
НТБ КНУТД 1 Травень-2013, Бібліодайджест
 

 
 

Навчально-методичні видання 
 

 

Злобін, Григорій Григорович. 
 Архітуктура та апаратне забезпечення ПЕОМ : 
навч. підручник / Г. Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк . – 2-ге 
вид. – К. : Каравела, 2012. – 224 с. 
 

  У навчальному посібнику викладені історія розвитку 
комп'ютерної техніки, основи алгебри логіки, головна 
елементна база сучасних ПЕОМ. Розглянуто принципи 
роботи сучасних процесорів, запам'ятовуючих та 
периферійних пристроїв, систему шин, базову систему вводу-
виводу. Подано інформацію про апаратне забезпечення 
ПЕОМ: відеосистему, дискову підсистему, обладнання для 
локальних та глобальних мереж та засоби Multimedia. 
  Посібник призначений для студентів природничих і 
технічних факультетів вищих навчальних закладів та всіх, 
хто цікавиться інформатикою та обчислювальною технікою. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (2) 

 

Ванін, Володимир Володимирович. 
 Оформлення конструкторської документації : 
навч. посіб. / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. 
Гнітецька. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 
2012. – 200 с. 
 

 Розглянуто основні правила оформлення 
конструкторської документації відповідно до вимог 
стандартів. Посібник містить необхідні відомості для 
оформлення робочих креслеників деталей, креслеників 
складанних одиниць та текстових документів. 
 Для студентів технічних спеціальностей усіх форм 
навчання, а також для слухачів факультетів підвищення 
кваліфікації вузів. 
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 
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Круш, Петро Васильович. 
       Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб. / 
П. В. Круш. – К. : Каравела, 2012. – 424 с. 
 

 У навчальному посібнику висвітлюються питання 
сучасного макроекономічного розвитку національних 
економік та проблеми їхнього регулювання. У центрі уваги 
перебувають базові та сучасні макроекономічні категорії, що 
відображають загальні результати економічної діяльності 
національної економіки та особливості її взаємодії зі 
суб'єктами світового господарства. Предмет макроекономіки 
розкривається на основі аналізу механізму функціонування 
ринкової системи та впливу основних сучасних суб'єктів 
регулювання (ринку, держави, суспільства, міжнародних 
економічних організацій і корпорацій) на макроекономічні 
процеси. Пропонований посібник є узагальненням надбань 
зарубіжної та української макроекономічної науки, враховує 
загальноцивілізаційні закономірності розвитку економічних 
систем та особливості сучасного стану економіки України. 
 Розрахований на студентів вищих навчальних 
закладів, аспірантів, викладачів, науковців та всіх тих, хто 
цікавиться проблемами національної економіки та 
механізмом її функціонування. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Дорожинський, Олександр Людомирович. 
 Фотограмметрія : підручник / О. Л. Дорожин-
ський, Р. Тукай. – Львів : Львівська політехніка, 
2008. – 332 с. 
 

 У підручнику подано теорію аналітичної 
фотограмметрії та розв'язання основних фотограмметричних 
задач, що становить основу цифрової фотограмметрії. 
Висвітлено питання цифрового оброблення зображень, 
зокрема формування образів, покращання якості, способи 
стиснення та ін. Детально описано технології цифрової 
фотограмметрії, зокрема побудова цифрових моделей 
рельєфу і поверхні, аеротріангуляції, кореляції зображень, 
створення ортофотокарт. Подано теоретичне розв'язання 
задач космічної фотограмметрії, розглянуто сучасні підходи 
до технологій космічного картографування поверхонь Землі і 
планет. 
 Підручник призначений для студентів ВНЗ з базового 
та магістерського рівні підготовки напряму "Геодезія, 
картографія та землевпорядкування", а також для аспірантів, 
докторантів та фахівців, що займаються використанням 
фотограмметрії та дистанційного зондування у різних галузях 
науки і практики. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1) 
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 Історія України : джерельний літопис / за ред. 
В. І. Червінського, М. І. Обушного. – К. : Дирекція 
ФВД, 2008. – 800 с. 
 

 Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють 
найважливіші події в історії України з найдавніших часів до 
сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні 
матеріали. 
 Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з 
літописних свідоцтв, юридично-правових документів, 
генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних 
матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих 
істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців. 

 

АГПИ (3), 
ЧЗГИ (2) 

 

 Регіональна економіка : навч. посіб. / за ред. 
В. К. Збарського, В. І. Мацибори. – К. : Каравела, 
2012. – 280 с. 
 

 У посібнику висвітлено теоретичні і практичні аспекти 
регіональної економіки, особливості розміщення і 
територіальної організації продуктивних сил. 
Охарактеризовано розвиток природно-ресурсного, соціально-
трудового, виробничого і науково-технічного потенціалу 
економіки регіонів. Проаналізовано державну регіональну 
економічну політику та механізми її реалізації. Дано 
характеристику господарства великих економічних районів 
України та особливості регіонального розвитку, 
розкриваються тенденції і форми розвитку продуктивних сил 
регіонів та їхні зовнішні економічні зв'язки в умовах 
глобалізаційних процесів. 
 Для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за програмами бакалаврів і спеціалістів 
економічних фахових спрямувань. 
 

 

ЧЗГИ (2) 

 

Фетісов, Валерій Сергійович. 
         Автоматизоване робоче місце менеджера : навч. 
посіб. / В. С. Фетісов. – К. : Знання, 2008. – 390 с. 
 

 У навчальному посібнику розкрито характеристики 
сучасних інформаційних систем та найважливіші складові 
програмного забезпечення їх. Теоретичний матеріал 
органічно поєднується із висвітленням загальних принципів і 
методів практичного використання інформаційних систем, 
методики роботи з різними класами програмного 
забезпечення. У кінці кожного розділу подано перелік 
запитань для самоконтролю засвоєного матеріалу, 
термінологічний словник і список літератури. Опанування 
навчального матеріалу, наведеного у посібнику, допоможе 
читачеві здобути необхідні теоретичні знання і практичні 
ніавички застосування сучасних інформаційних систем і 
технологій у різних сферах управлінської діяльності. 
 Для студентів вищих навчальних закладів. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
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Данилко, Валерій Кирилович. 
Управління витратами : навч. посіб. / В. К. Данилко, 
О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К. : Каравела, 
2012. – 216 с. 
 

 У пропонованому навчальному посібнику комплексно 
розкрито актуальні питання, пов'язані з дослідженням 
організаційно-економічного механізму управління витратами 
на сучасних підприємствах та реалізацією резервів зниження 
рівня витрат. 
 Призначений для студентів, слухачів магістерських 
програм економічних вузів, підприємців, фінансових 
контролерів та аналітиків, менеджерів підприємств, 
працівників банків, консалтингових фірм і фінансових 
посередників. За допомогою посібника керівники та 
спеціалісти мають можливість набути базової підготовки з 
питань управління витратами в господарській діяльності 
підприємств і навчитись приймати кваліфіковані 
управлінські рішення. 
 

 
 

АСиМК (1), 
ЧЗГИ (1) 

 

Юхименко, Петро Іванович. 
Економічна історія : навч. посіб. / П. І. Юхименко. – 
3-тє вид., випр. і доп. – К. : Вікар, 2012. – 341 с. 
 

 Цей навчальний посібник створено на основі 
попередніх видань автора з економічної історії, 
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для 
студентів вищих навчальних закладів. У посібнику за новою 
структурою курсу висвітлюються питання економічної історії 
від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага 
приділяється аналізу трансформаційних етапів реформ і 
структурних змін у національних економіках і світовому 
господарстві новітнього часу. За структурою і змістом 
посібник відповідає програмі нормативного курсу з 
економічної історії для студентів економічних 
спеціальностей. При написанні посібника автором враховані 
програми викладання економічної історії в Ексетерському 
(Великобританія), Гессенському (Німеччина) та 
Московському державному ім. М.В. Ломоносова (Росія) 
університетах. 
 Розраховано на студентів економічних спеціальностей, 
аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять 
питання економічної історії. 
 

 

 
ЧЗГИ (1) 
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 Zrównowaźony rozwój - Debiut naukowy 2012 / 
ed.: T. Jemczura, H. A. Kretek. – Racibórz : Państwjwej 
Wyższej Szkolu Zawodowej, 2013. – 400 с. 

 
ЧЗЕТИ (1) 

 

Сахно, Євгеній Юрійович. 
          Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. 
посіб. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. – 
К. : ЦУЛ, 2010. – 328 с. 
 
 У навчальному посібнику розглянуті питання надання 
споживачам матеріальних і нематеріальних послуг. Наведені 
відомості про організацію сервісного обслуговування 
технічно складних товарів, систему та види технічного 
обслуговування та ремонту машин на промисловому 
підприємстві, принципи організації і технології надання 
соціально-культурних та інформаційних послуг населенню. 
Наведені приклади вирішення практичних задач, які 
виникають при сервісному обслуговуванні техніки, 
розроблені питання для самоконтролю знань користувачів і 
завдання для індивідуальної та самостійної роботи. 
 Навчальний посібник спрямований на підвищення 
рівня освіти в галузі падання сервісних послуг і розрахований 
на спеціалістів галузі управління, аспірантів та студентів 
спеціальності «Менеджмент організацій». 
 

 
ЧЗГИ (2), 
АНТЛ (2), 
АСиМК (1) 

 

Маров, Михаил Николаевич. 
 Эффективная работа: 3ds Max 8 / М. Н. Маров. 
– СПб. : Питер, 2006. – 907 с. 
 

 С помощью программы 3ds Мах 8 создают 
трехмерные миры и героев компьютерных игр, 
телевизионные заставки и рекламные клипы, 
сногсшибательные трюковые эффекты для большого кино и 
целые фильмы с виртуальными персонажами. Если вы хотите 
приобщиться к столь захватывающим возможностям и 
сделать это наиболее эффективно, вам не обойтись без этой 
книги, автор которой подготовил десятки специалистов по 
трехмерной графике и анимации и имеет многотысячную 
читательскую аудиторию. Почти 100 упражнений, связанных 
единым смысловым проектом, масса примеров, десятки 
полезных советов помогут вам освоить на практике методы и 
приемы работы над трехмерной сценой и анимацией, 
составят прочный фундамент для дальнейшей 
самостоятельной работы и постепенного развития 
профессиональных навыков. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1) 
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Сук, Леонід Кіндратович. 
 Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. 
посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна. – К. : 
Каравела, 2012. – 352 с. 
 

У посібнику розглянуто питання ведення бухгалтерського 
обліку на підприємствах малого бізнесу, а саме: 
організаційно-правові форми господарювання, організація 
обліку, план рахунків бухгалтерського обліку суб'єктів 
малого підприємництва, проста і спрощена форми 
бухгалтерського обліку, облік у приватного підприємця, 
облік грошових коштів, запасів, розрахунків, необоротних 
активів, доходів, витрат, фінансових результатів, капіталу, 
порядок складання фінансової і податкової звітності. 
Призначений для студентів вищих навчальних закладів 
спеціальності "Облікі аудит", інших економічних 
спеціальностей, бухгалтерів, фінансистів, аудиторів та інших 
спеціалістів економічного профілю. 
 

 
 

ЧЗГИ (2) 

 

Літературно-художні видання 
 

 
 

Рубина, Дина. 
 Почерк Леонардо : роман / Д. Рубина. – М. : 
Эксмо, 2008. – 464 с. 
 

 
АГПИ (1) 

 
 

Довженко, Олександр. 
 Зачарована Десна : кіноповісті ; оповідання / 
О. П. Довженко. – Х. : Фоліо, 2013. – 219 с. – 
(Шкільна бібліотека української та світової 
літератури). 
 

 
 

АГПИ (1) 
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Жадан, Сергій. 
 Лілі Марлен : книга нових та вибраних віршів / 
С. В. Жадан. – Х. : Фоліо, 2011. – 186 с. – (Сафарі).  
 

 
 

АГПИ (1) 

 
 

Малярчук, Таня. 
 Говорити / Т. Малярчук. – Х. : Фоліо, 2007. – 
187 с. – (Графіті). 
 

 
АГПИ (1) 

 
 

Сент-Екзюпері, Антуан. 
 Маленький принц : пер. з фр. / А. де Сент-
Екзюпері. – Х. : Фоліо, 2004. – 349 с. – (Бібліотека 
пригод).  
 

 
 
 

АГПИ (1) 

 
 

Баум, Френк. 
 Мудрець країни Оз / Л. Ф. Баум. – Х. : МОСТ-
Торнадо, 2003. – 192 с. – (Читаємо у школі і вдома).  
 

 
 

АГПИ (1) 
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  Украинская мистическая фантастика – 
2009 / [Г. Л. Олди, М. и С. Дяченко, В. Васильев,  
А. Зорич, А. Дашков, А. Бессонов]. – Х. : Фолио, 
2008. – 444 с. 

 
 

АГПИ (1) 

 

  Украинская фэнтези - 2006 / [Г. О. Олди,  
В. Васильев, М. и С. Дяченко, А. Зорич]. – Х. : 
Фолио, 2005. – 447 с. 

 
АГПИ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Умовні позначення: 
 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних виданьчитальний зал гуманітарних видань 
(ауд. 1-0179), 
 ЧЗГИ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСиМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Колесніков, Володимир Григорович. 
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Пиріг, Олександра Андріївна. 
 Підприємництво в Україні : від витоків до 
сьогодення : монографія / О. А. Пиріг, Д. С. Черняк. 
– К. : УкрДрук, 2011. – 198 с. 
 

 В монографії на основі широкого кола джерел, 
вітчизняної та зарубіжної літератури проаналізовано шляхи 
зародження, становлення й генезису підприємництва в 
Україні. Історію підприємництва подано в контексті 
історичного поступу України та Європи. Розкрито вплив 
політичного та культурного чинників на розвиток 
підприємництва. У книзі подано галерею портретів успішних 
підприємців. Зроблено висновок, що в основу плідної 
підприємницької діяльності покладено природні здібності, 
ґрунтовні знання й напружену щоденну працю. Значна увага 
приділена доброчинній діяльності підприємців. 
 Розрахована на викладачів, науковців, студентів та 
всіх, хто цікавиться проблемами історії. 
 

 
 

АНТЛ (1) 

 


