
НТБ КНУТД 1 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 
 

 

Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

  Острозька академія XVI-XVII століття : 

енциклопедія. – Острог : Вид-во Національного ун-

ту ''Острозька академія'', 2010. – 512 с. 

  
  У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються 

історії Острозької академії (XVI-XVII століття), її 

культурного контексту, а також історіографії та історичної 

пам'яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах 

Східної Європи. 

   Для науковців (істориків, літературознавців, 

мистецтвознавців, теологів, релігієзнавців, культурологів, 

педагогів), а також усіх, хто цікавиться історією української 

культури. 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрижова, Оксана Петрівна. 

Дизайн головних уборів : навч. посібник / О. 

П. Стрижова, І. М. Баннова. – Хмельницький : ХНУ, 

2013. – 152 с. 

 
Подані основи художнього і технічного проектування 

головних уборів промислового та індивідуального 

виготовлення. Наведені сучасні наукові розробки з проблеми. 

Систематизовано теоретичні та практичні рекомендації з 

гармонізації художньої системи "людина —одяг—головний 

убір".  

  Для студентів ВНЗ дизайнерського і швейного 

профільного спрямування та для фахівців з проектування 

головних уборів. 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 



НТБ КНУТД 2 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Свидрук, Ірена Ігорівна.  

  Креативний менеджмент : навч. посібник. / І. 

І. Свидрук. – К. : ЦУЛ, 2012. – 224 с. 
  У навчальному посібнику висвітлено засади 

управління креативними процесами на підприємствах. 

Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного 

застосування знань в галузі креативного менеджменту. 

Матеріал викладено з урахуванням закордонного і 

вітчизняного досвіду в цьому порівняно новому напрямку 

менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні 

знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для 

ефективної роботи креативного управлінця. 

   Посібник призначено для студентів спеціальності 

8.000014 «Управління інноваційною діяльністю», а також 

слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, 

підприємцям, управлінським працівникам вітчизняних 

підприємств. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

  Я-концепція академіка Неллі Ничкало у 

вимірі професійного розвитку особистості : зб. 

наукових праць / Національна академія педагогічних 

наук України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих 

НАПН України. – К. : [Б. в.], 2014. – 544 с.  
 У збірнику наукових праць висвітлено аксіологічні та 

психолого-педагогічні засади професійного розвитку і 

саморозвитку особистості, що розглядаються у контексті 

філософії людиноцентризму та психології Я-концепції. 

Обґрунтовано значення педагогічної освіти і освіти дорослих 

у неперервному професійному розвитку фахівця. Окремий 

розділ присвячено науковій рефлексії впливу Я-концепції 

академіка Неллі Ничкало на становлення і розвиток 

неперервної професійної освіти в Україні та формування 

професійної Я-концепції вихованців її наукової школи.  

 Для науковців і педагогів загальноосвітніх, 

позашкільних, професійних і вищих навчальних закладів, 

працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

  Вища математика : збірник задач : навч. 

посібник / ред.: В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – К. : 

Ігнатекс-Україна, 2011. – 480 с. – (Вища освіта ). 
  Збірник задач складено на основі досвіду роботи 

авторів у технічних вищих навчальних закладах. 

Послідовність розділів, означення, умови задач і символіка в 

основному відповідають підручнику В.П. Дубовика, І.І. 

Юрика «Вища математика» (К.: Ігнатскс-Україна - 2009, 2010, 

2011). У кожному параграфі умовам задач передають короткі 

теоретичні відомості, які містять основні формули, означення 

і деякі алгоритми. До всіх задач подано відповіді, а до деяких 

з них - вказівки і розв'язання. 

  Для студентів технічних і технологічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

АСіМК (1) 



НТБ КНУТД 3 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Джаман, Т. В.  

Історія педагогіки України : навч. посіб. / Т. В. 

Джаман. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 288 с. 

 
 У навчальному посібнику відображено основні стани 

розвитку вітчизняної навчально-виховної системи, 

особливості витворення педагогічних концепцій. 

Пропонується матеріал для проведення практичних занять і 

виконання завдань самостійної роботи, передбачені 

контрольні запитання, тестові завдання відповідно до теми, 

завдання для самостійної роботи стдентів. 

  Адресований студентам педагогічних інститутів та 

університетів. 

 

 

 

АСіМК (2) 

 

 

Єжова, Ольга Володимирівна. 

  Технологія оброблення швейних виробів : 

навч. посібник / О. В. Єжова, О. В. Гур'янова. – 

Кіровоград : КОД, 2010. – 200 с. 

 
 У посібнику викладені теоретичні відомості з 

оброблення деталей швейних виробів та наведені приклади 

технологічних послідовностей пошиття окремих швів, вузлів 

та швейних виробів. Перевагу при цьому надано методам, що 

дозволяють отримати найвищу якість оброблення в умовах 

навчального закладу. Значна увага приділена ручним 

декоративним швам, що традиційно застосовувались при 

виготовленні українського костюма. Теоретичні відомості 

доповнені ілюстраціями та схемами, що містять зображення 

та устрій окремих вузлів та швейних виробів.  

 Посібник містить дидактично та методично 

опрацьований та систематизований авторами навчальний 

матеріал з трьох змістових модулів навчальної дисципліни 

«Технологія швейного виробництва». 

 Для студентів педагогічних вищих навчальних 

закладів спеціальності 6.010103 «Технологічна освіта», 

вчителів технологій, усіх, хто вивчає швейну справу.  

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1)

  

Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

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

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

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

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

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 4 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Половніков, Ігор Іванович. 

Теоретичні та експериментальні дослідження 

споживних властивостей спортивного взуття для 

скейтбордингу : монографія / І. І. Половніков, Н. І. 

Попович, М. С. Беднарчук. – Львів : Вид-во 

Львівської комерційної академії, 2012. – 404 с. 
 Узагальнено результати науково-дослідних робіт у 

галузі товарознавства взуття для скейтбордінгу. Проведено 

історіографічний пошук, розглянуто стан і проблеми ринку 

взуття для скейтбордінгу, його сучасний асортимент, 

нормативне забезпечення. Наведено результати робіт авторів 

у галузі формування понятійного апарату товарів для 

скейтбордингу, побудови ієрархії номенклатури показників 

властивостей взуття для скейтбордингу, розробки алгоритму 

його вибору споживачами, пошуку інновацій для 

вдосконалення властивостей цього взуття, формування банку 

даних про його основних виробників і рейтинг їх продукції. 

Основна увага приділена аналізу факторів зношування взуття 

для скейтбордингу, розробці вимог до цього взуття, 

дослідженню окремих показників його властивостей та 

результатів дослідної експлуатації. 

  Для науковців і працівників у сфері виробництва та 

торгівлі взуттям, а також студентів і працівників сфери 

внутрішньої і зовнішньої торгівлі товарами.  

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

Коваленко, Віталій Валентинович. 

  Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації 

(правовий аспект) : монографія / В. В. Коваленко. – 

К. : Знання, 2011. – 319 с. 
  Пропонована монографія — перший у вітчизняній 

науці фінансового права теоретичний доробок, у якому 

досліджено правове забезпечення мінімізації системних 

ризиків на фінансовому ринку України. Монографія 

актуалізує розуміння важливості застосування у фінансово-

правовій науці і практиці регулювання фінансових ризиків 

такого особливого інституту ринкової інфраструктури, як 

"центральний контрагент", що генерує і водночас стимулює 

(через систему фінансово-правових гарантій) додаткові 

можливості для здійснення планів і цілей ключових суб'єктів 

фондового ринку. Здійснено систематизацію причин та 

чинників фінансово-правового порядку, які пояснюють, чому 

такі цивілізаційно визнані ринкові інструменти, як 

"хеджування" і "хедж-фонди", не знайшли поширення в 

Україні. Показано, що ці ринкові явища могли б стати 

основою для формування "довгих" грошових ресурсів, щодо 

яких вітчизняний фінансовий ринок стабільно відчуває 

гострий дефіцит. 

   Для фахівців системи фінансів, банківської сфери, 

фондового ринку та інших сегментів національної економіки. 

Книга буде корисною також науковцям, викладачам, 

аспірантам, що спеціалізуються в галузі фінансового, 

господарського та підприємницького права. 

 

 

 

 

 

АНЛ (2) 



НТБ КНУТД 5 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Мамонтова, Наталія Анатоліївна. 

  Управління вартістю компаній нафтогазового 

комплексу в умовах інноваційного розвитку : 

монографія / Н. А. Мамонтова. – Львів : ПАІС, 2011. 

– 484 с. 

 
 У монографії викладено результати досліджень 

особливостей систем та механізмів управління вартістю 

компаній нафтогазового комплексу. Узагальнено теоретичні 

та методологічні аспекти управління вартістю компаній у 

сучасній економіці. Визначено головні тенденції розвитку 

корпоративного сектора нафтогазового комплексу та 

закономірності трансформації ринків нафти і газу. Вказано 

на провідну роль інтелектуального капіталу як чинника 

формування вартості сучасної виробничої компанії. 

Проаналізовано умови формування інтелектуального 

капіталу та його використання в українській економіці. 

Викладено методологію управлінння вартістю компаній 

нафтогазового комплексу та запропоновано новітні 

механізми такого управління в умовах інноваційного 

розвитку.  

 Дня науковців, фінансистів, викладачів, аспірантів, 

студентів економічніх спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 

 

  

 

 

 

АНЛ (1) 

 

Иванова, Л. А. 

Дизайн интерьера отельно-ресторанных 

объектов : учеб. пособие / Л. А. Иванова, О. В. 

Дышкантюк, С. Е. Полевая. – Херсон : Олди-плюс, 

2014. – 226 с. 

 
Рассмотрены методологические подходы к выработке 

дизайнерских решений применительно к интерьеру 

помещений домов, гостиниц и ресторанов. При этом 

используется определенный (заданный) стиль, 

характеризуемый архитектурными особенностями и 

соответствующим ему предметным наполнением в виде 

мебели.  

  Изложение проведено на примерах использования 

наиболее известных исторических и современных стилей от 

готики до хай-тека. 

 Рекомендуется для специалистов в области 

разработки интерьеров помещений дома, отеля или 

ресторана, а также преподавателей, аспирантов и студентов 

вузов соответствующих специальностей. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 6 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Рябчиков, Микола Львович. 

Математичне моделювання гнучких елементів 

в технологічних процесах машин легкої 

промисловості : монографія / М. Л. Рябчиков. – Х. : 

НТМТ, 2012. – 112 с. 
  В монографії розглядані статичні і динамічні задачі 

проходження голки крізь текстильні матеріали в просторовій 

постановці про розсуванні ниток, визначені зусилля проколу, 

побудовані моделі руйнування голкою суцільних гнучких 

матеріалів, доведені принципи проходження голок крізь такі 

матеріали, показані недоліки проходження голок крізь в'язані 

матеріали. Розв'язані задачі визначення форм зігнутої лінії 

ниток при утворенні петель, необхідні для оптимізації 

процесів роботи машин легкої промисловості.  

  Книга призначена для студентів швейних 

спеціальностей і інженерно-технічних працівників легкої 

промисловості. 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 Економіка та організація діяльності 

об'єднань підприємств : підручник. – К. : НАУ, 2012. 

– 336 с. 
 У підручнику розкрито теоретичні, методичні та 

практичні засади економіки та організації діяльності 

інтегрованих структур — об'єднань підприємств. Розглянуто 

основні причини та шляхи інтеграції підприємств, 

систематизовано напрями та складники державного 

регулювання їх створення та діяльності. Проаналізовано 

організаційно-економічні аспекти діяльності різновидів 

договірних та статутних об'єднань підприємств. Подано 

методичний інструментарій оцінки вартості активів та 

фінансових аспектів діяльності інтегрованих підприємств. 

Розкрито організаційно-економічні складники створення та 

функціонування технологічних парків як напряму інтеграції 

науки та виробництва. 

  Для студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

Соколова, Яна Владимировна. 

  Моделирование автоматических 

электрогидравлических приводов специального 

технологического оборудования : монография / Я. В. 

Соколова, Т. Я. Таванюк. – Донецк : Ноулидж, 2013. 

– 52 с. 
 Проведены теоретические исследования рабочих 

процессов в автоматических электрогидравлических 

приводах с дроссельным регулированием. Предложены 

математические модели характеристик, методика расчета и 

выбора основных параметров привода. Даны рекомендации 

по коррекции динамических свойств.  

 Монография рассчитана на инженерно-технических 

работников, занимающихся проектированием и 

эксплуатацией специального технологического 

оборудования для механической обработки материалов. 

Будет полезна студентам старших курсов технических 

специальностей. 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 7 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

  Організація наукових досліджень, 

написання та захист магістерської дисертації : навч. 

посібник / ред. В. В. Пасічник. – Львів : Новий Світ-

2000, 2010. – 382 с. – (Комп'ютинґ). 
  Навчальний посібник призначається для студентів 

випускного курсу, що навчаються за спеціальностями галузей 

знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні 

науки та кібернетика» та «Системна інженерія». Зміст 

навчального посібника охоплює основні питання проведення 

та оформлення результатів магістерських досліджень і 

виконання магістерської дисертаційної роботи. Навчальний 

посібник укладений згідно рекомендацій міжнародної 

програми Соmputing Сurricula 2001: Соmputer Sсіеnсе, 

рекомендаційних матеріалів Міністерства освіти і науки 

України, нормативних документів Національного 

університету «Львівська політехніка». 

   У навчальному посібнику подано необхідний обсяг 

теоретичного матеріалу, рекомендації та вказівки до 

виконання магістерських кваліфікаційних (дисертаційних) 

робіт методичні вказівки до їхнього оформлення та захисту. 

Обсяг викладеного матеріалу с остатнім для отримання 

фундаментальних теоретичних знань і практичних навиків в 

галузі дослідження, проектування, побудови і застосування 

комп'ютерних систем різноманітного спрямування. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

  Українсько-англійський навчальний 
словник з педагогіки : словник / укл.: Н. М. 

Авшенюк, Ю. З. Прохур. – К. : Педагогічна думка, 

2013. – 512 с. 

 
  Словник призначено для допомоги тим особам, що 

мають потребу висловити письмово чи усно англійською 

мовою свої думки щодо проблем освіти і виховання. Він 

містить понад 6200 "гніздових" слів. Для більшості варіантів 

перекладу заголовного слова словникової статті наведено 

приклади фразеологічних сполук, сталих виразів, фрази, що 

мають ілюстративний характер (їх у словнику близько 20 

000). 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

Державна податкова служба України у 

документах та фотографіях. – К. : [Б. в.], 2009.  

– 620 с. 
 У книзі вперше за допомогою документів і фото 

висвітлено історію та становлення податкової служби нашої 

Держави, презентовано колективи, які складають ДПА 

України, регіональні податкові служби, окрема увага 

приділена податківцям ветеранам, профспілкам та 

Національному університету державної податкової служби.  

 Робота адресована діючим працівникам органів ДПС, 

ветеранам податкової служби, студентам профільних вузів і 

коледжів, а також усім, кого цікавить історія Державної 

податкової служби України. 

 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 8 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Ставропольеведение. – М. : Изд-во Надыршин, 

2010 – . 

  Ч. 1 : География Ставропольского края. 

Литературный край Ставрополье. – 2010. – 760 с. 

 
 Издательство этой давно ожидаемой книгой знакомит 

читателей с прошлым и настоящим земли Ставропольской. 

Слово «Ставропольеведение» означает ведать — знать о 

своей малой Родине. Излагаемый авторами определѐнной 

последовательности материал имеет большое познавательное 

значение как в учебном процессе при изучении краеведения, 

так и в туристской деятельности. 

  Ставропольеведение состоит из двух частей. В первую 

часть включены разделы «География Ставропольского края» 

и «Литературный край Ставрополье». Во вторую часть 

войдут разделы по истории и этнографии Ставропольского 

края.  

          Раздел «География Ставропольского края» посвящен 

замечательному учѐному-краеведу Владимиру Георгивичу 

Гниловскому, придавшему нашему краеведению поистине 

занимательный характер изучения, и включает в себя 

основной текст и краткий топонимический (объяснительный) 

словарь географических наименований. В доступной и 

интересной форме рассказывается о природных 

особенностях Ставрополья, о богатствах, которые таятся в 

недрах нашей земли, о своеобразных климатических 

условиях, богатом растительном и живота мире.  

 Раздел «Литературный край Ставрополье» на 

примерах показывает всѐ литературное многообразие нашего 

многонационального региона. В прошлом Кавказ издавна 

притягивал внимание многих известных российских 

писателей и поэтов, нередко оставляя в их творчестве 

глубокий след. С его освоением русское литературное 

наследие пополнилось новыми именами и произведениями, и 

этот процесс в настоящее время продолжается. Данный 

раздел посвящается Карпу Чѐрному, человеку, чьѐ имя 

непосредственно связано с развитием литературы на 

Ставрополье в 40-80-е годы двадцатого столетия.  

 Данные в книге сведения рекомендуются авторами 

для активного использования преподавателями школ, лицеев, 

гимназий, высших учебных заведений, студентами и 

школьниками, а также всеми интересующимися 

краеведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

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

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

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

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

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 9 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Марінцова, Наталія Геннадіївна. 

  Біологічна хімія : підручник / Н. Г. 

Марінцова, С. В. Половкович, В. П. Новіков. – Львів 

: Львівська політехніка, 2013. – 336 с. 
   

  Підручник складається з чотирьох частин. У першій 

частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову 

та властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, 

ферментів, вітамінів і гормонів. У другій частині процеси 

обміну речовин, зокрема, обмін ліпідів, вуглеводів, 

нуклеотидів, простих і складних білків і мінеральних солей. 

Розглянуто енергетичний обмін і вплив різних речовин, 

зокрема фармацевтичних препаратів, на енергетику клітини. 

В третій частині висвітлено гормональну регуляцію обміну 

речовин і функцій організму. Четверта частина містить опис 

біохімії окремих органів і систем. Наведено метаболізм 

лікарських засобів в умовах живого організму в поєднанні з 

нормальним обміном речовин. Підручник є новітнім, 

інформативним виданням, в якому наведено приклади, що 

ілюструють практичне значення досягнень біохімії для 

вирішення завдань фармації та біотехнології. 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 Біологічна хімія : підручник. – Львів : 

Львівська політехніка, 2009. – 324 с. 
  

 Підручник складається з чотирьох частин. У першій 

частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову і 

властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, 

ферментів, вітамінів та гормонів. У другій частині - процеси 

обміну речовин: обмін ліпідів, вуглеводів, нуклеотидів, 

простих і складних білків і мінеральних солей. Розглянуто 

енергетичний обмін і вплив різних речовин, зокрема і 

фармацевтичних препаратів, на енергетику клітини. 

Висвітлено гормональну регуляцію обміну речовин і 

функцій. Третя частина містить опис біохімії окремих 

органів і систем: міжклітинного матріксу, печінки, крові і 

м'язевої тканини. У четвертій частині наведено метаболізм 

лікарських засобів в умовах живого організму в поєднанні з 

нормальним обміном речовин. 

 Є новітнім, інформативним виданням, в усіх розділах 

якого наведено приклади, що ілюструють практичне 

значення досягнень біохімії для вирішення завдань фармації. 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 10 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Екологічна біотехнологія : навч. посіб. : у 2 кн. – 

Львів : Львівська політехніка, 2010 – . 

Кн. 1. – 2010. – 424 с. 
   

  Описано сучасні принципи екогенетичного 

моніторингу, використання біотехнологічних методів для 

захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони 

здоров'я людини. Розглянуто застосування методів 

екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та 

грунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового 

комплексу і гірничорудної промисловості, біотрансформації 

ксенобіотиків, надано відомості про методи отримання 

біодобрив і біопестицидів, лікарських препаратів та харчових 

добавок, виробництва альтернативної відновлювальної 

енергії та моторного біопалива. Викладено мікробіологічні, 

біохімічні і технологічні основи біотехнологічних процесів, 

їхнє технічне забезпечення, подана характеристика екосистем 

довкілля та очисних споруд, ведення біоіндикації та 

біотестування. Окреслено перспективи комплексної охорони 

довкілля та здоров'я людини, біобезпеки та біоетики 

сучасного суспільства (геноміки, протеоміки, євгеніки, 

біотрансплантації, біорозмаїття), протидії біотероризму, 

контролю генетичних модифікацій, використання 

ембріональних стовбурових клітин та здійснення 

терапевтичного і репродуктивного клонування, впровадження 

нанотехнологій.  

  Для студентів-біотехнологів, екологів, біологів та 

інженерів, що спеціалізуються у галузях біотехнології, 

хімічної технології, охорони довкілля та здоров'я людини, а 

також широкого загалу читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

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

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

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

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

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 11 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Екологічна біотехнологія : навч. посіб. : у 2 кн. – 

Львів : Львівська політехніка, 2010 – . 

Кн. 2. – 2010. – 368 с. 
Описано сучасні принципи екогенетичного 

моніторингу, використання біотехнологічних методів для 

захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони 

здоров'я людини. Розглянуто застосування методів 

екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та 

грунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового 

комплексу і гірничорудної промисловості, біотрансформації 

ксенобіотиків, надано відомості про методи отримання 

біодобрив і біопестицидів, лікарських препаратів та харчових 

добавок, виробництва альтернативної відновлювальної 

енергії та моторного біопалива. Викладено мікробіологічні, 

біохімічні і технологічні основи біотехнологічних процесів, 

їхнє технічне забезпечення, подана характеристика екосистем 

довкілля та очисних споруд, ведення біоіндикації та 

біотестування. Окреслено перспективи комплексної охорони 

довкілля та здоров'я людини, біобезпеки та біоетики 

сучасного суспільства (геноміки, протеоміки, євгеніки, 

біотрансплантації, біорозмаїття), протидії біотероризму, 

контролю генетичних модифікацій, використання 

ембріональних стовбурових клітин та здійснення 

терапевтичного і репродуктивного клонування, впровадження 

нанотехнологій.  

  Для студентів-біотехнологів, екологів, біологів та 

інженерів, що спеціалізуються у галузях біотехнології, 

хімічної технології, охорони довкілля та здоров'я людини, а 

також широкого загалу читачів. 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 

 

Роботи професорсько-викладацького складу 
Університету 

 

Грищенко, Іван Михайлович.  

  Професійна освіта в системі економічних 

досліджень : монографія / І. М. Грищенко. – К. : 

Грамота, 2014. – 384 с. 
 У монографії досліджено та узагальнено результати 

теоретико-методологічних розробок проблем професійної 

освіти в умовах інноваційного розвитку. Висвітлено 

економічні підходи до професійної освіти як виду 

економічної діяльності, розглянуто її природу та освітні 

продукти, особливості модернізації економічних відносин у 

системі вищої освіти в сучасних умовах. Проаналізовано 

практичний досвід адаптації та включення вищих 

навчальних закладів у сферу ринкових відносин.  

Для науковців, аспірантів, викладачів. 

 

 

 

 

АНЛ (1), 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 12 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Шульгіна, Людмила Михайлівна. 

  Маркетингова діяльність підприємства на 

ринку послуг зеленого туризму : монографія / Л. М. 

Шульгіна, А. І. Зінченко, Н. А. Крахмальова. – К. : 

КНУТД, 2014. – 254 с. 
 Монографію присвячено формуванню системи 

теоретико-методичних підходів і практичних рекомендацій 

для розроблення унікального комплексу маркетингу 

підприємства зеленого туризму на основі поглиблено 

сегментації та дослідження особливостей поведінки його 

споживачів. 

 Обгрунтовано теоретичні підходи до формування 

продукту підприємства зеленого туризму як ядра 

клієнтоорієнтованого комплексу маркетингу на основі 

виявленої та описаної тенденції трансформації його 

характеристик і визначенні значних змін, що відбулися в 

умовах конкуренції у цінностях туристичних підприємств. 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

Ігнатьєва, Ірина Анатоліївна. 

  Стратегічний менеджмент : підручник / І. А. 

Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2012. – 480 с. 
 Підручник детально розкриває навчальний матеріал 

програми нормативних професійно-орієнтованих дисциплін 

"Стратегічний менеджмент" та "Стратегічне управління 

підприємством". Його особливістю є представлення нової 

концепції стратегічного менеджменту з урахуванням 

принципів синергії, об'єктно-цільового та процесного 

підходів. Відповідно до концепції розглядаються теоретичні 

засади та практичні рекомендації стратегічного 

менеджменту, використання яких забезпечує стійкі 

конкурентні переваги підприємства на ринку продукції. З 

метою оцінювання знань та практичного засвоєння матеріалу 

кожний розділ підручника містить контрольні запитання для 

самоперевірки, тестові завдання та ситуаційні вправи.  

 Підручник призначений для студентів, аспірантів та 

викладачів вищих навчальних закладів. Він також буде 

корисним для практикуючих менеджерів та керівників 

підприємств. 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

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

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

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

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

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 13 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Волокнисті матеріали та вироби легкої 

промисловості з прогнозованими бар’єрними 

медико-біологічними властивостями : монографія : в 

2 ч. / [С. М. Березненко, В. І. Власенко, І. А. 

Ігнатьєва, М. В. Колосніченко, В. В. Кострицький, 

В. П. Попов, Є. А. Прокопова, А. М. Слізков, Н. П. 

Супрун]. – К. : КНУТД, 2014 – . 

Ч. 1 : Теоретичні засади технологій 

виробництва волокнистих матеріалів з 

прогнозованими бар’єрними медико-

біологічними влстивостями. – 2014. – 404 с. 
  В основу монографії покладені фундаментальні 

комплексні дослідження, які виконано у Київському 

національному університеті технологій та дизайну протягом 

трьох десятиріч: розробка наукових основ структурної теорії 

ефективних властивостей орієнтованих полімерних 

компонентів змішаної льняної пряжі; теоретичні та практичні 

основи створення поліфункціональних волокнистих 

полімерних матеріалів та виробів з прогнозованими 

в'язкопружними, медико-біологічними і енергохвильовими 

характеристиками; теоретичні та експериментальні 

дослідження бар'єрних текстильних композитів для захисту 

людини та навколишнього середовища; прогнозування 

конкурентного потенціалу розвитку підприємств легкої 

промисловості. 

 

 

 

ЧЗПТВ (3), 

АНЛ (5) 

 

Волокнисті матеріали та вироби легкої 

промисловості з прогнозованими бар’єрними 

медико-біологічними властивостями : монографія : в 

2 ч. / [С. М. Березненко, В. І. Власенко, І. А. 

Ігнатьєва, М. В. Колосніченко, В. В. Кострицький, 

В. П. Попов, Є. А. Прокопова, А. М. Слізков, Н. П. 

Супрун,]. – К. : КНУТД, 2014 – . 

Ч. 2 : Матеріали та вироби легкої 

промисловості з прогнозованими бар’єрними 

медико-біологічними власитивостями . – 2014. 

– 220 с. 
  В основу монографії покладені фундаментальні 

комплексні дослідження, які виконано у Київському 

національному університеті технологій та дизайну протягом 

трьох десятиріч: розробка наукових основ структурної теорії 

ефективних властивостей орієнтованих полімерних 

компонентів змішаної льняної пряжі; теоретичні та практичні 

основи створення поліфункціональних волокнистих 

полімерних матеріалів та виробів з прогнозованими 

в'язкопружними, медико-біологічними і енергохвильовими 

характеристиками; теоретичні та експериментальні 

дослідження бар'єрних текстильних композитів для захисту 

людини та навколишнього середовища; прогнозування 

конкурентного потенціалу розвитку підприємств легкої 

промисловості. 

 

 

АНЛ (5), 

ЧЗПТВ (3) 



НТБ КНУТД 14 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Основи технічної творчості та 

патентознавства : метод. вказівки до виконання лаб. 

робіт з урахуванням кредитно-модульної системи 

для студентів спец. 7.05160202 " Конструювання та 

технології швейних виробів" / упор.: І. П. Остапчук, 

М. С. Винничук, Н. Д. Пруднікова. – К. : КНУТД, 

2011. – 111 с. 
 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 
з дисципліни «Основи технічної творчості та 

патентознавства» підготовлені з урахуванням вимог 

кредитно-модульної системи (КМС) організації навчального 

процесу, яка грунтується на поєднанні модульних технологій 

і залікових кредитів та на принципах Європейської кредитно-

трансфертної системи - ЕСТS (Еuгореаn Сгеdit Тгаnsfег 

System).  

 Для глибокого засвоєння навчального матеріалу перед 

виконанням лабораторних робіт студент має опрацювати 

конспект лекцій, зміст методичних вказівок і літературні 

джерела згідно з переліком посилань та рекомендованою 

літературою. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

Проблеми та перспективи соціально-

економічного розвитку освіти в Україні : колективна 

монографія / ред.: М. П. Денисенко, І. П. Мігус. – 

Черкаси : [Б. в.], 2014. – 242 с. 
Монографія є колективною працею українських 

науковців, в якій досліджено сучасні проблеми соціально-

економічних аспектів освіти та перспективи розвитку 

України. 

  У монографії розкрито основні питання перспектив 

розвитку вищої освіти в Україні, забезпечення її 

безперервності, впровадження інновацій в систему вищої 

освіти України, професійна підготовка кадрів для різних 

галузей національної економіки, економічні проблеми 

доступу інвалідів до якісної вищої освіти тощо. 

 Монографія розрахована на широке коло читачів, 

керівників вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, 

деканів, директорів інститутів та інших відокремлених 

підрозділів, а також викладачів, аспірантів та студентів всіх 

форм навчання. 

 

 

 

АНЛ(1) 

 

Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

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

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

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

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

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 15 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

Хоменко, Олександр Вікторович. 

  Іншомовна підготовка студентів економічних 

спеціальностей в контексті глобалізації : монографія 

/ О. В. Хоменко. – К. : КНУТД, 2014. – 364 с.  
  У монографії досліджуються сучасні світові освітні 

тенденції в галузі іншомовної підготовки, висвітлюються 

теоретико-методологічні проблеми інноваційної системи 

професійно орієнтованої іншомовної підготовки студентів 

економічних спеціальностей в контексті глобалізації. 

Розглядаються шляхи творчого розвитку цих тенденцій на 

основі поетапної блочно-модульної рівневої моделі 

іншомовної підготовки, що передбачає рівневий підхід, 

персоніфікацію, диверсифікацію, відкритість та віртуалізацію 

процесу оволодіння іноземними мовами на основі 

міждисциплінарної взаємодії та інтегративного навчання. 

   Монографія може бути корисною як для викладачів 

іноземних мов ВНЗ економічного профілю, так і для 

викладачів економічних дисциплін. 
 

 

 

АНЛ(1) 

 

 

Овчарек, Володимир Євгенович.  

  Виставкова діяльність в Україні: історичний 

аспект : навч. посібник / В. Є. Овчарек. – К. : 

КНУТД, 2014. – 86 с. 
 На основі аналізу процесу становлення та розвитку 

виставкової діяльності на території України протягом майже 

2,5 тисячі років простежуються закономірності та 

особливості формування вітчизняного виставкового ринку. 

Обґрунтовуються об'єктивні та суб'єктивні фактори, завдяки 

яким виставкові технології набули широкого застосування 

серед населення, що проживало на території України у різні 

часи, сприяли вирішенню соціально-економічних і 

політичних проблем. 

  Наводиться сучасний стан виставкової діяльності в 

Україні, розглядаються шляхи її вдосконалення.  

 Навчальний посібник призначений для студентів, 

навчальних закладів економічного, технічного та 

гуманітарного профілю. 
 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНЛ (3), 

АСіМК (4) 

 

Крахмальова, Ніна Анатоліївна.  

Управління виставково-ярмарковою 

діяльністю : монографія / Н. А. Крахмальова. – К. : 

КНУТД, 2014. – 212 с. 
Монографію присвячено теоретико-методичному 

обгрунтуванню, розробленню науково-методичних підходів і 

практичних рекомендацій з удосконалення управління 

виставково-ярмарковою діяльністю підприємств легкої 

промисловості в Україні на засадах системного підходу.  

Подано аналіз виставково-ярмаркової діяльності підприємств 

легкої промисловості, визначено роль та місце виставково-

ярмаркової діяльності в системі інноваційного управління 

підприємством. 

Для науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних 

закладів, менеджерів і спеціалістів управлінської діяльності, 

студентів економічних спеціальностей. 

 

 

АНЛ(1) 

 



НТБ КНУТД 16 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

 Збірник наукових праць викладачів та 

магістрів кафедри "Економіки, обліку і аудиту" : 

збірник. – К. : КНУТД, 2013. – 280 с. 

 
 Збірник містить наукові статті викладачів та магістрів 

за результатами проведених наукових досліджень сучасних 

проблем економіки підприємства, аналізу, аудиту, 

економічної безпеки, оподаткування і управління в Україні.  

 Розраховано на наукових працівників, керівників, 

державних службовців, фахівців, викладачів, аспірантів, 

студентів, а також на широке коло читачів. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 Винахідницька діяльність Київського 

національного університету технологій та дизайну 

за 2013 р. : в 2 т. / [ І. М. Грищенко, В. В. Каплун, Г. 

Ю. Павленко, Н. Д. Пруднікова, І. В. Скопінцева, О. 

О. Коваленко ]. – К. : КНУТД, 2014 –  

Т. 1. – 2014. – 340 с. 
У виданні "Винахідницька діяльність Київського 

національного університету технологій та дизайну за 2013 р." 

наведені дані про отримані патенти співробітниками 

університету за 2013 рік. Приведена не тільки інформація про 

авторів винаходів та деканів факультетів і завідувачів кафедр, 

які вносять дуже великий вклад в становлення наукових 

здобутків університету, але й представлено повний перелік 

описів патентів на об'єкти інтелектуальної власності. 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 Винахідницька діяльність Київського 

Національного Університету технологій та дизайну 

за 2013 р. : в 2 т. / [І. М. Грищенко, В. В. Каплун, Г. 

Ю. Павленко, Н. Д. Пруднікова, І. В. Скопінцева, О. 

О. Коваленко]. – К. : КНУТД, 2014 – . 

Т. 2. – 2014. – 444 с. 
  У виданні "Винахідницька діяльність Київського 

національного університету технологій та дизайну за 2013 р." 

наведені дані про отримані патенти співробітниками 

університету за 2013 рік. Приведена не тільки інформація про 

авторів винаходів та деканів факультетів і завідувачів кафедр, 

які вносять дуже великий вклад в становлення наукових 

здобутків університету, але й представлено повний перелік 

описів патентів на об'єкти інтелектуальної власності. 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

Умовні позначення: 

 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

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

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

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

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

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 17 Листопад-2014, Бібліодайджест 
 

 

 Тези доповідей Всеукраїнської наукової 

конференції молодих учених та студентів 

"Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

маркетингового управління", 14 листопада 2014 р. – 

К. : КНУТД, 2014. – 146 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 Тези доповідей XIII Всеукраїнської наукової 

конференції молодих вчених та студентів : наукові 

розробки молоді на сучасному етапі, 24-25 квітня 

2014 року. – К. : КНУТД, 2014 – . 

Т. 1. – 2014. – 420 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 Тези доповідей XIII Всеукраїнської наукової 

конференції молодих вчених та студентів : наукові 

розробки молоді на сучасному етапі, 24-25 квітня 

2014 року. – К. : КНУТД, 2014 – . 

Т. 2. – 2014. – 415 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 Тези доповідей XIII Всеукраїнської наукової 

конференції молодих вчених та студентів : наукові 

розробки молоді на сучасному етапі, 24-25 квітня 

2014 року. – К. : КНУТД, 2014 – . 

Т. 3. – 2014. – 413 с. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 


