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         Навчально-методичні та наукові видання 

 

 

 

 

 

УДК 577.1(075.8) 

М64 

 

Миронович, Людмила Максимівна. 

Біоорганічна хімія: скорочений курс : навч. 

посіб. / Л. М. Миронович. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 

2015. – 184 с. – (Українська книга). 

ISBN 966-960-767-6 
У навчальному посібнику викладено сучасні дані з 

біоорганічної хімії. Розглянута реакційна здатність 

біологічно активних органічних сполук, у тому числі 

гетероциклів, ліпідів, вуглеводів, амінокислот, білків і 

нуклеїнових кислот. Велика увага приділена медико-

біологічному аспекту розглянутих питань. 

Посібник рекомендований для студентів медичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. 
 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

Умовні позначення: 
 

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

АГПВ – абонемент гуманітарних і періодичних видань (1-0179), 

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

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

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

             

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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УДК 615.1:004.9(075.8) 

Б90 

 

Булах, Ірина Євгенівна. 

Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. 

посіб. / І. Є. Булах, Л. П. Войтенко, І. П. Кривенко. – 

К. : Медицина, 2016. – 208 с. 

ISBN 978-617-505-504-5 
У навчальному посібнику викладено комплексний 

дидактичний матеріал для набуття теоретичних знань і 

відпрацювання відповідних практичних навичок щодо 

застосування методів математичного моделювання у фармації 

та статистичної обробки даних за допомогою комп'ютерних 

технологій. Посібник відповідає чинній програмі з дисципліни 

«Комп'ютерне моделювання у фармації». Навчальний матеріал 

посібника структуровано за вимогами кредитно-трансферної 

системи організації навчального процесу на два змістових 

модулі: «Математичне моделювання у фармації засобами 

комп'ютерних технологій» та «Комп'ютерні технології у 

плануванні експерименту для контролю якості та аналізу 

даних». 

Комплексний дидактичний матеріал навчального 

посібника включає теоретичні відомості з теми, комплекс 

дидактичних завдань для відпрацювання відповідних 

практичних навичок, демонстраційні приклади розв'язання 

типових завдань теми, завдання для самостійної роботи 

студентів, матеріали для самоконтролю та тестові завдання. 

Для студентів фармацевтичних факультетів вищих 

навчальних закладів МОЗ України. 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

 

 
 

 

УДК 615.1(075.8) 

П69 

 

Практикум з організації та економіки 

фармації : навч. посіб. / В. П. Горкуша [та ін.]. –  

2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Медицина, 2015. – 

280 с. 

ISBN 978-617-505-327-0 
Друге видання «Практикуму з організації та 

економіки фармації» адаптоване до вимог навчальної 

програми з організації та економіки фармації для вищих 

медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-III рівнів 

акредитації спеціальності 5.12020101 «Фармація». Матеріал 

розділено за темами практичних занять. До кожної теми 

запропоновано перелік запитань для самопідготовки 

студентів, завдань і ситуаційних задач із зразками 

документів для їх практичного виконання. Особливістю 

пропонованого видання є представлена методика виконання 

або алгоритм вирішення всіх практичних завдань. 

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладів І-III рівнів акредитації. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

   



НТБ КНУТД 3 Грудень-2017, Бібліодайджест 
 

 
 

УДК 615.1(038)=111 

P56 

 

Pharmaceutical Dictionary for Students and 

Staff : about 1000 entries / I. Nizhenkovska,  

О. Lysenko, N. Datsiuk, H. Shvachkina. – K. :  

AUS Medicine Publishing, 2015. – 112 р. 

ISBN 978-617-505-421-5 
The dictionary consists of about 1000 words and phrases of 

pharmaceutical terminology of field-specific disciplines: Clinical 

Pharmacology, Industrial Technology of Medicines, Management 

and Marketing in Pharmacy, Organisation and Economics in 

Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy and 

Pharmacy Technology of Medicines. The dictionary contains 

chemical formulas, but is not an illustrated edition. It will be useful 

for pharmaceutical students, staff and practitioners. 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

 

 
 

 

УДК 811.124(075.8) 

L75 

 

Lingua Latina = Латинська мова : навч. 

посіб. / упор. О. О. Савенкова. – К. : Ліра-К, 2016. – 

212 с. – Текст укр., лат. 

ISBN 978-617-7320-33-2 

Навчальний посібник призначений для здобувачів 

вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». 

Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою 

дисципліни «Латинська мова» і рекомендовано для 

аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 811.124(075.8) 

Ш37 

 

Шевченко, Євгенія Михайлівна. 

Латинська мова і основи медичної 

термінології : навч. посіб. / Є. М. Шевченко. – 10-те 

вид., перероб. і доп. – К. : Медицина, 2016. – 240 с. 

ISBN 978-617-505-448-2 
Навчальний посібник складається з нормативного курсу 

латинської мови для медичних навчальних закладів і 

додаткових матеріалів, що містять зразки контрольних робіт, 

списки латинських назв захворювань тощо. Наприкінці книги 

подано латинсько-український та українсько-латинський 

алфавітні словники. Термінологічна спрямованість посібника 

допоможе студентам упевнено користуватися медичною 

термінологією. 

Доповнено тестовими завданнями відповідно до вимог 

Болонського процесу. 

Для студентів вищих медичних навчальних закладів  

І-III рівнів акредитації. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

АСіМК (1) 



НТБ КНУТД 4 Грудень-2017, Бібліодайджест 
 

 

 

 
 

 
 

 

УДК 159.9:687.016(075.8) 

К72 

 

Костюченко, Олена. 

Психологія ефективності фахівця індустрії 

моди : навч. посіб. / О. Костюченко, Л. Дихнич. –  

К. : Ліра-К, 2016. – 464 с. 

ISBN 978-617-7320-19-6 
У посібнику розглядаються психологічні основи 

професійної самореалізації фахівців індустрії моди, зокрема, 

психологічно організованої діяльності та взаємодії, 

акцентовано на рекреаційних аспектах оптимізації 

фізичного, психічного й соціально-культурного здоров'я і 

благополуччя особистості як невід'ємної складової 

професійної успішності. Наведені приклади відомих та 

авторських психолого-педагогічних засобів та методик 

залучення до професійної діяльності на рекреаційній основі. 

Посібник допоможе оптимізувати практичну підготовку 

студентів, сформувати практичні вміння адекватності 

вибору та використання психологічних засобів, надати 

можливість гармонізувати найближче оточення, 

взаємовідносини; ознайомитись з теоретичними та 

методичними засадами формування комунікативної 

компетентності фахівців індустрії моди; пробудити й 

реалізувати творчі потенції, які існують у кожній 

особистості, але придушуються необхідністю адаптації до 

стандартних умов і вимог. 

Матеріали посібника можуть бути використані для 

лекційних, семінарських, практичних та лабораторних 

занять з таких дисциплін: «Психотехнології у фешн-бізнесі», 

«Рекреалогія», «Психологія», «Психологія художньої 

творчості», «Прикладна психологія», «Психолого-

педагогічні технології», «Психологія особистості», 

«Соціальна психологія», «Психолого-педагогічна 

діагностика», «Психологія управління», «Психологія 

менеджменту» тощо. 

Посібник призначений для студентів середніх і 

вищих навчальних закладів денної та заочної форм 

навчання, спеціалістів у галузі краси і моди, дизайну і 

мистецтва. Може також бути використаний фахівцями, 

зайнятими у сфері фешн-бізнесу, моди та краси, а також 

мистецтва, що спеціалізуються у наданні освітніх і виховних 

послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 5 Грудень-2017, Бібліодайджест 
 

 

 
 

 

УДК 621.31(075.8) 

М33 

 

Матвієнко, Микола Павлович. 

Основи електроніки : підручник /  

М. П. Матвієнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : 

Ліра-К, 2017. – 364 с. 

ISBN 978-617-7320-40-0 
У підручнику розглянуті: напівпровідникові діоди, 

транзистори, тиристори, симістори, управляєми тиристорні 

перемикачі та оптрони; логічні елементи різного призначення, 

комбінаційні пристрої, елементи з пам'яттю та запам'ятовуючі 

пристрої; генератори, одновібратори, таймери, формувачі 

сигналів, перетворювачі рівнів, елементи затримки й індикатори; 

програмовані логічні матриці, програмована матрична логіка, 

базові матричні кристали, програмовані надвеликі інтегральні 

схеми, операційні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, 

суматори, інтегратори й диференціатори; розглянута побудова 

цифроаналогових та аналого-цифрових перетворювачів 

інформації та джерел живлення різного електронного 

призначення. 

Підручник призначений для студентів, аспірантів, 

викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, окремі 

розділи можуть бути використані студентами коледжів та 

технічних навчальних закладів. 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

УДК 336.7(075.8) 

Ш44 

 

Шелудько, Валентина Миколаївна. 

Фінансовий ринок : підручник /  

В. М. Шелудько. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 

2015. – 535 с. 

ISBN 978-617-07-0026-1 
Спираючись на десятки вітчизняних та зарубіжних 

досліджень фінансового ринку, досвід викладання економічних 

дисциплін у провідних університетах США, Німеччини, Великої 

Британії, автору вдалося створити сучасний підручник для 

студентів, які вивчають нормативний курс "Фінансовий ринок". 

Теоретичний матеріал ілюструється необхідними статистичними 

даними, таблицями, схемами, діаграмами. До кожного розділу 

додаються список рекомендованої літератури і запитання для 

контролю засвоєних знань. До розділів практичного спрямування 

додаються задачі для самостійної роботи. В цілому матеріали 

підручника дають студентам необхідні знання для здійснення 

практичної діяльності на фінансовому ринку України та 

міжнародному фінансовому ринку. 

Розраховано на студентів економічних факультетів, які 

вивчають навчальні дисципліни "Фінансовий ринок", "Ринок 

цінних паперів", "Міжнародні фінансові ринки", "Біржова 

діяльність", "Фінансовий менеджмент у банках", "Фінансові 

ризики", "Банківські ризики". Підручник буде корисним також 

спеціалістам-практикам фондового, кредитного та валютного 

ринків, підприємцям, керівникам підприємств і організацій. 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 6 Грудень-2017, Бібліодайджест 
 

 

 
 

 

УДК 31(075.8) 

Ч-37 

 

Чекотовський, Едуард Васильович. 

Статистичні методи. Історія і теорія : навч. 

посіб. / Е. В. Чекотовський. – К. : Знання, 2016. – 

191 с. 

ISBN 978-617-07-0369-9 
Висвітлено історичні й теоретичні аспекти 

зародження, становлення та розвитку основних понять, 

категорії найважливіших статистичних методів: табличного, 

графічного, абсолютних і відносних показників, методу 

статистичних групувань. На сучасній методологічній основі 

критично проаналізовано й узагальнено наявні в економіко-

статистичній літературі підходи до тлумачення понятійного 

апарату цих методів. Значна частина історичного матеріалу, 

залученого автором до навчального посібника, не відома 

широкому загалу читачів. 

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих 

навчальних закладів економічного профілю, науковців, усіх, 

хто цікавиться питаннями історії статистичної науки та її 

теоретичних засад. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 330.101.52(075.8) 

М85 

 

Моторин, Руслан Миколайович. 

Статистика для економістів : навч. посіб. /  

Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. – 3-тє вид., 

випр. і доп. – К. : Знання, 2013. – 381 с. – (Вища 

освіта ХХІ століття). 

ISBN 978-617-07-0091-9 
У навчальному посібнику розкриваються найважливіші 

статистичні методи дослідження економічних явищ і процесів. 

Детально розглядаються методика і технологія 

автоматизованого опрацювання статистичної інформації 

засобами одного з найпоширеніших і водночас найпростіших у 

експлуатації пакетів прикладних програм Місrоsoft Ехсеl. 

Посібник устаткований компакт-диском, на якому наведено 

приклади розв'язання економіко-статистичних задач засобами 

МS Ехсеl. За змістом посібник відповідає типовій програмі 

нормативного курсу "Статистика", який читається студентам 

економічних спеціальностей. Разом з тим виклад окремих тем 

має свої відмінності, пов'язані з методологічною і 

організаційною перебудовою вітчизняної статистики за 

міжнародними стандартами, а також у зв'язку з використанням 

програмного забезпечення МS Ехсеl. 

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, 

викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною 

також економістам-практикам, які у своїй професійній 

діяльності застосовують статистичні методи збирання, 

опрацювання та аналізу інформації. 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 7 Грудень-2017, Бібліодайджест 
 

 
 

 
 

 

УДК 65.012.32(075.2) 

Ч-15 

 

Чайка, Галина Леонідівна. 

Компетенції в управлінні : навч. посіб. /  

Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2015. – 167 с. 

ISBN 978-617-07-0284-5 
Пропонований посібник – одна із перших в Україні 

праць, у якій на сучасному рівні систематизовано різні 

концепції розуміння компетентнісного підходу до 

управління організаціями та персоналом. Послідовно 

висвітлено сутність, основні поняття, сфери застосування та 

шляхи вдосконалення компетентнісного підходу. Детально 

розглянуто етапи його історичного розвитку, ефективність 

використання на рівні організацій, персоналу і менеджерів. 

Розкривається вплив ключових компетенцій на 

конкурентоспроможність організацій і персоналу. У 

висвітленні матеріалу автор спирається на численні наукові 

доробки вітчизняних і зарубіжних фахівців, а також кращий 

досвід всесвітньо відомих менеджерів. 

Посібник розрахований насамперед на студентів 

економічних спеціальностей і викладачів ВНЗ. Книга буде 

корисною також менеджерам-практикам та науковцям. 
 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 330.5(075.8) 

С77 

 

Старостенко, Ганна Григорівна. 

Національна економіка : навч. посіб. /  

Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. –  

К. : Ліра-К, 2015. – 432 с. 

ISBN 978-966-2174-17-5 
В навчальному посібнику розглянуто теоретичні 

питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі 

знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях 

дисципліни. Проаналізовано основні проблеми національної 

ідентифікації суспільно-економічних відносин, проведена 

оцінка потенціалу національної господарської системи, 

розглянуті можливості забезпечення сталого економічного 

зростання та економічної безпеки національної економіки на 

міжнародному ринку. 

Навчальний посібник розрахований на студентів 

вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, 

викладачів, аспірантів, науковців, державних службовців та 

підприємців, а також на слухачів шкіл бізнесу, економістів 

широкого профілю, менеджерів, усіх, хто цікавиться 

питаннями національної економіки. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 8 Грудень-2017, Бібліодайджест 
 

 
 

 
 

 

УДК 811.111(075.8) 

С25 

 

Святюк, Ю. В. 

Advanced Economic Issues = Актуальні 

питання економіки : навч. посіб. / Ю. В. Святюк. – 

К. : Ліра-К, 2017. – 148 с. 

ISBN 978-617-7320-05-9 
Навчальний посібник спрямований на засвоєння 

студентами-економістами професійної англомовної 

термінології та на розвиток навичок перекладу та 

опрацювання фахових економічних текстів. 

Навчальний посібник складається з 8 розділів, кожен 

з яких містить англомовні фахові тексти, залучені з сучасних 

періодичних видань та мережі Інтернет. Розроблені 

практичні завдання забезпечують подальше оволодіння 

студентами навичками мовленнєвої діяльності та перекладу 

у межах професійно-орієнтованої тематики. Для кращого 

засвоєння та повторення навчального матеріалу наводяться 

словник економічної термінології, контрольні та тестові 

завдання. 

Для студентів економічних спеціальностей та 

фахівців з економічної діяльності. 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 7.01(06) 

А43 

 

Актуальні проблеми історії, теорії та 

практики художньої культури = Topical problems 

of history, theory and practice of artistic culture :  

зб. наук. праць / М-во культури України, 

Національна Академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. – К. : Міленіум, 2017 – . 

Вип. 38. – 2017. – 279 с. 
Запропонований увазі читачів збірник наукових 

праць є XXXVIII випуском із започаткованої науковою 

спільнотою серії наукових видань. Статті збірника 

пропонують різноманітність поглядів щодо розв'язання 

проблем у сучасній художній культурі. 

Для викладачів і студентів гуманітарних вищих 

навчальних закладів, усіх, хто цікавиться розвитком 

художньої культури України. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 
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УДК 821.161.2'01.09 (076) 

Д31 

 

Демченко, Світлана Анатоліївна. 

Давня українська література (Х-ХVIII 

століття). Практикум : навч. посіб. /  

С. А. Демченко, Ю. М. Сафонов. – К. : Знання, 2013. 

– 231 с. 

ISBN 978-617-07-0000-1 
У навчальному посібнику у хронологічній 

послідовності висвітлено найважливіші напрями розвитку 

літературного процесу в Україні від давнини до кінця XVIII 

століття. Перевага цього посібника у порівнянні з виданнями 

попередніх років полягає, насамперед, в оновленій джерельній 

базі: він написаний з урахуванням праць сучасних вітчизняних 

і зарубіжних науковців, які досліджують історію розвитку 

української літератури. Особлива увага приділена проблемним 

питанням та маловивченим сторінкам вітчизняної медієвістики, 

переглянуто поширені стереотипи стосовно походження та 

розвитку української мови, літератури, культури в контексті 

історико-культурного розвитку сусідніх народів. До кожного 

розділу наведено контрольні запитання і завдання. У кінці 

книги подано тренувальні тести, відповіді до них та словник-

довідник. 

Для студентів філологічних факультетів вищих 

навчальних закладів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, 

абітурієнтів, широкого кола читачів, яких цікавлять історія і 

культура України. 

 

 

АГПВ (1), 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 904(477.53) 

Г12 

 

Гавриш, Петро Якимович. 

Більське городище (місто Гелон): реалії і міфи  

= Bilsk settlement (city Gelon): Realities and Myths : 

історико-археологічне дослідження / П. Я. Гавриш. 

– Полтава : АСМІ, 2016. – 239 с. 

ISBN 978-966-182-426-2 
Досліджено Більське городище – відому археологічну 

пам'ятку VIII-III ст. до н. е. Проаналізовано археологічні 

джерела, що дають вагомі підстави для ототожнення 

Більського городища з містом-полісом Гелоном, про яке у  

V ст. до н. е, розповів Геродот Галікарнасець. 

За результатами польових досліджень детально 

описано топографічні умови, планування і розміри 

оборонних споруд, культурні нашарування та інші об'єкти. 

Вперше докладно розглянуто ближню округу городища-

гіганта. 

Приділено увагу історії вивчення пам'ятки. 

Розвінчено міфи про Більське городище, показано його 

унікальність і культурно-історичне значення. 

Для археологів, істориків, краєзнавців, всіх 

шанувальників давньої історії України. 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

УДК 531/534(075.8) 

Б48 

 

Березін, Леонід Миколайович. 

Теоретична механіка : навч. посіб. /  

Л. М. Березін, С. О. Кошель. – К. : ЦУЛ, 2017. –  

218 с. 

ISBN 978-611-01-1111-9 
В посібнику розкривається зміст ключових тем у 

відповідності до вимог програми курсу для студентів 

напрямів підготовки 131 – Прикладна механіка та 133 – 

Галузеве машинобудування галузі знань 13 – Механічна 

інженерія. При цьому допускається можливість використання 

видання студентами технологічних спеціальностей та різних 

форм навчання. 

Розглянуто питання дисципліни, які відповідають 

вимогам до знань та вмінь з даного курсу, що пред'являються 

студентам машинобудівних та технологічних спеціальностей 

з корегуванням в напрямку збільшення обсягу самостійної 

роботи студентів. 

Книга складається з трьох розділів та 27 глав. 

Відносна стислість матеріалу зумовлена раціональним 

способом подачі теоретичного матеріалу та підбору 

прикладів для пояснення основних тем. Застосування теорем 

та методів Теоретичної механіки має прикладний характер та 

супроводжуються розв'язком багатьох задач. 

Для зручності вивчення та повторення курсу 

найважливіші терміни винесені в предметний покажчик. 

При підготовці даного видання авторами переглянуто 

весь текст, враховані зауваження та внесені необхідні 

уточнення в термінології курсу українською мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 
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УДК 677.494(075.8) 

Р34 

 

Резанова, Наталія Михайлівна. 

Інноваційні технології хімічних волокон : 

навч. посіб. / Н. М. Резанова, Ю. О. Будаш,  

В. П. Плаван. – К. : КНУТД, 2017. – 240 с. 

ISBN 978-966-7972-80-6 
У навчальному посібнику викладені теоретичні 

основи одержання ультратонких синтетичних волокон 

переробкою полімерних композицій, а також унікальні 

структура і властивості мікроволокон. Розглянуті 

особливості в'язко-пружних характеристик розплавів 

сумішей полімерів та їх вплив на закономірності процесів 

структуроутворення при течії. Детально описане відкрите і 

досліджене в КНУТД явище специфічного волокноутворення 

та шляхи керування ним. Посібник містить опис технологій 

виробництва комплексних ниток і фільтрів на їх основі та 

перспективи промислового виробництва нових 

тонковолокнистих матеріалів. 

Посібник розрахований на студентів і аспірантів 

хіміко-технологічних факультетів університетів, науково-

технічних співробітників і викладачів. 

 

 

 

 

 

АНЛ (2) 

АСіМК (3)  

 

 
 

 

УДК 004.9(075.8) 

Б61 

 

Біла, Тетяна Яківна. 

Обробка інформації в інтерактивних 

середовищах : навч. посіб. / Т. Я. Біла,  

В. В. Стаценко. – К. : КНУТД, 2017. – 396 с. 

ISBN 978-966-7972-96-7 
В навчальному посібнику викладені практичні 

аспекти використання інтерактивних середовищ систем 

комп'ютерної математики МаtLAB та МаthCad. Представлені 

основні алгоритми та методи розв'язання математичних, 

загально інженерних та прикладних задач. В кожному розділі 

наведені приклади розв'язку типових задач, завдання для 

самостійної роботи. Окремою частиною навчального 

посібника подані тестові завдання, які сприяють підвищенню 

рівня практичних вмінь та навичок студентів. 

Посібник розрахований на студентів 

електромеханічних, електроенергетичних та 

електротехнічних спеціальностей і може бути корисним 

науковцям та інженерно-технічним працівникам відповідних 

галузей промисловості. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 
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       Літературно-художні видання 

 

 
 

 

 

УДК 796.332 

Н62 

 

Нікітін, Олександр. 

П'ятнадцать років життя / О. Нікітін,  

О. Первушкін. – Х. : Антологія, 2015. – 216 с. – 

Текст укр., рос. 

ISBN 978-966-97343-5-8 
Футбол – спорт національного значення, що грає 

велику роль в повсякденному житті різних верств населення. 

Останнім часом ФФУ приділяє значну увагу питанням 

розвитку професійного, юнацького, масового, жіночого та 

студентського футболу. Підготовка кваліфікованого резерву 

для команд професіональних ліг неможлива без 

основоположного базису – дитячо-юнацького та 

студентського футболу. 

Дане видання добре ілюстроване, містить великий 

статистичний матеріал, що дає повне уявлення про розвиток 

студентського футболу в Україні. 

Дана проблема є актуальною не тільки в 

теоретичному відношенні, але і в практичному плані, тому 

що студентський футбол є складовою частиною фізичної 

підготовки учнів вищих навчальних закладів. 

 

 

 
 

 

ЧЗПТВ (1) 

 


