженерів. 

 

 

 

 

 

 

АСіМК (1) 

 

 

 

УДК 621.37 

Б82 

 

Бортник, Геннадій Григорович. 

Методи та засоби підвищення ефективності 

оцінювання фазового дрижання сигналів у 

телекомунікаційних системах : монографія /  

Г. Г. Бортник, М. В. Васильківський, В. М. Кичак. – 

Вінниця : ВНТУ, 2015. – 140 с. 

ISBN 978-966-641-621-9 
У монографії розглянуто методи та засоби 

оцінювання параметрів фазового дрижання сигналів у 

телекомунікаційних системах, побудованих на базі 

методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано 

низку оригінальних рішень як на рівні структур та 

алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних 

електричних схем. 

Книга розрахована на науковців, аспірантів, 

студентів та фахівців, які займаються проектуванням і 

розробкою телекомунікаційних систем, а також систем 

цифрового оброблення сигналів. 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 7 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 
 

 

 

УДК 004(075.8) 

Д19 

 

Данчук В. Д. 

Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика" 

: для студентів інженерних спец. денної форми 

навчання / В. Д. Данчук, А. П. Кравчук,  

К. М. Алексєєнко. – К. : НТУ, 2014 – . 

Ч. 1. – 2014. – 140 с. 
Інформатика – наука, що вивчає структуру і загальні 

властивості інформації, закономірності створення, пошуку, 

збереження, перетворення, відображення (у зручному для 

сприйняття виді), передачі, й використання інформації в 

різних сферах людської діяльності й, як наслідок, розробляє 

методи роботи з інформацією. 

Сучасна інформатика, як і математика та інші 

фундаментальні науки, постачає методи роботи з 

інформацією в інші науки. Спочатку це були методи 

розрахунків в області фізики й механіки. Пізніше методи 

інформатики стали застосовуватися в економіці, керуванні 

виробничими процесами й автоматизації проектування. 

Останнім часом інформатика охопила й описові науки: 

біологію, медицину й соціологію, а також літературу та 

мистецтво. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

 

УДК 004.43(075.8)+519.8(075.8) 

Н62 

 

Нікітченко, Микола Степанович. 

Теорія програмування в прикладах і задачах : 

навч. посіб. / М. С. Нікітченко, Т. В. Панченко,  

С. А. Поляков. – К. : ВПЦ Київський університет, 

2015. – 191 с. 
Розглянуто формалізацію простої мови 

програмування, формальні мови та граматики, операційну та 

аксіоматичну семантику мов, рекурсію в мовах. Зазначені 

питання проілюстровано задачами з розв'язаннями, 

коментарями та поясненнями. 

Для студентів спеціальності "Інформатика". 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 



НТБ КНУТД 8 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 

 
 

 

УДК 519.863(075.8) 

Н58 

 

Нефьодов, Юрій Михайлович. 

Методи оптимізації в прикладах і задачах : 

навч. посіб. / Ю. М. Нефьодов, Т. Ю. Балицька. –  

К. : Кондор, 2015. – 324 с. 

ISBN 978-966-351-345-4 
В навчальному посібнику викладені основні 

теоретичні положення та методи розв'зання типових задач 

оптимізації. Послідовно розглянуті методи та алгоритми 

лінійного програмування, чисельні методи та алгоритми 

одновимірної, багатовимірної і умовної багатовимірної 

оптимізації. Наведено наочні ілюстрації, конкретні приклади 

та задачі до самостійного розв'зування. 

Для студентів математичних та інженерно-технічних 

спеціальностей вузів. 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

УДК 621.01(075.8) 

С82 

 

Стоцько, Зіновій Антонович. 

Моделювання технологічних систем :  

навч. посіб. / З. А. Стоцько. – 2-ге вид., перероб. і 

доп. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 

188 с. 

ISBN 978-617-607-459-5 
Навчальний посібник написаний відповідно до 

програм курсів "Основи моделювання технічних систем" для 

студентів напрямів "Машинобудування", "Інженерна 

механіка", а також програм курсів "Моделювання 

технологічних процесів і обладнання" для студентів 

спеціальностей "Обладнання електронної промисловості", 

"Обладнання переробних та харчових виробництв". Наведені 

основні принципи побудови моделей процесів, обладнання, 

систем управління. Застосування методики моделювання 

проілюстровано прикладами. Для студентів базових 

напрямів "Машинобудування", "Інженерна механіка", 

"Обладнання електронної промисловості" та спеціальностей 

"Обладнання переробних та харчових виробництв". 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 



НТБ КНУТД 9 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 

УДК 657.37(075.8) 

З-42 

 

Звітність підприємства : підручник /  

М. І. Бондар [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 570 с. 

ISBN 978-617-673-340-9 
Висвітлено законодавче і нормативно-правове 

регламентування звітності, її мету, інформаційні потреби 

користувачів звітності; склад звітності, вимоги і принципи 

складання, вплив облікової політики на показники звітності; 

підготовчі роботи перед складанням звітності, методику 

складання форм звітності та порівнянності окремих її 

показників, порядок розглядання, подання та оприлюднення 

звітності підприємств. Детально розглянуто взаємозв'язок 

фінансової звітності із Планом рахунків, структуру, методику 

складання фінансової звітності – Балансу (Звіту про 

фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про 

власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності та 

Інформації за сегментами, викладено методику узгодження її 

показників. 

В підручнику також викладено склад, структуру і 

методику складання консолідованої, статистичної і 

внутрішньогосподарської звітності. 

Навчальний підручник розрахований на студентів 

напряму підготовки «Облік і аудит» вищих навчальних 

закладів та широке коло фахівців. 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

АНЛ (1) 

 

 

 

УДК 658.51(075.8) 

М80 

 

Мороз, Віктор Степанович. 

Організація виробництва : навч. посіб. /  

В. С. Мороз, А. С. Тельнов. – Львів : Новий Світ - 

2000, 2015. – 256 с. 

ISBN 966-418-035-1 
Пропонований навчальний посібник являє собою курс 

лекцій з організації промислового виробництва, прочитаних в 

Хмельницькому національному університеті студентам 

економічних спеціальностей. В навчальному посібнику 

врахований досвід викладання цього предмету в інших 

навчальних закладах України. 

Навчальний посібник має системний характер і 

охоплює всі методи і принципи організації виробництва на 

промисловому підприємстві. 

Теоретичний матеріал супроводжується рисунками, 

графіками, прикладами, короткими висновками та 

контрольними питаннями для оцінки засвоєння матеріалу 

студентами. 

Зміст навчального посібника відповідає програмі курсу 

з організації виробництва для підготовки бакалаврів з 

економіки та підприємництва. 

Навчальний посібник буде корисним для студентів, 

науківців, аспірантів та широкого кола економістів-практиків. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 10 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

УДК 332.1(075.8)+658.012.32(075.8) 

П79 

 

Проектний менеджмент: регіональний зріз 

: навч. посіб. / ред. М. П. Бутко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 

416 с. 

ISBN 978-617-673-399-7 
У навчальному посібнику висвітлено теоретичну та 

методологічну складову проектного менеджменту, а також 

практику його застосування на регіональному рівні. 

Він підготовлений відповідно до програми курсу 

«Управління проектами» та розрахований на студентів, які 

навчаються за програмами підготовки спеціалістів та 

магістрів фахових спрямувань. Посібник може бути 

корисний аспірантам, викладачам, менеджерам, керівникам 

органів місцевого самоврядування, які займаються 

розв'язанням проблем регіонального розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 
 

 

УДК 65.012.32(075.8) 

С77 

 

Старченко, Г. В. 

Операційний менеджмент : навч. посіб. /  

Г. В. Старченко, І. В. Калінько, І. А. Косач. – К. : 

Кондор, 2016. – 232 с. 

ISBN 978-617-7278-03-9 
У навчальному посібнику подано основні принципи 

організації та управління на підприємствах. Наведено 

підходи та технології по управлінню підприємствами в 

сучасних економічних умовах, відомості про практичні 

методи управління операційною діяльністю підприємств та 

умінь розроблення операційної стратегії, створення і 

використання галузевих операційних систем як основи 

забезпечення досягнення місії організації. 

Навчальний посібник призначено для студентів 

економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за 

відповідним напрямом наукових досліджень. 
 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 



НТБ КНУТД 11 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 

 

УДК 658.011.7(075.8) 

А72 

 

Антикризовий менеджмент : навч. посіб. /  

Л. І. Скібіцька, В. В. Матвєєв, В. І. Щелкунов,  

С. М. Подрєза. – К. : ЦУЛ, 2015. – 584 с. 

ISBN 978-617-673-321-1 
У навчальному посібнику подані основні матеріали для 

вивчення дисципліни "Антикризовий менеджмент". Питання 

антикризового управління підприємствами також входять до окремих 

тем таких нормативних дисциплін як: «Управління ризиками», 

«Управління конкурентоспроможністю організацій», «Стратегічне 

управління корпораціями», «Ділове адміністрування» та 

«Корпоративний менеджмент». Висвітлюються питання сучасної 

теорії та практики управління кризовими ситуаціями в підприємствах 

виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління 

опором змінам та стратегії використання людського потенціалу. 

Проблеми антикризового управління підприємством, 

запобігання конфліктам, банкрутству, зменшення економічних, 

соціальних та моральних втрат від них, стратегії проведення 

організаційних змін та інновацій, опрацювання маркетингових 

стратегій для виживання на ринку, передбачення криз та управління 

ними, організація системи контролю на підприємстві та його санація 

висуваються на перший план для власників підприємств та 

менеджерів усіх рівнів, оскільки в жорстких ринкових умовах кризи є 

об'єктивними й неминучими, вони є етапами життєвого циклу 

підприємства. 

Ґрунтовний перелік літератури складає 85 джерел. 

Навчальний посібник призначений для студентів вищих 

навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, 

аспірантів, викладачів та менеджерів-практиків. 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

УДК 658(075.8) 

М36 

 

Мацибора, Віктор Іванович. 

Економіка підприємства : навч. посіб. /  

В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – 

2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Каравела, 2012. –  

320 с. 

ISBN 978-966-2229-31-8 
Навчальний посібник підготовлено відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями 

напряму 0305 – "Економіка і підприємництво". Викладено 

теоретичні, методичні та практичні питання функціонування 

економіки підприємства, обґрунтовано сучасний економічний 

механізм ефективного господарювання в умовах ринку та 

конкуренції. Висвітлено питання формування і використання 

ресурсів підприємства, його інноваційно-інвестиційної діяльності, 

визначення фінансово-економічних результатів та ефективності 

виробництва. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 

програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів 

економічних фахових спрямувань. Посібник може бути корисним для 

слухачів інститутів перенавчання та підвищення кваліфікації 

працівників підприємств, а також для аспірантів, викладачів та 

спеціалістів, які вирішують питання господарської діяльності 

підприємства. 

 

ЧЗГВ (2) 



НТБ КНУТД 12 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 

УДК 334.012.64(075.8) 

В19 

 

Васильців, Тарас Григорович. 

Економіка малого підприємства : навч. посіб. 

/ Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко. – К. : 

Знання, 2013. – 446 с. 

ISBN 978-617-07-0108-4 
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-

методичні та прикладні аспекти економіки й управління 

діяльністю малого підприємства. Розкрито зовнішні економічні 

умови функціонування і розвитку малих підприємств. 

Охарактеризовано внутрішнє економічне середовище 

діяльності малого підприємства. Обґрунтовано інформаційно-

аналітичне та методичне забезпечення аналізу, планування, 

оцінки ефективності використання ресурсного забезпечення 

малих підприємств, фінансово-економічного стану, ліквідності 

й платоспроможності, бізнес-планування розвитку малого 

підприємства. Висвітлено аспекти гарантування економічної 

безпеки господарювання малих підприємств. 

Для студентів економічних спеціальностей вищих 

закладів освіти, спеціалістів, що працюють бухгалтерами та 

економістами на малих підприємствах, фахівців органів 

місцевого самоврядування, які здійснюють нагляд і контроль за 

діяльністю цих підприємств. 

 

ЧЗГВ (3) 

АНЛ(3) 

АСіМК(5) 

 

 
 

 

 

УДК 32.001(075.8) 

Г31 

 

Гелей, Степан Дмитрович. 

Політологія : навч. посіб. / С. Д. Гелей,  

С. М. Рутар. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 

2013. – 348 с. 

ISBN 978-617-673-103-0 
Висвітлено сутність та структурні рівні політики, 

окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного 

життя, визначено механізми державного, регіонального та 

місцевого управління. З позицій сучасних методологічних 

підходів розкрито зміст, структуру та функції інститутів 

політичної та правової систем, різноманітних чинників 

функціонування політичного процесу, а також специфіку їх 

прояву в суспільних трансформаціях України. Особливу увагу 

приділено критеріям та факторам, які забезпечують 

демократичність та ефективність політичних систем, а також 

актуальним проблемам посткомуністичної трансформації. При 

підготовці посібника використано найновіші публікації 

вітчизняних та зарубіжних учених, власні дослідження авторів. 

Даний посібник дає змогу ефективно реалізувати 

завдання в рамках Європейської системи трансферу кредитів 

(ECTS). У ньому пропонуються тести двох типів (закритого і 

відкритого), а також різноманітні форми поточного модульного 

та підсумкового контролю. 

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, 

аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться політологією. 

 

 

ЧЗГВ (2) 

 

   



НТБ КНУТД 13 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

УДК 316(075.8) 

С69 

 

Соціологія: відповіді на питання 

екзаменаційних білетів : навч. посіб. /  

ред. Н. Й. Черниш. – К. : Знання, 2012. – 446 с. – 

(Систематизуємо знання). 

ISBN 978-966-346-968-3 
Посібник в узагальненій формі містить відповіді на 

питання, котрі зазвичай виносять на іспит із соціології для 

студентів програм підготовки бакалаврів у вищих 

навчальних закладах усіх рівнів акредитації. За змістом 

питання і відповіді розміщені в низці тематичних блоків: 

соціологія як самостійна наука; історія виникнення та 

становлення соціології аж до сучасних теорій і концепцій 

доби глобалізації; галузеві й спеціальні соціології. Наведено 

також інтелектуальні біографії відомих вітчизняних і 

зарубіжних соціологів новітнього часу. 

Для студентів несоціологічних спеціальностей і 

аспірантів, що здійснюють науковий пошук у річищі 

соціогуманітарних наук. Книга буде корисною також 

викладачам соціології та суміжних наук. 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (2) 

 

 
 

 

 

 

 

УДК 316.3(477) 

П32 

 

Пилипенко, Валерій Євгенович. 

Українська соціологія сьогодні: дослідження 

основних сфер життєдіяльності суспільства : 

монографія / В. Є. Пилипенко. – Львів : ЗУКЦ, 

2012. – 326 с. 

ISBN 978-617-655-013-6 

У монографії розглядаються проблеми і результати 

досліджень сучасної української соціології. Аналізуються 

економічна життєдіяльність суспільства, його етнокультурна 

сфера, процес становлення і функціонування вітчизняної 

політичної еліти. Дається характеристика стану освіти і 

науки в Україні. Досліджуються проблеми медицини за умов 

ринкової трансформації українського суспільства. 

Для науковців, викладачів та аспірантів вищих 

навчальних закладів, а також широкого загалу читачів, котрі 

цікавляться актуальними питаннями життєдіяльності 

сучасного українського суспільства. 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (2) 

   



НТБ КНУТД 14 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

УДК 101(075.8) 

Ф56 

 

Філософія : підручник / ред.  

Л. В. Губерський. – Х. : Фоліо, 2013. – 510 с.  

ISBN 978-966-03-6100-3 
Пропонований підручник з філософії розрахований 

на студентів нефілософських факультетів, що зумовило його 

основну мету – формування світоглядної культури та 

культури мислення особистості. Автори підручника 

простежують становлення філософії та її основних проблем, 

розглядають предмет й методи філософії, спадок видатних 

філософів світу та особливості сучасних філософських 

напрямків. Філософія представлена як світоглядна система 

знання, в якій центральне місце відведено людині та 

основоположним цінностям її життя. Значну увагу 

приділено проблематиці культури та суспільства як об'єктам 

філософського розгляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

АСіМК (4) 

 

 
 

 

 

 

 

 

УДК 101(075.8) 

Ф56 

 

Філософія: від витоків до сьогодення : 

хрестоматія ; навч. посіб. / ред. Л. В. Губерський. – 

2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 621 с.  

ISBN 978-966-346-940-9 
Ця хрестоматія – перший в історії освіти України 

навчальний посібник, у якому систематизовано 

представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і 

зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу 

"Філософія"), створений з урахуванням досягнень у сфері 

філософської культури. Фундаментальність хрестоматії 

забезпечується зосередженням уваги на основоположних 

ідеях філософії від доби античності до сьогодення, 

відображенням класичних теоретико-методологічних 

принципів, соціально-філософських доктрин, 

репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного 

змісту світової філософської думки.  

Розраховано на студентів гуманітарних 

спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних 

закладів, усіх, хто прагне долучитися до надбань філософії. 

 

 

ЧЗГВ (2) 



НТБ КНУТД 15 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 

 

 

УДК 614.8(075.8)+355.58(075.8) 

К59 

 

Козяр, Михайло Миколайович. 

Основи охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту населення : 

навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій,  

О. В. Станіславчук. – К. : Кондор, 2015. – 458 с. 

ISBN 978-966-351-348-5 
Навчальний посібник розрахований перш за все на 

вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може 

бути використаний і при підготовці фахівців будь-якого профілю, 

особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей 

вищих закладів освіти України. Він також може бути корисним 

для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних 

галузей господарювання. 

 

 

ЧЗПТВ (3) 

АНЛ (2) 

АСіМК (5) 

 

 
 

 

 

 

УДК 66 

П68 

 

Правила охорони праці для виробництв 

основної хімічної промисловості: НПАОП 24.1-

1.07-10 : затв. ...26.08.2010 № 162 / Державний 

комітет України з промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду. – Х. : ІНДУСТРІЯ, 2010. 

– 52 с.  
Дія Правил поширюється на підприємства, установи, 

організації незалежно від форм власності, діяльність яких 

пов'язана з проектуванням, будівництвом, експлуатацією, 

ремонтом та реконструкцією підприємств, які здійснюють 

виробництво продукції основної хімічної промисловості, технічне 

обслуговування та проведення ремонтних робіт устаткування. 

 

 

 

ЧЗПТВ (3) 

АНЛ (2) 

 

 
 

 

УДК 744(075.8) 

В43 

 

Використання кресленика загального 

вигляду : навч. посіб. / Ю. Г. Андренко,  

Ю. А. Кузнєцова, К. П. Мсаллам, О. А. Сідаченко. – 

Х. : ХАІ, 2015. – 60 с. 

ISBN 978-966-662-389-1  
Розглянуто типові елементи конструкцій авіаційних 

клапанів, насосів та ін. Велику увагу приділено оформленню 

креслеників загального вигляду як окремих видів 

конструкторської документації на стадії проектування, 

компонування таблиці складових частин. 

Наведено приклади виконання і оформлення креслеників 

типових складальних одиниць виробу. Подано приклади 

спрощень, що допускаються на креслениках загального вигляду. 

Для студентів технічних спеціальностей усіх форм 

навчання. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 16 Серпень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 

УДК 744(075.8) 

М89 

 

Мсаллам, Екатерина Петровна. 

Геометрическое построение с элементами 

начертательной геометрии : учеб. пособие /  

Е. П. Мсаллам, Л. И. Онищенко, А. А. Сидаченко. – 

Х. : ХАИ, 2015. – 58 с. 

ISBN 978-966-662-388-4 

Освещены правила оформления и выполнения 

чертежей по стандартам, действующим в стране, – 

Государственным стандартам единой системы 

конструкторской документации (ГОСТы ЕСКД). 

Рассмотрены вопросы геометрических построений и 

проекционного черчения. Предложены варианты заданий 

для индивидуальной работы студентов.  

Учебное пособие способствует приобретению и развитию 

навыков построения изображений, развивает 

пространственные представления, знакомит с 

соответствующими нормативными документами ЕСКД. 

Для абитуриентов и студентов всех специальностей 

технических вузов. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

УДК 004.9:744(076) 

К89 

 

Кузнецова, Юлия Анатольевна. 

Компас 3D : практ. рук. по лабораторному 

практикуму / Ю. А. Кузнецова, Ю. Г. Андренко,  

Е. П. Мсаллам. – Х. : ХАИ, 2015. – 72 с. 

ISBN 978-966-662-376-1 

Изложены основные принципы работы системы 

КОМПАС. Подробно описан интерфейс Компас, 

рассмотрены основные операции и команды системы, 

позволяющие выполнять чертежи деталей различной 

сложности, а также методы трехмерного твердотельного 

моделирования различных изделий и получение на их 

основе чертежей в среде КОМПАС ЗD. 

Для студентов технических специальностей всех 

форм обучения. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 
 


