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         Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

 

 

 

УДК 006.91(075.8) 

С89 

 

Сукач, М. К. 

Основи стандартизації : навч. посіб. /  

М. К. Сукач. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : 

Ліра-К, 2017. – 324 с. 

ISBN 978-617-7320-66-0 
У навчальному посібнику викладено загальні положення та 

визначення зі стандартизації, дано відомості з міжгалузевої та 
міжнародної систем стандартизації. Наведено методологічні 

основи стандартизації й уніфікації промислової продукції та 

технологічних процесів. Дано структуру й принципи роботи 
вітчизняних і закордонних національних установ зі стандартизації. 

Розглянуто основні аспекти співробітництва в галузі 

стандартизації. 
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за спеціальностями «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка», «Менеджмент», «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Буде корисним інженерно-

технічним працівникам і фахівцям, які займаються питаннями 

стандартизації промислової продукції та технологічних процесів. 
 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 



НТБ КНУТД 2 Листопад-Грудень-2018, 
Бібліодайджест 

 

Умовні позначення: 

 

АГПВ – абонемент гуманітарних та періодичних видань (1-0179); 

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

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

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392); 
            ЧЗГВ – читальний зал гуманітарних видань (1-0276). 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 

 

 

 

 
 

 

 

УДК 004.42:338.48(075.8) 

С44 

 

Скопень, Микола Максимович. 

Комп'ютерні інформаційні технології в 

туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень. – Київ : 

Кондор, 2016. – 302 с. 

ISBN 966-7982-64-5 
Викладені теоретичні аспекти, практика 

розв'язування задач з використання інформаційних 

технологій в умовах господарської діяльності підприємств 

готельного та туристичного бізнесу на базі таких сучасних 

пакетів програм, як «Microsoft Office 2000» або «Microsoft 

Office ХР» в середовищі Windows' (98, Millennium, 2000 

Prof., ХР). 

Розрахований на студентів першого та другого курсу 

спеціальностей «Туризм», «Готельне господарство», «Облік 
і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг» усіх форм 

навчання вищих навчальних закладів, які вивчають 

дисципліну «Інформатика та комп'ютерна техніка». 

Видання може бути корисним для студентів інших 

курсів і спеціальностей, викладацького складу вищих 

навчальних закладів, а також для фахівців підприємств 

туристичної галузі, які опановують нові комп'ютерні 

інформаційні технології при обробці економічної 

інформації. 

Навчальний матеріал доповнюється питаннями для 

перевірки знань, а також контрольними завданнями для 
студентів заочної форми навчання. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 
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УДК 338.48(07) 

А81 

 

Аріон, Оксана Василівна. 

Географія туризму : навч.-метод. посіб. /  

О. В. Аріон, С. І. Уліганець. – Київ : Альтерпресс, 

2016. – 266 с. 

ISBN 978-966-542-521-2 
Навчально-методичний посібник містить програму 

дисципліни «Географія туризму» та методичні рекомендації 

щодо її вивчення і виконання практичних і самостійних 

робіт. 
Представлено робочу навчальну програму, де 

детально розкрито змістовні модулі, з яких складається 

дисципліна. У другому розділі містяться загальні 

рекомендації щодо вивчення дисципліни та виконання 

практичних робіт, написання рефератів тощо. Наведено 

орієнтовні завдання практичних і самостійних робіт, 

кількість та тематика яких дозволяє вибрати і комбінувати їх 

залежно від спеціалізації студентів. 

Головний акцент навчально-методичного комплексу 

спрямований на допомогу у формуванні цілісних знань про 

туризм, особливості організації рекреаційно-туристської 
діяльності та пріоритетні напрямки її розвитку в різних 

регіонах України і світу. 

Для викладачів і студентів вищих навчальних 

закладів, які готуються працювати в сфері туризму, зокрема 

спеціалізацій «географія рекреації і туризму», «менеджмент 

туризму», «рекреаційне природокористування» тощо. 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 338.48(075.8) 

Т88 

 

Туроперейтинг : навч. посіб. / ред.  

В. Я. Брич. – Київ : Кондор, 2015. – 276 с. 

ISSN 978-617-7278-13-8 
Навчальний посібник сприятиме формуванню у 

студентів теоретичних та практичних знань з питань 

туроперейтингу. 

У виданні розкрито особливості організації 

діяльності туроператора, охарактеризовано технологічні 

процеси проектування, розробки та збуту турпродукту, 
висвітлено особливості співпраці туроператора з 

постачальниками та діловими партнерами, розкрито 

фінансові та облікові аспекти туроперейтингу, виявлено 

критерії оцінки якості комплексного туристичного 

обслуговування, висвітлено можливості інформаційних 

технологій у діяльності туроператора. 

Навчальний посібник рекомендовано для студентів 

напряму підготовки «Туризм» галузі знань «Сфера 

обслуговування», а також для викладачів, аспірантів та 

фахівців, які вивчають питання туристичної індустрії. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 615(075.8) 

Н83 

 

Нормативно-правове регулювання 

діяльності біотехнологічних і фармацевтичних 

підприємств : підручник / М. В. Стасевич [та ін.]. – 

Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 288 с. 

ISBN 978-966-418-288-8 
У підручнику стисло і в доступній формі висвітлено 

вимоги нормативно-правового регулювання діяльності 

фармацевтичних та біотехнологічних підприємств, 

розглянуті нормативно-технічні документи, що 

регламентують порядок організації виробництва 

біофармацевтичної продукції, проведення стандартизації, 

сертифікації продукції, атестації та валідації виробництва, 

вимоги до організації систем управління якістю на 

фармацевтичних та біотехнологічних підприємствах, 

правила оформлення виробничої документації та ведення 

технологічного процесу. 

Для студентів вищих навчальних закладів III–IV 
рівнів акредитації за спеціальностями «Технологія 

фармацевтичних препаратів», «Фармація», «Промислова 

біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Якість, 

стандартизація та сертифікація», «Технологія парфюмерно-

косметичних засобів» та «Менеджмент організацій». 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

 

УДК 311(477)(058) 

С78 

 

Статистичний щорічник України за 2016 

рік : щорічник / ред. І. Є. Вернер. – Київ : 

Інформаційно-аналітичне агенство, 2017. – 610 с. 

ISBN 978-617-571-146-0 
У Статистичному щорічнику вміщено дані про 

соціально-економічне становище України у 2016 році 

порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники 
системи національних рахунків, матеріального виробництва, 

фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні 

показники деяких країн світу. 

Розрахований на широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 94(477)"1991/..." 

V79 

 

Vivat, Ukraina! :  

у 3 т. / упор. В. І. Севастьянов. – Київ : СІК ГРУП 

УКРАЇНА, 2015 – . 

Т. І : Від Декларації про державний 

суверенітет України до Конституції України. – 

2015. – 816 с. – Текст укр., рос. 

ISBN 978-617-7092-48-2 (т. І) 

ISBN 978-617-7092-47-5 
Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не 

має майбутнього. 

Запропонований перший том «Vivat, Ukraina! Від 

Декларації про державний суверенітет України до 

Конституції України» включає в себе маловідомі сторінки 

історії України кінця XIX – І половини XX століття, розпаду 

СРСР у 1991 році, набуття Україною незалежності. 

Книга вміщає документи, які висвітлюють 
законодавчі процеси Верховної Ради України від прийняття 

Декларації про державний суверенітет України, Акту про 

незалежність України, затвердження атрибутів державної 

влади до прийняття Конституції України й парламентських 

голосувань стосовно цих питань. 

До першого тому книги увійшли також Декларації 

про незалежність ряду країн світу. 

Дане суспільно-політичне видання розраховане на 

широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та 

дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у 
незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з 

чітко окресленою громадянською позицією. 

Документальні матеріали автору проекту надані 

Управлінням комп'ютеризованих систем Апарату Верховної 

Ради України й Центральним державним архівом вищих 

органів влади й управління. 

Усі матеріали видання подаються без правок, мовою 

оригіналу. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГПВ (1) 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 94(477)"1991/..." 

V79 

 

Vivat, Ukraina! :  

у 3 т. / упор. В. І. Севастьянов. – Київ : СІК ГРУП 

УКРАЇНА, 2015 – . 

Т. ІІ : Двадцять років потому. Осмислення. – 

2015. – 1064 с. – Текст укр., рос. 

ISBN 978-617-7092-49-9 (т. ІІ) 

ISBN 978-617-7092-47-5 
Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не 

має майбутнього. 

Запропоновании другий том «Vivat, Ukraina! 

Двадцять років потому. Осмислення» включає в себе 

інформаційні матеріали, які висвітлюють розвиток України 

протягом двадцяти років після декларування нею 

державного суверенітету. 

Наведені в книзі матеріали спеціально підібрані 

таким чином, що читачу здебільшого надається опис самої 

події, яка відбулася, без коментарів. Оцінка цієї події, 
висновки про важливість її наслідків та впливу на 

подальший розвиток історичного процесу надається 

кожному читачу особисто. 

Статті народних депутатів України, політологів, 

вчених, журналістів, громадських діячів – активних 

учасників та очевидців подій набуття Україною 

незалежності та її подальшого розвитку протягом двох 

десятиріч надані ними спеціально для книги «Vivat, 

Ukraina!». 

Для другого тому автор проекту також підібрав 

найбільш актуальні та цікаві останнім часом інтерв'ю, 
резонансні журналістські розслідування і статті. 

Усі матеріали видання подаються мовою оригіналу, 

без редагування, хоча автор проекту не завжди поділяє точку 

зору авторів публікацій. 

Дане суспільно-політичне видання розраховане на 

широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та 

дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у 

незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з 

чітко окресленою громадянською позицією. 

Документальні матеріали автору проекту надані 
Управлінням комп'ютеризованих систем Апарату Верховної 

Ради України й Центральним державним архівом вищих 

органів влади й управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГПВ (1) 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 94(477)"1991/..." 

V79 

 

Vivat, Ukraina! :  

у 3 т. / упор. В. І. Севастьянов. – Київ : Віпол, 2017 

– . 

Т. ІІІ : D'ou venons-nous? Qui sommes-nous? 

Ou allons-nous? – 2017. – 1024 с. – Текст укр., рос. 

ISBN 978-966-646-169-1 (т. ІІІ) 

ISBN 978-617-7092-47-5 

Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не 

має майбутнього, оскільки історія любить повторюватися. І 

якщо перший раз подія відбувається у вигляді трагедії, то 

вдруге вона повторюється у вигляді фарсу. 
Запропонований 3-й том «Vivat, Ukraina!» включає в 

себе інформаційні матеріали, які висвітлюють розвиток 

України протягом 2013-2016 рр., у тому числі другий 

Майдан та є логічним продовженням другого тому. 

Наведені в книзі матеріали спеціально підібрані 

таким чином, що читачу пропонуються описи самих подій, 

які відбулися, та журналістські розслідування, без 

комментування автора проекту. Оцінку цих подій, висновки 

про їх важливість та вплив на подальший розвиток 

історичного процесу пропонується зробити кожному читачу 
самостійно. 

3-й том має назву «Vivat, Ukraina! D'ou venons-nous? 

Qui sommes-nous? Ou allons-nous?». Кожен читач, 

ознайомившись із запропонованою літературою, 

переглянувши рекомендовані документальні фільми, 

прочитавши зібрані в книзі матеріали, якщо він справжній 

патріот своєї країни, повинен сам собі дати відповідь на ці 3 

запитання. І почати діяти, щоб врятувати Батьківщину від 

повного знищення внутрішньою п'ятою колоною. Адже в 

України немає інших союзників, окрім власних Громадян, 

незалежно від їх національності й віросповідання. 
Усі матеріали видання подаються мовою оригіналу, 

без редагування. 

Дане суспільно-політичне видання розраховане на 

широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та 

дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у 

незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з 

чітко окресленою і громадянською позицією. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АГПВ (1) 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 32(477)(092) 

Г14 

 

Гайдуцький, Павло Іванович. 

Я завжди з Україною! Л. Кучма /  

П. І. Гайдуцький. – Київ : ДКС центр, 2018. – 608 с. 

ISBN 978-617-7300-23-5 
У книзі розкрито політичну та державницьку 

діяльність Л. Кучми за 1990-2018 рр. як народного депутата, 

прем'єр-міністра та президента України, а також його 

громадсько-благодійну справу. 

Ця книга про внутрішні політичні переміни та 

потрясіння, економічні реформи та їх результати, а також 

про зовнішньополітичні виклики, що випали на долю 

України за період діяльності Л. Кучми. 

Для тих, кому болить за Україну. 

 

 
 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

 

УДК 32(477)"1994/2004" 

Г17 

 

Гальчинський, Анатолій Степанович. 

Кучма-Президент. Десять років системних 

перетворень / А. С. Гальчинський. – Київ : Либідь, 

2018. – 416 с. 

ISBN 978-966-06-0776-7 
Книга колишнього радника Президента України, 

директора Національного інституту стратегічних досліджень 

професора Анатолія Гальчинського є спробою узагальнення 

логіки системних перетворень, здійснюваних на основі 

внутрішньої і зовнішньої політики Президента Л. Кучми в 

особливо складний період становлення української держави 

– у 1994-2004 рр. Акцентується на особистому внеску 

другого Президента України в реалізацію реформ. 

Для широкого читацького загалу. 

 

 

 
 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 
 

 

УДК 621.35 

П27 

 

Перспективні матеріали та процеси в 

прикладній електрохімії - 2018 = Promising 

materials and processes in applied electrochemistry - 

2018 : монографія / упор.: В. З. Барсуков,  

Ю. В. Борисенко, В. Г. Хоменко, О. В. Лінючева ;  

за  заг. ред. В. З. Барсукова. – Київ : КНУТД, 2018. – 

290 с. – Текст укр., англ., рос. 

ISBN 978-617-7506-24-8 
Розглянуті перспективні процеси та матеріали в таких 

пріоритетних напрямках прикладної електрохімії, як 

електрохімічні джерела струму, гальванотехніка, захист від 

корозії, електрохімічні сенсори, сучасні електрохімічні та 

споріднені технології. Стан досліджень в цих пріоритетних 

напрямах електрохімії в значній мірі визначає прогрес у 

загальному розвитку науки і техніки XXI століття та сприяє 

створенню принципово нових видів продукції та технологій. 
Монографія рекомендована для науковців, викладачів, 

аспірантів, студентів профільних ВНЗ, інженерно-технічних 

працівників електрохімічних виробництв. 
 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 
 

 

УДК 544.6:504(075.8) 

М15 

 

Макєєва, Ірина Сергіївна. 

Електрохімічна екологія та її застосування : 

навч. посіб. / І. С. Макєєва, О. В. Кислова,  

М. В. Андрейцева. – Київ : КНУТД, 2018. – 216 с. 
Збірник «Електрохімічна екологія та її застосування» є 

навчальним посібником для студентів 3 курсу спеціальності 

161 «Хімічні технології та інженерія» освітньої програми 

"Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика". 

Складається з чотирьох розділів та дає уявлення про 
вплив електрохімічних виробництв на довкілля та шляхи 

створення екологічно безпечного електрохімічного 

виробництва. Перших три розділи містять теоретичний 

матеріал, приклади розв'язування задач та завдання для 

поточного контролю і самостійної роботи студентів. 

Четвертий розділ – це експериментальна частина, яка містить 

лабораторні роботи за екологічною тематикою. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 
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УДК 531/534(075.8) 

Б48 

 

Березін, Леонід Миколайович. 

Теоретична механіка : навч. посіб. /  

Л. М. Березін, С. О. Кошель. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 

200 с. 

ISBN 978-611-01-1230-7 
Книга складається з 27 глав трьох класичних розділів 

Статика, Кінематика і Динаміка. Подача теоретичного 

матеріалу та підбір прикладів для пояснення основних тем 

має прикладний характер та супроводжуються розв'язком 

багатьох задач. Посібник складений в розрахунку як на 
послідовне, так і вибіркове навчання, що зумовлено, 

передусім, відмінністю обсягів матеріалу та порядком його 

проходження студентами різних спеціальностей та форм 

навчання. 

В другому виданні частково змінено порядок 

рубрикації та враховані деякі зауваження з метою єдності 

методичних підходів, внесення необхідних уточнень та 

корегування обсягів на збільшення самостійної роботи 

студентів. Також текст доповнений контрольними питаннями 

до глав посібника. У відповідності до задуму авторів, змісту 

посібника надано конкретність, логічність та системність у 
формі конспективно-методичного довідника. 

Для полегшення активного вивчення та повторення 

курсу найважливіші терміни винесені в предметний 

покажчик. 
 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

 

 

УДК 101(038+035) 

Ф55 

 

Філософія, політологія, соціологія. Видатні 

діячі філософської та соціально-політичної думки 

: словник-довідник : для студентів денної, заочно-

дистаційної форми навчання освітнього ступеня 

"Бакалавр" / упор.: А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович,  

Д. С. Черняк. – Київ : КНУТД, 2018 – . 

Ч. 1. – 2018. – 188 с. – Текст укр., англ., рос. 
 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 008(477)(075.8-054.6) 

М73 

 

Множинська, Руслана Володимирівна. 

Українська та зарубіжна культура : навч. 

посіб. / Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк. – Київ : 

КНУТД, 2018. – 396 с. – Текст укр., рос. 

ISBN 978-617-7506-23-1 
Висвітлено основні етапи та процеси української та 

зарубіжної культури з давніх часів до сьогодення. 

Акцентовано увагу на розвиток освіти, науки і техніки, 

літератури, образотворчого мистецтва, музики, театру та 

кіно. Українська культура розглядається як цілісний феномен 

у її нерозривному зв’язку з духовними надбаннями народів 

Європи і як складова частина світового культурного 

розвитку. 
Навчальний посібник адресовано, насамперед, 

іноземним студентам, а також викладачам, студентам 

закладів вищої освіти України, усім, хто цікавиться історію 

вітчизняної та зарубіжної культури. Розділи у посібнику 

подано українською та російською мовами. 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 
 

 

УДК 687.016(07-054.6) 

Х98 

 

Художественная и материальная культура 

(по видам дизайна) : учеб.-метод. материалы для 

иностр. студентов степени "Бакалавр" спец. 022 

"Дизайн" / сост. Г. В. Кокорина. – Киев : КНУТД, 

2018. – 112 с. 
Предметом изучения учебной дисциплины 

«Художественная и материальная культура» является 
процесс возникновения и эволюции форм пластических 

искусств и материальной культуры разных времен и народов. 

Целью изучения учебной дисциплины является 

формирование у студентов таких важных компетенций как 

способность к искусствоведческому анализу произведений 

искусства и дизайна, способность анализировать связь между 

формой и содержанием в произведениях искусства в разные 

исторические эпохи, умение находить необходимые 

источники информации и использовать накопленные знания 

в собственном художественном творчестве. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 
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УДК 687.1.016(075.8) 

Н63 

 

Ніколаєва, Тетяна Вадимівна. 

Комплексне дизайн-проектування : навч. 

посіб. / Т. В. Ніколаєва, Т. І. Ніколаєва,  

А. І. Баранова. – Київ : КНУТД, 2018 – . 

Ч. 1. – 2018. – 256 с. 

ISBN 978-617-7506-19-4 
Навчальний посібник дає знання в галузі розробки 

проектних досліджень на основі вивчення соціально-історичних 

та художньо-композиційних передумов формування напрямків 

дизайну першої половини XX століття, формування на базі 

отриманих знань творчих пропозицій комплексного дизайн-

проектування перспективних колекцій сучасного костюма. 

Теоретичний матеріал представленого курсу базується на 

останніх наукових розробках в галузі проектування та 

дизайнерської діяльності. Призначений для студентів вищих 

навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дизайн». 

Рекомендується для творчих та технологічних спеціальностей 

ВНЗ, коледжів та технікумів. 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

УДК 342(477)(075.8) 

О-53 

 

Олійник, Анатолій Юхимович. 

Конституційне право України та зарубіжних 

країн : підручник / А. Ю. Олійник, М. І. Кагадій ; за 

заг. ред. А. Ю. Олійника. – Київ : КНУТД ; Дніпро : 

ДДУВС, 2018. – 436 с. 

ISBN 978-617-7665-09-9 
У підручнику, на підставі узагальнення чинного 

законодавства та юридичної практики, розглянуто поняття 
конституційного права України та зарубіжних країн, його предмет, 

методи, систему і джерела, розвиток конституцій як основного 

джерела конституційного права, конституційно-правове становище 
людини і громадянина в суспільстві та державі, основи 

народовладдя, конституційні основи та процесуальний порядок 

утворення і функціонування органів законодавчої, виконавчої, 
судової влади, контрольно-наглядових органів та органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування, територіальний устрій 

України, конституційний статус Автономної Республіки Крим, 
політико-територіальний устрій зарубіжних країн. З кожної теми 

розглянуто особливості конституційного права зарубіжних країн. 

Підручник підготовлено відповідно до навчальної 
програми з курсу «Конституційне право України та зарубіжних 

країн». Розраховано на студентів юридичних навчальних закладів, 

викладачів, учнів та усіх, хто цікавиться питаннями 
конституційного права України та зарубіжних країн. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

АНЛ (1) 

АСіМК (3) 



НТБ КНУТД 13 Листопад-Грудень-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 
 

 

УДК 796.011.3:378(075) 

К61 

 

Колумбет, Олександр Миколайович. 

Фізичне виховання студентів спеціальних 

медичних груп закладів вищої освіти : навч. посіб. / 

О. М. Колумбет. – Київ : КНУТД, 2018. – 116 с. 

ISBN 978-617-7506-27-9 
У навчальному посібнику викладені рекомендації 

щодо змісту, форм і методів проведення занять з фізичного 

виховання студентами спеціальних медичних груп. 

Подаються примірний щоденник самоконтролю, примірні 

комплекси лікувальної фізичної культури при різних 

захворюваннях. 

Навчальний посібник призначений для викладачів 

фізичного виховання і студентів спеціальних медичних груп, 

які займаються фізичним вихованням. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1)  

 

 
 

 

УДК 811.111(075.8) 

B76 

 

Bondarchuk, Yu. A. 

Your first insights into English : the educational 

textbook / Yu. A. Bondarchuk, M. O. Vyshnevska. – 

Kyiv : KNUTD, 2018. – 204 p. 

ISBN 978-617-7506-21-7 

The textbook is for students of English of higher 

establishments at a middle or intermediate level. This means 

students who are no longer beginners but who are not yet experts 

in English. The book consists of 8 units and 16 topics. There is 

also a revision part that covers the area of grammar dealt with 

those units, and grammar reference. This textbook can be used in 

a number of different ways. 
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УДК 677:687.016(100)(06) 

З-41 

 

Збірник матеріалів II Міжнародної наукової 

конференції текстильних та фешн технологій 

KyivTex&Fashion, м. Київ, 1-2 листопада 2018 р. : 

збірник / [С. І. Арабулі, Н. П. Супрун,  

О. О. Гараніна, Л. Є. Галавська, О. П. Кизимчук,  

Л. М. Мельник, Т. О. Махіня, А. М. Слізков,  

К. Л. Пашкевич, Т. М. Дячок, Т. М. Янковець,  

О. М. Цимбал, Т. В. Цимбал, Н. А. Цимбал,  

А. Т. Арабулі, С. М. Березненко, І. В. Проданчук,  

А. Л. Славінська, С. С. Гаркавенко, А. І. Бабич,  

В. П. Кернеш, Я. В. Редько, Т. В. Єліна,  

Г. В. Щуцька, Т. А. Дзикович, Т. М. Деркач,  

Л. П. Богославець, А. В. Колодяжна та ін.]. – Київ : 

КНУТД, 2018. – 310 с. – Текст укр., англ. 

ISBN 978-617-7506-25-5 
Збірник містить статті за матеріалами доповідей, які 

були представлені на II Міжнародній науковій конференції 

текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion. Статті 

опубліковано в авторській редакції. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


