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Врубель / сост. Л. А. Ефремова.  М. : ОЛМА 
Медиа Групп ; ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006.  
127 с.  (Галерея гениев). 
 
 Творчество Михаила Врубеля  яркий пример 
символизма в русском изобразительном искусстве конца XIX 
 начала XX столетия. Живший в порубежную эпоху, 
художник обладал обостренным восприятием 
действительности, тонким чувством прекрассного. Врубелю 
принадлежат произведения монументальной и станковой 
живописи, декоративно-прикладного искусства.  
 Для широкого круга читателей. 
 

 
ЧЗГИ (1) 

 

 

Добикіна, Е. К.  
 Управлінський облік в оперативній 
діяльності підприємства : навч. посіб. / Е. К. 
Добикіна, В. В. Ровенська, В. С. Рижиков.  К. : 
Видавничий Дім Слово, 2005.  272 с. 
 
  Методичний посібник з вивчення дисципліни 
“Управлінський облік в оперативній діяльності 
підприємства“ розрахований на студентів економічних 
спеціальностей. Основна мета посібника - показати 
актуальність управління потенціалом підприємства, 
ефективність управлінського обліку як специфічної системи 
“управління управлінням“, своєрідного “фільтра“, що 
дозволяє менеджерам працювати тільки з релевантною 
інформацією в умовах інформаційного бума; вивчити 
сутність і призначення управлінського обліку, його місце в 
системі обліку організації, інформаційне забезпечення і 
методи ведення. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 
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Прибутько, Петро Степанович.  
 Релігієзнавство : посібник / П. С. Прибутько.  
2-ге вид.,  доп.  К. : Паливода А. В., 2007.  160 с.  
(Бібліотечка студента). 
 
  Посібник містить аналіз основ релігієзнавства - 
предмета, природи та функцій релігії, етапів її історичного 
розвитку від первісних вірувань до світових і новітніх 
релігій. 
  Розглянуті історичні аспекти зародження 
християнства, його початок на українських землях, хрещення 
Київської Русі та проблеми релігійного життя в сучасній 
Україні. Особлива увага приділена розкриттю сутності 
різних релігійних конфесій, проаналізовані основні етапи 
еволюції поширених нині релігій. 
  Посібник буде корисний студентам і курсантам при 
підготовці до заліків або іспитів з курсу "Релігієзнавство", а 
також усім, хто цікавиться проблемами та перспективами 
релігії як форми духовної культури. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
 

 

Бондар, Тетяна Іванівна.  
 Логіка : навч. посіб. / Т. І. Бондар.  К. : 
Видавничий Дім Слово, 2011.  272 с. 
 
  Навчальний посібник включає всі необхідні матеріали 
для вивчення студентами курсу логіки, а саме: зміст 
навчальної дисципліни, викладений у таблицях, структурно-
логічних схемах та визначеннях основних понять; завдання 
для семінарських занять зі зразками розв'язування кожного 
типу завдань з відповідними поясненнями, що допомагають 
студентам краще зрозуміти особливості застосування 
набутих теоретичних знань у практиці міркувань; тестові 
завдання, які можуть бути використані для експрес-контролю 
знань студентів, дистанційного навчання та самоконтролю. 
Оволодінню навичками спілкування, обговорення та 
вирішення проблем сприятимуть запропоновані у посібнику 
тренінги до тем "Аргументація в навчальному процесі ", 
"Культура мислення та культура спілкування". До посібника 
входять також фрагменти праць видатних вчених-логіків, 
ознайомлення з якими даватиме змогу зрозуміти і осмислити 
сам процес становлення логічного знання.  Навчальний 
посібник пропонується для студентів вищих навчальних 
закладів та всіх, хто бажає вдосконалити культуру мислення, 
набути навичок аргументованого викладу думок та 
раціонального спілкування. 
 

 
ЧЗГИ (1) 
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Коваленко, Ігор Валентинович.  
 Основні процеси, машини та апарати хімічних 
виробництв : підручник / І. В. Коваленко, В. В. 
Малиновський.  К. : Інрес ; Воля, 2006.  264 с. 
 
  Викладено теоретичні відомості про основні 
механічні, гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси, 
притаманні технології та обладнанню сучасних хімічних 
виробництв. Наведено методики розрахування 
технологічного обладнання і подано рекомендації щодо його 
вибору. Викладено основні теоретичні положення теплових 
розрахунків обладнання для переробки полімерних 
матеріалів. Розглянуто способи інтенсифікації основних 
процесів і проведено аналіз перспектив розвитку хімічних 
технологій. 
  Для студентів інженерно-хімічних та хіміко-
технологічних факультетів вищих навчальних закладів. Може 
бути корисним студентам споріднених спеціальностей. 
 

 
 
ЧЗЕТИ (2) 

 

Семенюк, Катерина Сергіївна. 
 Етика і естетика : навч. посіб. для 
дистанційного навчання / К. С. Семенюк.  К. : 
Університет "Україна", 2007.  193 с. 
 
  У посібнику розглянуто дві науки, які мають 
розвивальний і гуманізований вплив на духовну культуру 
кожної людини. 
  У першій частині подано систематичний виклад 
головних питань етики. Розкрито історичне становлення 
етичного знання, визначено зміст моралі та моральності, 
подано аналіз основних загальнолюдських цінностей. 
  Друга частина присвячена естетиці  науці про 
чуттєве, споглядальне ставлення до світу. Охарактеризовані 
вихідні естетичні категорії, специфіка естетичної свідомості, 
всебічно аналізується мистецтво. 
  Посібник орієнтований на студентів дистанційної та 
інших форм навчання і всіх небайдужих до рівня своєї 
духовної культури. 
 
  
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 
Умовні позначення: 
 ЧЗГИ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392). 
 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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 Гроші, банки та кредит: у схемах і 
коментарях : навч. посіб. / під ред. Б. Л. Луціва.  
3-тє вид., стер.  Тернопіль : Карт-бланш, 2004.  
219 с.  
 
 У навчальному посібнику висвітлюється суть, функції 
та роль грошей, закономірності їх обігу та механізм 
використання в ринкових умовах господарювання. 
Розкриваються суть і функції кредиту, структура банківської 
системи, основи міжнародних кредитно-розрахункових 
відносин.  
 Особливістю навчального посібника є те, що всі теми 
розкриті у вигляді схем, таблиць, графіків і рисунків, з 
коментарями і поясненнями до них, що сприяє кращому 
засвоєнню  викладеного матеріалу.  
 Призначається для студентів вищих навчальних 
закладів України всіх рівнів акредитації, банківських шкіл, 
слухачів системи закладів післядипломної освіти та 
перепідготовки кадрів, широкого загалу практичних 
працівників банків і установ фінансово-кредитної сфери. 
 Навчальний посібник підготували викладачі кафедри 
грошового обігу і кредиту Тернопільської академії 
народного господарства, викладачі Львівського банківського 
інституту. 
 

 
ЧЗГИ (1) 
 

 

Стельмащук, Галина Григорівна. 
 Давнє вбрання на Волині: Етнографічно-
мистецтвознавче дослідження : монографія / Г. Г. 
Стельмащук.  Луцьк : Волинська обласна 
друкарня, 2006.  280 с. 
 
  Ця монографія  особлива у науковому доробку 
відомої дослідниці українського традиційного строю і 
мистецтвознавця, доктора мистецтвознавства Галини 
Стельмащук. Нова книга присвячена історичному і 
народному вбранню Волині, рідного краю авторки. І тому 
попри наукову структуру праці, попри насиченість її 
інформацією архіологічного, документально-історичного і 
експедиційного походження крізь наукову тканину 
дослідницького тексту прориваються нотки емоційних 
переживань і захоплення дослідниці матеріалом 
дослідження. 
  Книга буде цікавою науковцям, художникам, 
студентам, учням і всім, хто цікавиться історією, культурою 
і мистецтвом українського народу. 
 

 
 
ЧЗГИ (1) 
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Луцан, Надія Іванівна. 
 Декоративно-прикладне мистецтво та основи 
дизайну : навч. посіб. / Н. І. Луцан.  2-ге вид.  К. : 
Слово, 2010.  172 с. 
 
  Навчальний посібник містить програму курсу, 
розроблену з врахуванням новітніх методик і технологій 
організації навчального процесу. 
  Посібник орієнтований на студентів очної і заочної 
форми навчання спеціальності "дошкільне виховання" 
закладів вищої та післядипломної освіти, педагогічних 
працівників дошкільних закладів. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (3) 

 

Основи бізнесу : навч. посіб. / Я. С. Ларіна [та ін.].  
К. : Академія, 2009.  384 с.  (Альма-матер). 
 
  У навчальному посібнику на основі новітніх 
теоретичних напрацювань висвітлено засади бізнесу, подано 
практичні рекомендації щодо організації власної справи, 
форм і методів конкурентної боротьби, маркетингової 
стратегії підприємства, розглянуто його діяльність у різних 
сферах (торгівля, банківські послуги, агропромисловий 
комплекс, ринок цінних паперів) з огляду на сучасні 
економічні реалії та українське законодавство. 
  Розрахований на студентів вищих навчальних 
закладів, усіх, хто цікавиться проблемами бізнесу. 
 

 
ЧЗГИ (1) 

 

Котельніков, Д. І.  
 Управління конкурентоспроможністю : навч. 
посіб. / Д. І. Котельніков, С. М. Задорожна.  К. : 
Слово, 2004.  168 с. 
 
  Стрімка перебудова економіки України вимагає 
від кожного громадянина і організації надбання здібностей 
до життя й праці в умовах ринкової конкуренції. Навчальний 
посібник базується на досвіді роботи авторів із студентами 
різних спеціальностей та слухачами центрів перепідготовки 
та перекваліфікації, тому його побудовано системно з трьох 
частин: практичної, де приведені роботи з оцінки 
конкурентоспроможності; хрестоматійної, де конспективно 
розглянуті всі аспекти конкуренції в умовах ринкової 
економіки, як системі конкурентних фірм; дослідницької, де 
наведені приклади польових досліджень конкуренції в 
умовах України. Практикум з ”Управління 
конкурентоспроможністю" є корисним для викладачів, 
студентів і фахівців-практиків незалежно від їх спеціалізації, 
зокрема для економістів-менеджерів, які вивчають 
дисципліни "Управління проектами" та "Інноваційний 
менеджмент", "Основи підприємництва", до яких питання 
конкурентоспроможності входять як окремі складові. 

 
 

ЧЗГИ (1) 
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Роботи професорсько‐викладацького складу 
Університету 

 

 

Князева, Камелия Вениаминовна. 
 Эргономика и дизайн. Методы проектирова-
ния одежды : учеб. пособ. / К. В. Князева, М. В. 
Колисниченко, Ю. В. Князева.  К. : КНУТД, 2012.  
239 с. 
 
  В учебном пособии рассмотрены вопросы 
проектирования эффективных средств индивидуальной 
защиты рабочих различных производств. Пособие 
рекомендовано для студентов всех форм обучения при 
изучении дисциплин “Эргономика“, “Проектирование 
спецодежды”, “Новейшие технологии изготовления одежды”, 
а также для аспирантов и докторантов.  
 

 
 
ЧЗЕТИ (3), 
АНТЛ (2),  
АССК (6) 
 

 

 
ESP: Design : навч. посіб. / [Т. В. Барамикова, Л. П. 
Ільєнко, К.С. Кугай, А.В. Спіжова, Н.В. Зимнікова, 
А.М. Ткаленко].  К. : КНУТД, 2012.  276 с.  
Англ. мовою. 
 
  Навчальний  посібник  “ЕSР: Design”  розрахований  
для   аудиторної та самостійної  роботи   студентів - 
майбутніх   спеціалістів у галузі дизайну. Дидактично та 
методично систематизований навчальний матеріал 
спрямований на вироблення у студентів навичок  
комунікативної  англо-мовної діяльності, розширенню та 
засвоєнню лексико-термінологічного  словника професійної  
діяльності. 
 
 
 
 
 

 
АНТЛ (5),  
АССК (1), 
ЧЗГИ (5),  
АСМК (39) 

 

Умовні позначення: 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392). 
 ЧЗГИ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419), 
 АССК – абонемент для студентів старших курсів (ауд. 1-0389), 
 ЧЗГИ – читальний зал гуманітарних видань  (ауд. 1-0276), 
 АСМК – абонемент для студентів молодших курсів (1-0273). 
 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Смеречинська, Ніна Радіонівна.  
  Текстильно-допоміжні сполуки : навч. посіб. / 
Н. Р. Смеречинська, Я. В. Редько, О. О. Гараніна.  К. 
: КНУТД, 2012.  210 с. 
 

  У навчальному посібнику наводяться загальна 
характеристика властивостей і застосування текстильно-
допоміжних сполук (ТДС) та фізико-хімічні властивості 
поверхнево-активних речовин (ПАР). Розглядаються ТДС для 
всіх технологічних переходів опоряджувального виробництва. 
Для студентів хіміко-технологічного профілю, зокрема для 
підгоговки фахівців зі спеціальностей напрямів "Легка 
промисловість", "Хімічна технологія та інженерія",  студентам 
які вивчають матеріалознавство і товарознавство, а також для 
аспірантів, викладачів, вчених і практичних працівників легкої 
промисловості. 
 

 
ЧЗЕТИ (5), 
АНТЛ (5), 
АССК (40) 
 

 

Омельченко, Василь Дмитрович.  
  Проектування виробництв трикотажної 
промисловості : підручник / В. Д. Омельченко, Є. О. 
Романюк, Н. М. Литвиненко.  К. : КНУТД, 2012.  
252 с. 
 
  У підручнику розглянуто технологічні процеси 
виготовлення трикотажний виробів, методи проектування 
технологічних параметрів виробництва, питання раціональної 
організації технологічних потоків підприємств. Основна увага 
приділена питанням розробки технологічних процесів і 
методів їх розрахунків, раціональної організації технологічних 
потоків трикотажних підприємств різних профілів, 
оптимальній розстановці трикотажного обладнання на 
виробничих площах. Підручник призначений для студентів, 
що вивчають теорію та практику проектування виробництв 
трикотажної галузі, є основою для виконання курсових, 
дипломних та магістерських робіт із спеціальності. 
 

 
ЧЗЕТИ (5), 
АНТЛ (5), 
АССК (40) 
 

 
 


