
НТБ КНУТД 1 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 
 

 

Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Гетьман, Оксана Олександрівна. 

 Економіка підприємства : навч. посіб. / О. О. 

Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 

2010. – 488 с. 
  В навчальному посібнику розглянуто закономірності 

та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в 

конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано 

нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення 

всіх виробничо-господарських процесів як в межах 

внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні 

інтеграційних зв'язків із суб'єктами зовнішнього по 

відношенню до конкретного підприємства середовища. 

Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, 

напрямки ефективної організації, управління, планування і 

регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови 

застосування прогресивних методик щодо визначення 

результативності господарювання вітчизняних підприємств. 

Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні 

ситуації в діяльності вітчизняних підприємств. 

  Навчальний посібник призначений для студентів 

економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, 

викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми 

функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах 

господарювання. 

 

 

 

ЧЗГИ (1) 



НТБ КНУТД 2 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

 Міжнародний маркетинг: в питаннях та 

відповідях : навч. посіб. / За ред. М. Барановської, 

Ю. Козака, С. Смичека. – К. : ЦУЛ, 2013. – 302 с. 
 

  Посібник спрямований на активне засвоєння курсу 

«Міжнародний маркетинг» згідно з чинною програмою 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Він 

містить аналіз загальних основ міжнародного маркетингу, 

економічного, політико-правового та соціально-культурного 

його середовища. 

  Особлива увага приділяється маркетинговим 

стратегіям на зарубіжному ринку, товарній політиці та 

ціноутворенню у міжнародному маркетингу, засобам 

просування продукту на зарубіжний ринок. 

 Для студентів економічних вузів та факультетів. 
 

 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

Громик, Юрій Васильович. 

 Український правопис : навч. посіб. / Ю. В. 

Громик. – К. : ЦУЛ, 2013. – 140 с. 

 
  Подано основні орфографічні та пунктуаційні 

правила, зауваження щодо словозміни  іменних частин мови 

та дієслова, а також систему вправ відповідно до розділів 

навчального курсу "Український правопис". Послідовно 

акцентовано увагу на складних орфограмах і пунктограмах. 

Робота з посібником оптимізує вивчення студентами курсу 

"Український правопис", підвищить рівень культури їхнього 

писемного мовлення.   

 Для студентів напрямів підготовки "Видавнича справа 

та редагування" і "Журналістика", а також усіх, хто бажає 

вдосконалити свої правописні навички. 
 

 

 

ЧЗГИ (1), 

АНТЛ (1) 

 

Чернявська, Олена Валеріївна. 

 Фандрайзинг : навч. посіб. / О. В. Чернявська, 

А. М. Соколова. – К. : ЦУЛ , 2013. – 188 с. 

 
  Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення 

дисципліни: «Фандрайзинг» навчально-методичними 

матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної 

теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми 

індивідуальних завдань, тестові завдання, плани практичних 

занять, список рекомендованої літератури. В посібнику 

містяться термінологічний словник, методичні рекомендації 

до виконання індивідуальних завдань, карта самостійної 

роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань 

студентів. 

 Для студентів вищих навчальних закладів, наукових і 

практичних працівників. 

 

 

 

ЧЗГИ (1) 



НТБ КНУТД 3 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Непочатенко, Олена Олександрівна. 

 Фінанси підприємств : підручник / О. О. 

Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – К. : ЦУЛ, 2013. – 

504 с. 

 
  Підручник підготовлений відповідно до державного 

загальноосвітнього стандарту вищої професійної освіти і 

охоплює основні його розділи. У ньому висвітлено сутність 

фінансів підприємств, їх роль в економічному і соціальному 

розвитку суспільства. Розкрито концептуальні основи 

фінансів підприємств, організацію їх розрахунків, 

фінансового забезпечення відтворення основних засобів, 

оцінки фінансового стану, фінансового планування, 

фінансової санації та банкрутства підприємства. Значна увага 

приділена значенню розрахунків підприємств у 

господарському обігу, механізму їх дії. Розглянуто засади 

формування витрат та розподілу прибутку на підприємстві. 

До кожного розділу додаються запитання для самоконтролю 

знань. 

 Підручник призначений для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів ІII-ІV рівня 

акредитації. Книга буде також корисна працівникам 

фінансових служб організацій і підприємств, а також 

широкому загалу працівників підприємств, що цікавляться 

проблемами управління їх фінансами. 
 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

Ніколаєва, Ольга Миколаївна. 

 Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. М. 

Ніколаєва, А. С. Маглаперідзе. – К. : ЦУЛ, 2013. – 

354 с. 

 
  У навчальному посібнику висвітлено організаційні та 

методичні засади формування і функціонування інституту 

місцевих фінансів. Розглянуто сутність, складові та засади їх 

організації. Розкрито механізми управління системою 

місцевих фінансів, а саме особливості формування та 

використання бюджетних коштів, збалансування місцевих 

бюджетів. Дано характеристику доходів та видатків 

підприємств комунальної власності. Особливу увагу 

приділено фінансовій діяльності житлово-експлуатаційного 

комплексу. 

  Матеріал систематизовано за модулями, що відповідає 

вимогам кредитно-модульної системи. До кожного модулю 

додаються тестові завдання. 

 Рекомендується для студентів економічних 

спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних 

закладів, працівників органів місцевого самоврядування, 

фінансових органів, державного казначейства. 
 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НТБ КНУТД 4 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Мальська, М. П. 

  Міжнародна маркетингова діяльність: теорія 

та практика : підручник / М. П. Мальська, І. С. 

Пурська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 288 с. 
 

  У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та 

організаційно-практичні засади організації міжнародної 

маркетингової діяльності. Висвітлено суть, принципи, 

функції, структуру та форми міжнародного маркетингу у 

зв'язку із стадіями інтернаціоналізації діяльності 

підприємства. Подано тестові та практичні завдання з курсу 

"Міжнародний маркетинг" з метою кращого опанування 

студентами знань, навиків та методів міжнародної 

маркетингової діяльності. 

 Призначено для студентів спеціальності 6050200 

"Менеджмент організацій", а також студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців з 

туризму. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Амеліна, Ірина Володимирівна. 

 Міжнародні економічні відносини : навч. 

посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. 

Владимиров. – К. : ЦУЛ, 2013. – 256 с. 

 
  Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній 

програмі за курсом «Міжнародні економічні відносини». У 

навчальному посібнику розглянуто передумови, зміст, 

структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних 

економічних відносин. Особлива увага приділяється аналізу 

формам міжнародних економічних відносин, міжнародній 

торгівлі, міжнародному руху факторів виробництва, 

економічній інтеграції та проблемам науково-технічного 

обміну і міжнародного бізнесу в цілому.     

  Пропонується для студентів вищих навчальних 

закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГИ (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних 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. 

 



НТБ КНУТД 5 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Кібік, Ольга Миколаївна. 

 Теорія бізнесу : навч. посіб / О. М. Кібік, К. В. 

Белоус. – К. : Алерта, 2012. – 256 с. 

 
  Висвітлено основи функціонування ринкової 

економіки, поняття, класифікацію, питання конкуренції та 

забезпечення конкурентоспроможності, закони 

функціонування бізнес-структур. Визначено зміст і значення 

маркетингу. Розглянуто загальні поняття управління та його 

роль у виробництві, показано природу і сутність 

управлінських рішень, які ухвалюються на різних рівнях та в 

різних сферах. Систематизовано сучасні підходи до 

забезпечення лідерства та підготовки кадрів управління. 

  Призначений для студентів вищих навчальних 

закладів, що здобувають освіту зі спеціальностей 

«Правознавство», «Економіка підприємства (за видами 

економічної діяльності)», «Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності)». 

Корисний також для аспірантів, спеціалістів у сфері 

економічної та юридичної практики. 
 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 Практикум з економетрії : навч. посіб. / ред. 

О. О. Юнькова. – К. : Видавничий дім «Персонал», 

2009. – 256 с. 
 

  У посібнику розглянуто основні задачі 

економетричних досліджень і методи їх розв'язання. 

Основним методом оцінювання параметрів регресійиих 

рівнянь обрано метод найменших квадратів (МНК). Описано 

особливості оцінювання параметрів у разі порушення 

основних умов застосування класичного МНК і 

альтернативні методи оцінювання параметрів моделей (метод 

головних компонентів, узагальнений МНК тощо). Динаміку 

економічних процесів розглянуто на прикладах моделей 

часових рядів. Для моделювання економічних процесів з 

прямими та оберненими зв'язками використано системи 

одночасних рівнянь. Призначений для студентів економічних 

спеціальностей. 

  Посібник містить розділи з вищої математики, 

алгебри, теорії ймовірностей і математичної статистики, 

необхідні для засвоєння курсу економетрії. 

 Призначений для студентів економічних 

спеціальностей. 
 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних 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. 

 



НТБ КНУТД 6 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Фірсова, Світлана Германівна. 

 Маркетинг нововведень: дослідження, 

сегментування, прогнозування : навч. посіб. / С. Г. 

Фірсова. – К. : Атіка, 2010. – 240 с. 

 
  Посібник присвячений розгляду проблемних питань 

щодо створення нової продукції, які є характерними для 

інноваційних підприємств. Розглянуто методи і методичні 

підходи проведення маркетингових досліджень, 

сегментування, прогнозування, які чітко структуровані 

відповідно до етапів інноваційного процесу. 

  Для студентів, аспірантів, теоретиків маркетингу, 

практичних служб маркетингу (маркетологів, економістів, 

менеджерів, керівників підприємств), усіх, хто орієнтується 

на інформацію про ринок для управління інноваційним 

процесом. 
 

 

ЧЗГИ (1) 

 

Кривов’язюк, Ігор Володимирович.  

 Економічна діагностика : навч. посіб. / І. В. 

Кривов’язюк. - К. : ЦУЛ, 2013. - 456 с. 

 
  Навчальний посібник розкриває теоретичні, 

методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики 

підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана 

ґрунтовна характеристика її визначальних складових - 

діагностики конкурентоспроможності підприємства, 

виробничого потенціалу, вартості підприємства як цілісного 

майнового комплексу, управлінської діагностики, фінансової 

діагностики, діагностики економічної безпеки та економічної 

культури.   

  Матеріали книги вирізняє комплексний підхід до 

розкриття структури представлених результатів дослідження, 

теоретико-методичного обгрунтування напрямків, що 

стосуються економічної діагностики підприємства. 

  До кожного розділу додається перелік ключових 

понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список 

рекомендованої літератури. 

  Навчальний посібник стане настільною книгою та 

найкращим порадником у навчальному процесі як для 

студентів економічних спеціальностей, аспірантів, 

викладачів-початківців, так і для викладачів з великим 

педагогічним стажем, стане в нагоді усім тим, хто має намір 

самостійно поглибити знання з економіки та управління 

підприємством. 
 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НТБ КНУТД 7 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

 35 положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. – К. : Алерта, 2011. – 280 с. – (Бібліотека 

бухгалтера). 

 
  Видання містить положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку (П(С)БО) із змінами станом на 1 

листопада 2011 року. 

  Додатково подається положення про порядок 

бухгалтерського обліку окремих активів та операцій 

підприємств державного, комунального секторів економіки і 

господарських організацій, які володіють та/або 

користуються об'єктами державної, комунальної власності і 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні». 

 Для судентів економічних спеціальностей навчальних 

закладів всіх рівнів акредитації. Може бути використаний 

фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та 

викладачами вищих навчальних накладів. 

 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 Обгрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків : навч. посіб. / За заг. ред. Л. І. 

Донець. – К. : ЦУЛ, 2012. – 472 с. 

 
  У даному навчальному посібнику розглянуто 

теоретико-методологічні підходи до визначення 

господарських рішень, організаційні механізми та процесорні 

технології їх прийняття з урахуванням невизначеності; 

висвітлено особливості прогнозування та обгрунтування 

оптимального вибору альтернативних рішень на засадах 

використання економіко-математичного інструментарію; 

визначено засоби управління ризиками, методи їх 

оцінювання та шляхи мінімізації при обгрунтуванні 

господарських рішень. Теоретичний матеріал 

структурований у відповідності з логікою засвоєння 

студентами основних понять, економічних категорій, методів 

і засобів їх використання в практичній діяльності з 

урахування вимог кредитно-модульної системи. 

 Навчальний посібник призначено для студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх 

форм навчання. 

 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 Планування діяльності підприємства : навч. 

посіб. / А. Ф. Бурик, О. М. Світовий, О. Г. 

Мачушенко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с. 

 
 Навчальний посібник підготовлено відповідно до 

програми дисципліни, побудований на індивідуальному 

виконанні наскрізних практичних занять студентами вищих 

навчальних закладів освіти III-ІV рівнів акредитації. Він 

також корисний для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації, керівників і спеціалістів аграрних формувань 

різних форм власності та господарювання. 

 

 

ЧЗГИ (1) 



НТБ КНУТД 8 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Балабанова, Людмила Веніамінівна. 

 Рекламний менеджмент : підручник / Л. В. 

Балабанова, Л. О. Юзик. – К. : ЦУЛ, 2013. – 392 с. 

 
  У підручнику розкрито становлення та розвиток 

рекламного менеджменту, сутність і функції реклами, 

наведено характеристику процесу рекламної комунікації, 

каналів розповсюдження рекламних повідомлень; основних 

засобів розповсюдження реклами; рекламного звернення, 

розкрито особливості рекламних досліджень ринку; 

планування рекламної діяльності; організації рекламної 

діяльності підприємства; контроль рекламної діяльності; 

оцінка ефективності рекламної діяльності. 

  Особливу увагу приділено таким найбільш важливим 

аспектам рекламного менеджменту, як: планування, 

організація, контроль рекламної діяльності, оцінка 

ефективності рекламної діяльності. 

 Для підготовки студентів та магістрантів з напрямку: 

0502 "Менеджмент", для перепідготовки керівників та 

спеціалістів підприємств. 

 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 Стратегічне управління  : навч. посіб. / В. Л. 

Дикань, В. О. Зубенко, О. В. Маковаз. – К. : ЦУЛ, 

2013. – 272 с. 

 
  Сучасним інструментом управління розвитком 

організації в умовах постійних змін зовнішнього оточення і 

пов'язаною з цим невизначеністю є стратегічне управління. В 

навчальному посібнику комплексно охоплено становлення 

концепції стратегічного управління, сутність стратегічного 

управління, стратегічний аналіз середовища підприємства, 

формування господарського портфелю підприємства, система 

стратегій підприємства, альтернативність у стратегічному 

виборі, стратегічне планування в системі керування 

підприємством, реалізація стратегії підприємства, 

інформаційне забезпечення реалізації стратегії та 

стратегічний контроль. Вивчення кожного розділу 

підручника супроводжується переліком питань для 

самоконтролю, тестами та практичними завданнями. 

 Навчальний посібник може бути корисним студентам, 

викладачам, менеджерам і керівництву підприємств 

промисловості і транспорту України. 

 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних 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. 

 



НТБ КНУТД 9 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

 Управление и экономика фармации. 

Экономика аптечных организаций : учебник / ред. Е. 

Е. Лоскутова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. 

– 432 с. 

 
  Рассмотрены исторические аспекты экономической 

деятельности аптек, современная экономическая среда и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов 

фармацевтического рынка. Изложены вопросы анализа и 

планирования основных экономических показателей 

деятельности аптечных организаций. Для закрепления знаний 

и практических навыков в каждую главу включены примеры 

расчетов, темы для повторения и расчетные задания. 

 Для студентов учреждений высшего 

фармацевтического образования. Может быть полезен для 

провизоров и руководителей аптечных организаций. 

 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

Волянська, Олена Володимирівна. 

 Соціальна психологія : навч. посіб. / О. В. 

Волянська, А. М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 

275 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

 
  У посібнику наводяться найважливіші теоретичні 

відомості з курсу "Соціальна психологія", плани і завдання 

до семінарських занять, програма курсу, питання для 

самоконтролю, теми контрольних робіт та рефератів, тестові 

завдання, питання до іспиту та списки рекомендованої 

літератури. За структурою посібник відповідає вимогам 

модульно-рейтингової системи організації навчального 

процесу. Весь курс поділено на чотири модулі. До кожного 

модуля крім теоретичного матеріалу наводяться плани 

семінарських занять, практичні завдання. 

 Посібник розрахований на студентів, фахівців з 

соціогуманітарних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних 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. 

 



НТБ КНУТД 10 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Фукин, Виталий Александрович. 

 Теоретические основы проектирования 

внутренней формы обуви / В. А. Фукин = 

Theoretische grundlage der projektierung von 

schuhinnenform / V. A. Fukin : учеб. пособ. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М. : Экономическое образование, 

2010. – 386 с. 

 
  В учебном пособии изложены теоретические основы 

проектирования внутренней формы обуви в целях 

совершенствования ее конструкции. Рассмотрены 

биометрические, технические и геометрические основы 

конструирования поверхности обувных колодок, 

графоаналитические и математические методы описания 

контуров колодок. 

 Предназначено для студентов магистров, аспирантов и 

научных работников обувной промышленности. 

 

 

 

ЧЗЕТИ (1) 

 

 Електроніка і мікросхемотехніка  : навч. 

посіб. : у 4-х т. / За ред. В. І. Сенька. – К. : Каравела, 

2013 –     . 

 Т. 4 : Силова електроніка, Кн. 1. –  2013. – 640 

с. 

 
  У книзі 1 четвертого тому розглянуто некеровані та 

керовані випрямлячі однофазного та трифазного струму, 

згладжувальні фільтри, залежні інвертори, перетворювачі 

постійної напруги в постійну, автономні інвертори. 

  У книзі 2 розглянуто регулятори змінної напруги, 

перетворювачі частоти, компенсатори реактивної потужності 

та активні фільтри, джерела вторинного електроживлення 

електронної апаратури, системи керування 

напівпровідниковими перетворювачами, електромагнітна 

сумісність пристроїв силової електроніки. 

  Матеріал супроводжується прикладами розрахунків і 

контрольними запитаннями. 

 Для студентів вищих навчальних закладів, що 

навчаються за напрямками "Електромеханіка", "Електронні 

пристрої та системи", "Електротехніка та електротехнології". 

Посібник може бути використаний також спеціалістами з 

різним рівнем підготовки в області силової електроніки для 

підвищення кваліфікації. 

 

 

 

ЧЗЕТИ (1) 



НТБ КНУТД 11 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Стельмащук, Галина Григорівна. 

 Українське народне вбрання / Г. Г. 

Стельмащук. – Львів : Апріорі, 2013. – 256 с. 

 
  На джерельному і фактологічному матеріалі 

представлено шлях формування і побутування українського 

традиційного вбрання від найдавніших часів до початку XX 

ст. Вперше подано коротку характеристику вбрання 

української еліти, міщан і робітників. 

  Розглянуто комплекси вбрання усіх етнографічних 

регіонів України. 

 Вперше подано коротку характеристику вбрання 

української еліти, міщан і робітників. 

 

 

ЧЗЕТИ (2) 

 

 Охорона праці в галузі : навч. посіб. – К. : 

ЦУЛ, 2013. – 322 с. 

 
  Конструктивно навчальний посібник охоплює три 

блоки змістових викладок стосовно навчальних дисциплін: 

«Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» 

(теоретичні основи та практичний курс). 

  Концептуально зміст навчального посібника 

узгоджено з вимогами компетентнісно-світоглядного підходу 

до навчання майбутніх фахівців. Інноватика такої методичної 

моделі полягає у використанні бінарних цілеорієнтацій 

(стосовно змістової обізнаності з навчальних дисциплін та 

сформованості компетентнісно-світоглядних професійних 

якостей майбутнього фахівця). 

 Навчальний посібник адресується науково-

педагогічним працівникам та студентам вищих навчальних 

закладів, практичним працівникам освітньої та виробничих 

сфер. 

 

 

 

ЧЗЕТИ (1) 

 

 

Літературно-художні видання 

 
 

 
 

Соломатина, Татьяна. 

  Акушер-Ха! : роман / Т. Соломатина. – М. : 

Яуза-Пресс ; Эксмо, 2010. – 416 с.  
 

 

 

 
 

 

АГПИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



НТБ КНУТД 12 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Вильмонт, Екатерина. 

 За дверью - тайна... ; Обман чистой воды : 

повести / Е. Вильмонт. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с. – 

(Большая книга детективов Е. Вильмонт). 

 

 

АГПИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метлицкая, Мария. 

 Дневник свекрови : роман  / М. Метлицкая. – 

М. : Эксмо, 2013. – 320 с. – (За чужими окнами. 

Проза). 

 

 

АГПИ (1) 

 

Барикко, Алессандро. 

 1900-й: Легенда о пианисте : пер. с ит. / А. 

Барикко. – СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 

128 с. 

 

 

АГПИ (1) 

 

Гавальда, Анна. 

 35 кило надежды : роман / А. Гавальда. – М. : 

АСТ ; Астрель, 2012. – 127 с. 

 

 

АГПИ (1) 



НТБ КНУТД 13 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Шлинк, Бернхард . 

 Чтец : роман : пер. с нем. / Б. Ш. Шлинк. – 

СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. – 224 с. 

 

  

 

 

АГПИ (1) 

 

Буковски, Чарльз. 

 Юг без признаков севера : рассказы : пер. с 

англ. / Ч. Буковски. – М. ; СПб. : Эксмо ; Домино, 

2012. – 304 с. 

 

 

АГПИ (1) 

 

Роллинс, Джеймс. 

 Алтарь Эдема : пер. с англ. / Дж. Роллинс. – М. 

: Эксмо, 2012. – 480 с. – (Весь Роллинс). 

 

 

АГПИ (1) 

 

Гилберт, Элизабет. 

 Есть, молиться, любить : пер. с англ. / Э. 

Гилберт. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2013. – 608 с. – 

(Pocket & Travel). 

 

 

АГПИ (1) 



НТБ КНУТД 14 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Шмит, Эрик-Эмманюэль. 

 Оскар и Розовая Дама. Мсье Ибрагим и цветы 

Корана. Дети Ноя : повести / Э.-Э Шмит. – СПб. : 

Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 272 с. 

 

 

АГПИ (1) 

 

Пуллман, Філіп. 

 Янтарне скло / Ф. Філіп. – Х. : Книжковий 

клуб сімейного дозвілля, 2008. – 480 с. 

 

 

АГПИ (1) 

 

Саган, Франсуаза. 

 Окольные пути : роман : пер. с фр. / Ф. Саган. 

– М. : Эксмо, 2011. – 256 с. – (Pocket book). 

 

 

АГПИ (1) 

 

Лавкрафт, Говард Филлипс. 

 Зов Ктулху : повести : пер. с англ. / Г. Ф. 

Лавкрафт. – СПб. : Азбука , 2012. – 384 с. 

 

 

АГПИ (1) 



НТБ КНУТД 15 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Кизи, Кен. 

 Над кукушкиным гнездом : роман : пер. с англ. 

/ К. Кизи. – М. : Эксмо, 2013. – 384 с. – (Pocket 

book). 

 

 

АГПИ (1) 

 

Леви, Марк. 

 Между небом и землей : роман : пер. с фр. / М. 

Леви. – М. : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2012. – 

288 с. 

 

 

АГПИ (2) 

 

Коельйо, Пауло. 

 Бріда : пер. с португ. / П. Коельйо. – К. : 

Національний книжковий проект, 2010. – 256 с. 

 

 

АГПИ (1) 

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних 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. 

 



НТБ КНУТД 16 Вересень-2013, Бібліодайджест 
 

 

 

Довлатов, Сергей. 

 Чемодан : рассказы / С. Довлатов. – СПб. : 

Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 160 с. 

 

 

АГПИ (1) 

 

Довлатов, Сергей. 

 Зона: (Записки надзирателя) / С. Довлатов. – 

СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. – 224 с. 

 

 

АГПИ (1) 

 

Ахерн, Сесилия. 

 Там, где заканчивается радуга : роман : пер. с 

англ. / С. Ахерн. – М. : Иностранка ; Азбука-

Аттикус, 2012. – 496 с. 

 

 

АГПИ (2) 

 

 


