
НТБ КНУТД 1 Жовтень-2014, Бібліодайджест 
 

 
 

 

Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

  Моніторинг довкілля : підручник / ред.: В. 

М. Боголюбов, Т. А. Сафранов. – Херсон : Грінь 

Д.С., 2013. – 530 с.   
  У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і 

практичні аспекти моніторингу, описані особливості 

організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а 

також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових 

досліджень. Висвітлені методичні основи організації 

спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, 

поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового 

покриву та геологічного середовища. Вперше наведена 

характеристика таких видів моніторингу як соціально-

екологічний, еколого-гігієнічний та ін. Авторами зроблена 

спроба детальної класифікації різновидів моніторингу 

довкілля. Вперше велика увага приділена застосуванню в 

системі екологічного моніторингу дистанційних методів 

зондування Землі та геоіиформаційних систем і технологій, а 

також основам екологічного картографування. 

  Розрахований на студентів екологічних, технічних та 

інших спеціальностей ВНЗ України, а також на широке коло 

читачів. 

 

 

 

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 2 Жовтень-2014, Бібліодайджест 
 

 

Сенин, Виталий. 

Школа рисунка карандашом. Натюрморт, 

пейзаж, портрет / В. Сенин, О. Коваль. – Х. ; 

Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2009. – 

112 с. 
  В книге представлены базовые понятия курса 

учебного и академического рисунка натюрморта, пейзажа, 

портрета; рассматриваются основные закономерности 

построения художественной формы на плоскости 

графического листа; раскрываются технические и 

художественные особенности рисунка карандашом.  

  Пособие адресовано всем желающим овладеть 

техникой и навыками рисунка, может быть использовано при 

самостоятельной работе над основами и практикой рисунка 

начинающими художниками и всеми, кто интересуется 

изобразительным искусством. 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

 

Мултановская, Татьяна Владимировна. 

  Аудит в схемах и таблицах / Т. В. 

Мултановская, М. Горяева. – Х. : Фактор, 2009.  

– 336 с. 
  Книга предназначена для студентов высших учебных 

заведений, изучающих дисциплину «Аудит», а также всех тех, 

кто начинает свое знакомство с аудитом. 

   В книге изложены теоретические и организационные 

основы аудита, методика аудита активов и пассивов, доходов 

и расходов, финансовой отчетности. Материал изложен на 

основе национальной нормативной базы и Международных 

стандартов аудита, принятых Аудиторской палатой Украины 

в качестве национальных. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Скребкова-Пабат, Марина Анатоліївна. 

   Світ цікавої англійської мови = The World of 

Interesting English : навч. посіб. / М. А. Скребкова-

Пабат. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 372 с. 
   Посібник призначений для студентів вищих 

навчальних закладів, які спеціалізуються на фаховій 

підготовці вчителів англійської мови, а також для вчителів 

загальноосвітніх шкіл і всім, хто цікавиться англійською 

мовою. 

   Загалом матеріал посібника стимулює розвиток 

пізнавальних інтересів сіудентів і сприяє підвищенню 

мотивації до вивчення англійської мови. 

 

 

 

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 3 Жовтень-2014, Бібліодайджест 
 

 

Литвин, Василь Володимирович. 

  Інтелектуальні системи : підручник / В. В. 

Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин. – Львів : 

Новий Світ-2000, 2011. – 406 с. – (Комп'ютинґ). 
  У підручнику розглядаються основні поняття, методи 

та моделі побудови інтелектуальних систем. Особливістю 

викладення є практична спрямованість: оволодіння поданим 

матеріалом достатнє для самостійного розроблення 

інтелектуальних систем. 

  Окрім розділів: фундаментальні проблеми 

інтелектуальних систем, моделі та методи функціонування 

інтелектуальних систем, подання знань та доведень, онтологія 

та онтологічні системи, інтелектуальні агенти та 

мультиаґентні системи, машинне навчання та нейронні 

мережі, які традиційно належать до курсу з інтелектуальних 

систем, що є продовженням курсу «Системи штучного 

інтелекту», розглянуто сучасні теоретичні та практичні 

аспекти інженерії знань, а також прикладне використання 

інтелектуальних систем. Підручник створений з урахуванням 

досвіду, набутого під час опрацювання подібних вітчизняних 

та іноземних видань.  

  Рекомендований для бакалаврів, які навчаються за 

напрямом «Комп'ютерні науки», та магістрів, що освоюють 

спеціальності, які базуються на такому бакалавраті. 

Підручник буде корисний також усім, хто цікавиться 

питаннями розроблення інтелектуальних систем. 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1)

  

 

Скребкова-Пабат, Марина Анатоліївна. 

  Технічний переклад: елементи теорії та 

практики : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. – 

Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 204 с. 
  Даний посібник з науково-технічного перекладу 

призначений для вищих навчальних закладів. Беручи до уваги 

важливість знання іноземної мови та вміння перекладати 

наукову та технічну літературу, а також враховуючи 

відсутність навчальної літератури, пов'язаної з науково-

технічним перекладом українською мовою, виникла потреба 

для створення такого посібника. 

  Посібник націлює на розвиток вміння користуватися 

науково-популярною літературою, матеріалами технічного 

характеру.  

  Підбір текстів, розробка граматичних та лексичних 

вправ виконані з врахуванням знань, навичок і вмінь з 

іноземної мови, набутих студентами, а також з врахуванням 

знань з основних наук: фізики, хімії, математики. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 4 Жовтень-2014, Бібліодайджест 
 

 

 Інтелектуальна власність в галузі 

комп’ютинґу : підручник / ред. В. В. Пасічник. – 

Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 317 с. – 

(Комп'ютинґ). 
 Підручник розрахований на поглиблене вивчення 

правових відносин у сфері інтелектуальної власності, 

особливостей реєстрації права власності на комп'ютерну 

програму опанування правового механізму її регулювання, 

отримання необхідних навичок кваліфікації результатів 

творчої діяльності, захисту майнових і особистих 

немайнових прав авторів та власників як в Україні, так і за її 

межами.  

 У підручнику викладено ознаки правової охорони 

інтелектуальної власності на комп'ютерні програми в 

Україні. Описано причини виникнення авторських прав на 

комп'ютерні програми. Визначено договірні та недоговірні 

способи розпорядження правами інтелектуальної власності. 

Висвітлено цивільно-правові, адміністративно-правові та 

кримінально-правові заходи щодо захисту прав на 

комп'ютерні програми, визначено ознаки ліцензійності 

програмних продуктів закордонних комп'ютерних компаній. 

Спроектовано систему захисту прав на інтелектуальну 

власність в галузі комп'ютингу. Викладено заходи 

підтвердження правомірності використання комп'ютерних 

програм. Наведено ознаки ліцензійності програмних 

продуктів закордонних комп'ютерних компаній.  

 Для студентів вищих навчальних закладів III та IV 

рівнів акредитації, галузь знань 0501 «Інформатика та 

обчислювальна техніка». 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Городняк, Ірина Василівна. 

  Соціологія освіти : навч. посіб. / І. В. 

Городняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 265 с. 
  У навчальному посібнику висвітлено комплекс 

актуальних проблем соціології освіти. Видання включає теми, 

що висвітлюють суть соціології освіти як галузі 

соціологічного знання, особливості освіти як соціального 

інституту суспільства, її роль в життєдіяльності суспільства та 

соціалізації особистості. Значну увагу приділено висвітленню 

особливостей управління освітніми організаціями, основних 

видів конфліктів та шляхів їхнього вирішення в освітньому 

середовищі. Окреслено значення освіти в процесах адаптації 

людини, побудові кар'єри та досягненні успіху. Подано 

практикум з курсу «Соціологія освіти», що сприятиме 

засвоєнню матеріалу. 

  Для соціологів, викладачів та працівників навчальних 

закладів, аспірантів, студентів, фахівців, які цікавляться 

проблемами освіти та її значенням в житті людини. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 5 Жовтень-2014, Бібліодайджест 
 

 

 Справочник необходимых знаний. – Х.; 

Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2014. – 

240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Андрущенко, Віктор Петрович. 

  Світанок Європи: проблема формування 

нового учителя для об’єднаної Європи XXI століття : 

монографія / В. П. Андрущенко. – К. : Знання 

України, 2012. – 799 с. 
  У монографії аналізується перебіг об'єднавчих 

процесів на теренах Європи, суперечності та перепони на 

цьому шляху, можливості їх уникнення чи мінімізації 

засобами навчання та виховання. Підкреслюється, що 

головним суб'єктом і провідником цього процесу постає 

вчитель. Автор обґрунтовує необхідність формування нового 

вчителя на платформі загальнолюдських цінностей. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

Коваленко, Дмитро Іванович. 

  Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : 

навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. – К. : 

ЦУЛ, 2013. – 578 с. 
 У посібнику викладено теоретичні та практичні 

аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як 

«фінанси», «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних 

теорій фінансів, грошей, поняття про грошовий оборот, 

грошову масу, грошові потоки, грошовий, валютний, 

страховий та фінансовий ринки. Проаналізовано організацію 

грошово-кредитної, банківської, фінансової, податкової, 

бюджетної систем України, функціонування основ 

фінансових, кредитних, розрахункових і валютних відносин 

в умовах ринкової економіки. 

 Теоретичний матеріал доповнено задачами й 

прикладами їх розв'язання, а також тестовими питаннями до 

контролю знань студентів до кожної теми.  

 Посібник відповідає типовій програмі навчальної 

дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» відповідно до вимог 

Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом 

6.030504 Економіка підприємства та напряму 6.030601 

Менеджмент.  

 Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і 

практичних працівників. 

 

 

АСіМК (1) 



НТБ КНУТД 6 Жовтень-2014, Бібліодайджест 
 

 

Салухіна, Надія Григорівна. 

  Стандартизація та сертифікація товарів і 

послуг : підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. 

– 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 426 с. 

 
  Підручник є узагальненою працею з концептуальних 

проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, 

робіт, послуг). 

  Важлива увага приділяється організаційно-

методичним та правовим принципам стандартизації і 

сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи 

технічного регулювання в управлінні якістю продукції 

(процесів, робіт, послуг). 

Підручник розрахований на студентів, магістрів і викладачів 

вищих навчальних закладів, підприємців, торговців.  

Книга зацікавить широке коло читачів, які цікавиться 

проблемами управління якістю продукції, процесів, послуг. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Сливка, Степан Степанович. 

  Філософія права : навч. посіб. / С. С. Сливка. – 

К. : Атіка, 2012. – 256 с. 

 
  У навчальному посібнику відображено сучасний стан 

філософії права з урахуванням наукових досягнень XXI 

століття. 

  Для студентів, курсантів вищих навчальних закладів 

IV рівня акредитації юридичного профілю. Може бути 

корисним студентам магістратури, аспірантам (ад'юнктам) та 

науково-педагогічним працівникам. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 

Божкова, Вікторія Вікторівна. 

  Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / 

В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – 2-ге вид. – К. : 

ЦУЛ, 2010. – 200 с. 

 
  Актуалізація використання комунікаційних 

інструментів в Україні закономірна, адже підтверджена 

досвідом економічно розвинутих країн світу. Але, їх 

планування і застосування, особливо на вітчизняному ринку, 

потребує специфічних знань і вмінь. Стимулювання збуту 

стає все більш важливою складовою комплексу 

маркетингових комунікацій. З огляду на те, що ефективність 

заходів зі стимулювання збуту значно вища за ефективність 

від прямої реклами, а витрати на порядок менші, вітчизняні 

виробники все частіше з успіхом їх застосовують. 

  Навчальний посібник може бути цікавим рекламістам, 

маркетологам, викладачам, аспірантам і студентам зі 

спеціальності «Маркетинг». 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 



НТБ КНУТД 7 Жовтень-2014, Бібліодайджест 
 

 

Лазур, Клавдія Романівна. 

  Швейне виробництво та матеріалознавство : 

словник / К. Р. Лазур, Т. М. Олійник. – Львів : Новий 

Світ-2000, 2012. – 246 с. 
 Словник містить терміни, які вживаються у 

текстильній, швейній, трикотажній, галантерейній 

промисловості та в товарознавстві. В словнику подано 

переклад термінів російською мовою. 

 Терміни наведено в словнику в їх початковій формі — 

іменники у називному відмінку однини. В називному 

відмінку множини іменники наведено тільки: якщо вони в 

однині не використовуються (штани, криси, пачоси); якщо в 

множині іменники використовуються ширше, ніж в однині 

(нитки швейні). 

 Усталені словосполучення в словнику подано в 

алфавітній послідовності, до іменника в називному відмінку 

долучено прикметник (полотно ткацьке, шов настрочний).  

Терміни, запозичені з інших мов, зазвичай доповнено 

короткою етиміологічною довідкою, наприклад: «Аплікація 

(від лат. аррlісаtіо - прикладання)». 

 Словник розрахований для використання студентами, 

учнями, викладачами професійно-технічної освіти, вищих 

навчальних закладів, фахівцями легкої промисловості, а 

також широким колом читачів. 

 

 

АНЛ (1), 

ЧЗПТВ (2) 

 

Палагнюк, І. Д. 

Німецька мова для 1 курсу : навч. посіб. / І. Д. 

Палагнюк, Л. Л. Петльована. – Львів : Новий Світ-

2000, 2010. – 126 с. 

 
Посібник призначено для навчання студентів І курсу 

денного та заочного відділень з предмету «Іноземна мова». 

Посібник містить тематичний словник, тексти, діалоги, 

лексичні та граматичні вправи. У кожній темі є теоретичний 

граматичний матеріал, викладений у таблицях або коротко 

описаний. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Эккель, Брюс. 

 Философия Java / Б. Эккель. – 4-е изд. – СПб. : 

Питер, 2013. – 640 с. – (Библиотека программиста). 
 Java нельзя понять, взглянув на него только как на 

коллекцию некоторых характеристик, - необходимо понять 

задачи этого языка как частные задачи программирования в 

целом. 

 Эта книга — о проблемах программирования: почему 

они стали проблемами и какой подход использует Java в их 

решении. Поэтому обсуждаемые в каждой главе черты языка 

неразрывно связаны с тем, как они используются для 

решения определенных задач. 

 Эта книга, выдержавшая в оригинале не одно 

переиздание, за глубокое и поистине философское 

изложение тонкостей языка считается одним из лучших 

пособий для программирующих на Java. 

 

 

 

АСіМК(1) 
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Роботи професорсько-викладацького складу 
Університету 

 

Ігнатьєва, Ірина Анатоліївна. 

   Менеджмент організацій (малого та 

середнього бізнесу) : підручник / І. А. Ігнатьєва, О. 

М. Паливода, Р. В. Янковой. – К. : КНУТД, 2014. – 

360 с. 

 
 Структура підручника, його сутнісне наповнення та 

послідовність відповідають діючій нормативній програмі 

дисципліни «Менеджмент організацій» (малого та 

середнього бізнесу) для рівня «бакалавр» та «магістр». Зміст 

тем розкрито на основі сучасних теоретичних підходів 

економічної науки. 

 Складний теоретичний матеріал викладено у 

доступній формі, з поясненнями та за допомогою прикладів. 

Кожний розділ супроводжується контрольними питаннями 

для самоперевірки засвоєних знань, тестами та ситуаційними 

завданнями. Для студентів вищих навчальних закладів, 

аспірантів, викладачів, і також усіх, хто цікавиться 

проблемами управління малими та середніми організаціями.  

 

 

 

 

ЧЗГВ (3), 

АНЛ (2) 

 

 

Хомяк, Олег Миколайович.  

Підйомно-транспортні пристрої : навч. 

посібник / О. М. Хомяк, Б. Ф. Піпа, А. І. Марченко. – 

К. : КНУТД, 2014. – 165 с. 

 
Навчальний посібник призначений для студентів, що 

вивчають відповідні розділи дисциплін «Підйомно-

транспортні пристрої», «Основи робототехніки та підйомно-

транспортні механізми», «Прикладна механіка» тощо і може 

бути використаний студентами усіх форм навчання при 

вивченні зазначених розділів, а також для самостійної роботи 

студентів.  

  У навчальному посібнику розглянуто загальні 

відомості, призначення, область застосування, конструкції, 

викладено основи розрахунку і проектування підйомно-

транспортних пристроїв. З метою розвитку творчого 

мислення студентів наведено запатентовані авторами нові 

конструкції підйомно-транспортних пристроїв. 

 

 

 

ЧЗПТВ(3), 

АНЛ(5), 

АСіМК(17) 
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Чабан, Виталий Васильевич. 

Влияние смазки и металлоплакирующих 

нанотехнологий на повышение эффективности 

работы механизмов вязания вязальных машин : учеб. 

пособие / В. В. Чабан, Б. Ф. Пипа, А. К. Прокопенко. 

– К. : КНУТД, 2014. – 176 с. 

 
Учебное пособие предназначено для студентов 

инженерных специальностей. Содержание пособия отвечает 

учебным программам указанных дисциплин. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы влияния 

смазки на эффективность работы узлов и механизмов, в том 

числе и механизмов вязания вязальных машин. Влияние 

смазки на долговечность работы пар трения. Представлены 

разработки новых конструкций рабочих органов, а также 

влияние металлоплакирующих нанотехнологий на 

повышение эффективности работы механизмов вязания. 

 

 

 

ЧЗПТВ (2), 

АНЛ (1) 

 

Авдонін, Костянтин Вікторович.  

Фізика. Механіка. Коливання і хвилі : навч. 

посібник / К. В. Авдонін, В. Ф. Лапшин, В. К. 

Максимов. – К. : КНУТД, 2014 – . 

Ч. 1. – 2014. – 178 с. 

 
  При підготовці навчального посібника автори 

врахували основні зміни у програмі та тенденції розвитку 

дисципліни «Фізика». Перша частина містить розділи 

«Механіка», «Елемента спеціальної теорії відносності», 

«Коливання і хвилі». Розгляд матеріалу, на відміну від інших 

посібників з фізики, має більш детальний характер. У розділі 

«Механіка» розглянуті головні закони динаміки та елементи 

статики. Розділ «Коливання і хвилі» містить основні типи і 

характеристики коливального та хвильового процесу. 

 

 

 

ЧЗПТВ(3), 

АНЛ(5), 

АСіМК(17) 

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. 

 

 


