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Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Литовченко, Ирина Львовна. 
 Интегрированные маркетинговые 
коммуникации предприятий на рынке 
гелиоэнергетического оборудования : монография / 
И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская. – К. : Наукова 
думка, 2015. – 212 с. 
 
 Монография посвящена обоснованию научно-
методических положений формирования интегрированных 
маркетинговых коммуникаций на предприятиях рынка 
гелиоэнергетического оборудования. Рассмотрены 
современные направления и научные школы в проблематике 
коммуникаций на промышленных рынках инновационных 
товаров. Проведено маркетинговое исследование 
гелиоэнергетического оборудования в Украине. Изложены 
тенденции развития мирового и украинского рынков 
гелиотехники. Определены основные сегменты спроса и 
мотивы для приобретения гелиоустановки.   
 Для научных сотрудников, преподавателей, студентов 
высшей школы экономических специальностей, 
руководителей предприятий и сотрудников отделов 
маркетинга. 

 
 

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), 
            ІБВ – інформаційно-бібліографічний відділ (ауд. 1-0426) 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Путівник у прикладну наукометрію : навч. посіб. / 
Н. М. Рідей [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 
344 с. 
 
 Навчальний посібник призначений для студентів 
вищих навчальних закладів II-ІV рівнів акредитації при 
вивченні дисциплін «Основи наукової діяльності», 
«Методологія наукових досліджень» та ін., а також 
аспірантів та молодих учених. У навчальному посібнику 
представлена характеристика міжнародних наукометричних 
баз даних, розкрито їх роль у поширенні наукової інформації, 
оцінці її якості та значенні для розвитку сучасної науки. 
Досліджено найбільш популярні міжнародні видання для 
публікацій результатів наукових досліджень, розкрито 
теоретичні і методичні аспекти підготовки таких публікацій, 
представлено розрахунок основних наукометричних 
показників, ручну методику побудови індекса Хірша, 
запропоновано алгоритм пошуку інформації в 
наукометричних базах даних. 
 

 
 

ІБВ (1) 

   

 
Інші видання 

 
 

 

Снайдер, Тимоти.  
 Кровавые земли: Европа между Гитлером и 
Сталиным : пер. с англ. / Т. Снайдер. – К. : Дуліби, 
2015. – 584 с. 
 
 С 1933-го по 1945 год в Восточной Европе было 
уничтожено 14 миллионов человек. Книга профессора 
Йельского университета (США), блестящего историка и 
искусного рассказчика Тимоти Снайдера, «Кровавые земли: 
Европа между Гитлером и Сталиным» посвящена 
трагическим страницам в истории Восточной Европы. 
Украинский Голодомор, сталинские массовые экзекуции, 
Холокост, расстрелы немцами гражданского населения в 
ходе антипартизанских операций, преднамеренное морение 
голодом советских военнопленных, послевоенные 
этнические чистки... Две тоталитарные системы совершали 
одинаковые преступления в одно и то же время, в одних и 
тех же местах, содействуя друг другу и подстрекая друг 
друга.  
 Книга Тимоти Снайдера мгновенно стала мировым 
бестселлером, пережила 29 изданий на 26 языках мира. На 
русском языке публикуется впервые.

 
 
 

ЧЗГВ (1) 
АГПВ (1) 
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Роботи науково‐педагогічних працівників 
Університету 

 

Пашкевич, Калина Лівіанівна. 
 Конструювання дитячого одягу : навч. посіб. / 
К. Л. Пашкевич, Т. М. Баранова. – К. : ПП НВЦ 
"Профі", 2012. – 320 с.   
 
 Навчальний посібник призначено для студентів вищих 
навчальних закладів, що вивчають дисципліни «Основи 
проектування виробів», «Конструювання одягу», 
«Конструктивне моделювання одягу», «Проектування 
асортименту одягу різного призначення» тощо. У посібнику 
надано вихідні дані для конструювання дитячого одягу, 
викладено основні принципи побудови креслеників 
конструкцій деталей одягу для дітей різних вікових груп, 
розглянуто процеси проектування нових моделей дитячого 
одягу, питання конструкторської підготовки швейного 
виробництва. 
 Видання може бути рекомендовано для студентів 
вищих навчальних закладів різних рівнів, які вивчають 
конструювання одягу, і фахівцям, які займаються масовим та 
індивідуальним виробництвом дитячого одягу.  
 
 

 
 

 
АСіМК (39) 
АНЛ (12) 
ЧЗПТВ (3) 

 

 
Коцупатрий, Михайло Миколайович. 
 Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і 
таблицях : навч. посіб. / М. М. Коцупатрий, С. І. 
Ковач, К. В. Безверхий. – К. : КНЕУ, 2015. – 196 с. 
 
 Посібник підготовлено на основі законодавчих актів 
та нормативно-правових документів з питань оподаткування 
станом на 1 травня 2015 р. Відповідно до нормативної 
програми науки у навчальному посібнику викладено порядок 
обчислення і сплати загальнодержавних та місцевих податків 
і зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а 
також висвітлено організацію податкової звітності. Подання 
інформації у схемах і таблицях сприяє кращому засвоєнню 
навчального матеріалу.  
 Призначено для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
 
 

АСіМК (1) 
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 Електротехнічне обладнання на основі 
функціональних матеріалів : монографія /                 
[В. В. Козирський, В. В. Каплун, О. А. Ліхачов,            
Г. С. Фірстов]. – К. : НУБіП України, 2014. – 409 с. 
 
 Монографія присвячена науковій проблемі 
підвищення надійності електротехнічного обладнання на 
основі властивостей функціональних матеріалів (ФМ). 
Розробка та практична реалізація комплексу засобів з 
використанням ФМ для контролю температури в 
енергетичному обладнанні, динамічного управління роботою 
контактних систем та захисту електроустановок від 
аварійних режимів відкрили напрямки підвищення 
надійності та ефективності енергетичного обладнання 
шляхом збільшення експлуатаційного ресурсу контактних 
систем та ефективності управління тепловими режимами.  
 Монографія призначена для науковців, студентів та 
широкого кола фахівців у галузі електроенергетики.  

 
 

АНЛ (2) 

   
  

 
 

 

 

 Вища математика: інтегральне числення : 
навч. посіб. / [П. В. Задерей, О. А. Лагода,                     
О. Б. Нестеренко, М. О. Харитонова]. – К. : КНУТД, 
2015. – 204 с. 
 
  Даний навчальний посібник підготовлений згідно 
навчальної програми з дисципліни «Вища математика».  
  Він містить теоретичні відомості, розв’язання типових 
задач і завдання для самостійної роботи студентів.  
  Навчальний посібник може бути корисним для 
викладачів дисципліни «Вища математика» та студентів 
технічних та технологічних спеціальностей.  
 

 
 

АНЛ (2) 
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), 
            ІБВ – інформаційно-бібліографічний відділ (ауд. 1-0426)  

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Ковальов, Юрій Адиславович. 
 Нарисна геометрія : навч. посіб. / Ю. А. 
Ковальов, С. А. Плешко ; під заг. ред. М. В. Куща. – 
К. : КНУТД, 2015. – 192 с. 
 
 У навчальному посібнику розглядаються методи 
проекціювання окремих елементів та просторових об'єктів на 
площини проекцій: точок, прямих та площин. Наведені 
загальні схеми розв'язання позиційних та метричних задач 
основними способами та способами перетворення.  
 В навчальному посібнику розглянуті деякі види 
багатогранників. Плоскі та просторові криві лінії. Лінійчаті 
та криволінійні поверхні. 
  Розглянуті задачі на перетин поверхонь площиною, 
прямою та взаємний перетин поверхонь. Наведені способи 
побудови розгорток.  
 На конкретних прикладах розглянуті питання 
побудови дотичних до поверхонь.  
 Представленні основні поняття аксонометричних 
проекцій. 
 
 
 

 
 
 
 
 

АСіМК (22) 
ЧЗПТВ (3) 
АНЛ (3) 

 

 
 
Березін, Леонід Миколайович.   
 Теоретична механіка : навч. посіб. /                  
Л. М. Березін, С. О. Кошель. – К. : КНУТД, 2015. – 
232 с. 
 
 Навчальний посібник містить теоретичні відомості з 
основних тем курсу «Теоретична механіка», що складається з 
трьох розділів: статика, кінематика та динаміка.  
 Навчальний посібник може бути використаний для 
загальнофахової підготовки студентів вищих технічних 
навчальних закладів усіх форм навчання, корисний у формі 
довідково-методичного посібника для магістрів, аспірантів, 
інженерно-технічних працівників при самостійному вивченні 
основ або поглибленні знань з «Теоретичної механіки».  
 
 
 

 
 
 
 

АСіМК (14) 
АНЛ( 3) 
ЧЗПТВ (3) 
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 Політична система сучасного суспільства : 
навч. посіб. / [В. В. Мадіссон, Т. І. Кадлубович,         
Д. С. Черняк, Н. В. Пархоменко]. – К. : КНУТД, 
2015. – 184 с. 
 
 В навчальному посібнику розкрито зміст основних 
тем курсу «Політологія». Самостійно працюючи з 
посібником студенти отримають уявлення про сутність, 
структуру та механізм функціонування політичної системи; 
природу, походження та призначення держави, форми 
державного правління та державного устрою, 
співвідношення держави та громадянського суспільства; 
динаміку політичного процесу; сутність, генезис та роль 
партій в політичному процесі. В навчальному посібнику 
представлено список літератури до кожної теми, питання для 
самоконтролю, тестові завдання, що можуть бути 
використані для перевірки своїх знань студентами.  
 
 
 

 
 

АСіМК (14) 
ЧЗГВ (3) 
АНЛ (3) 

 

 
Лойко, Валерія Вікторівна.  
 Економіка підприємства : навч. посіб. /              
В. В. Лойко, Т. П. Макаровська. – К. : КНУТД, 2015. 
– 268 с. 
 
 У навчальному посібнику розкриваються теоретичні 
основи, принципи, методи та інструменти, що 
використовуються в процесі функціонування промислового 
підприємства. Вивчення матеріалу посібника сприятиме 
формуванню у студентів сучасного економічного мислення 
та системи теоретико-методологічних знань і практичних 
навичок у сфері економіки підприємства. У кожній темі 
розглядаються теоретичні питання, практичні приклади 
вирішення задач, надаються завдання для самостійної 
роботи, тестові та практичні завдання, контрольні питання.  
 Навчальний посібник буде корисний як для студентів 
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», так 
і для студентів інших економічних напрямів підготовки 
вищих навчальних закладів, а також викладачам, аспірантам, 
науковцям, керівникам, фахівцям планово-економічних 
відділів промислових підприємств, підприємцям.  
 

 
 
 
 

АСіМК (6) 
АНЛ (4) 
ЧЗГВ (3) 

   

   
 


