
Конспекти лекцій та інші видання викладачів Університету,
які надійшли до бібліотеки за 2015–2019 роки

2019

Пазиніч С. М. Філософські поради / Станіслав Пазиніч. –
Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. – 344 с. : іл.

Книга відомого філософа присвячена темі людських відносин як
особливого  духовного  досвіду.  Автором  представлені  роздуми  про
типові ситуації повсякденного життя: пристрасть і журба, одержимість
і лінь, творчий успіх і заздрість, скнарість і щедрість, любов і ревнощі
та інші стани людської душі. Книга створена у рамках афористичного
жанру, написана лапідарною, зрозумілою мовою. Вона призначена не
лише для студентів,  але і  для усіх, кого хвилює тема універсального
розвитку сутнісних сторін людського життя.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159366 

Плотникова Т. А.  Готовимся  к  экзамену:  сборник
тестовых заданий и контрольных работ по курсу «Русский
язык»  :  для  иностран.  студентов  подгот.  факультета  инж.-
техн., инж.-экон., охраны здоровья, биолог., физкультур., с.-х.
и  гуманитар.  спец-тей  /  Т. А. Плотникова,  Г. П. Соколова  ;
Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2019. – 82 с.

Даний  посібник  включає  в  себе  модульний,  проміжний
(проводиться в кінці 1 семестру) і підсумковий (здійснюється в кінці II
семестру)  контролі  і  містить:  а)  контрольні  завдання  на  базі  ВФК

(вступного  фонетичного  курсу);  б)  тренувальні  екзаменаційні  роботи,  що  включають
граматичний мінімум 1 семестру і в) контрольні роботи, розроблені з урахуванням програми
2 семестру. Кожна з частин посібника містить варіативні контрольні роботи, що дозволяють
викладачам  розподіляти  завдання  в  групах  відповідно  до  дати  заїзду,  загальним  рівнем
активності  учнів  у  вирішенні  завдань  і  їх  інтелектуальних  можливостей,  з  урахуванням
ступеня  вивченості  граматичного  матеріалу.  Наприклад,  для  груп  пізнього  заїзду  в
тренувальних  роботах  (1  частина)  не  даються  завдання  на  визначення  незавершеного  і
завершеного  видів,  але  є  вправи,  в  яких  студенту  необхідно  вибрати  за  змістом  певне
дієслово в зв’язковому тексті. В 1 і 2 частинах збірника студентам пропонуються різні групи
завдань: 1) «з виборчим типом відповідей» (альтернативні питання; впорядкування та інші)
або 2) «з вільно-конструйованою відповіддю» (де представлені завдання типу: завершення
фрази, розгорнута відповідь на питання, завдання творчого характеру та інші).

Збірник призначений для іноземних студентів підготовчих факультетів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/52094/ 
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153559 

http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159366
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153559
http://eprints.kname.edu.ua/52094/


Соколова Г. П.  Русско-англо-французско-турецкий
словарь  по  физике,  математике  и  черчению  :  для
иностр.  студ.  подгот.  отдел.  инж.-техн.,  инж.-экон.,
охраны  здоровья,  биол.,  физкультур.  и  с.-х.  спец.  /
Г. П. Соколова, Т. А. Плотникова ; Харьков. нац. ун-т
гор.  хоз-ва  им. А. Н. Бекетова.  –  Харьков  :  ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова, 2019. – 59 с.

Словник  містить  лексику  підручників  і  навчальних  посібників,  а  також  найбільш
типові поєднання слів і термінологічні сполучення, характерні для тієї чи іншої навчальної
дисципліни. Мета даного словника – допомогти студентам-іноземцям навчитися розуміти і
застосовувати російську науково-технічну термінологію, оволодіти основами спеціальності.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/55295/ 
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167215 

2018

Вальченко І. В. Практикум з української мови «Читанка» :
навч. посіб. для інозем. студ. підгот. відділ. / І. В. Вальченко,
Л. В. Сергійчук  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва
ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова,
2018. – 57 с. : іл.

Практикум  з  української  мови  як  іноземної  є  доповненням  до
навчального  посібника  з  української  мови  для  іноземних  студентів
«Ласкаво просимо!» авторів І. В. Вальченко та Я. М. Прилуцької.

Включає адапт
овані художні тексти українських та зарубіжних письменників, вірші,

народні  казки,  різноманітні  за  тематикою  та  ступенем  складності.  Для  перевірки  та
закріплення прочитаного матеріалу подано завдання,  орієнтовані  на доскональну роботу з
текстом.

Призначено для студентів підготовчого відділення, які вивчають українську мову як
іноземну і готуються до навчання у вищих навчальних закладах України.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/48805/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=141929

http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167215
http://eprints.kname.edu.ua/55295/
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=141929
http://eprints.kname.edu.ua/48805/


Горбенко А. М. Практикум по физике для практических
и самостоятельных работ :  для иностр.  студ. подгот.  отдел.
инж.-техн., инж.-економ., охр. здор., биолог., физкульт. и с/х
спец.  /  А. М. Горбенко  ;  Харьков.  нац.  ун-т  гор.  хоз-ва
им. А. Н. Бекетова.  –  Харьков  :  ХНУГХ им. А. Н. Бекетова,
2018. – 68 с.

Навчальний  посібник  містить  задачі  та  завдання  з  фізики
відповідно  до  затвердженої  програми  для  іноземних  студентів,  які
готуються до вивчення фізики в вищих навчальних закладах.

Практикум  з  фізики  складається  з  фізичних  диктантів  і
контрольних  робіт.  Варіанти  контрольних  робіт  містять  аналітичні  та  графічні  завдання,
кросворди,  лексико-граматичні  завдання.  У  посібнику  подані  питання  для  підготовки  до
заліку та іспиту з фізики.

Посібник призначений для студентів-іноземців підготовчого відділення.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/49264/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=141965

Маляренко В. А.  Енергоменеджмент  і  енергетичний
аудит  систем  електропостачання  :  конспект  лекцій  /
В. А. Маляренко  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва
ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова,
2018. – 149 с.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/49576/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147056 

http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147056
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=141965
http://eprints.kname.edu.ua/49264/


2017

Англо-український,  українсько-англійський  словник
термінів з антикорупційного менеджменту : присвячено 95-
річчю  факультета  економіки  і  підприємництва  ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова  /  Т. В. Момот,  О. М. Ващенко,
Г. М. Шаповал [та ін.]. – Харків : Лідер, 2017. – 176 с.

Словник  в  Україні  видається  вперше.  Він  є  довідковим,
систематизованим виданням, яке містить основні терміни і поняття, що
широко  вживаються  у  міжнародній  практиці  з  антикорупційного
менеджменту.  При розкритті змісту термінів використано міжнародні
стандарти та досвід провідних міжнародних організацій із запобігання

та протидії корупції. Знання термінів та понять, наведених в словнику, полегшить розуміння
практичних проблем, допоможе зорієнтуватися в системі сучасних понять антикорупційного
менеджменту.

Рекомендовано студентам, аспірантам і викладачам навчальних закладів, керівникам
організацій різних форм власності, іншим практичним працівникам, а також широкому колу
читачів, які цікавляться питаннями антикорупційної діяльності.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142076

Архітектурна  спадщина  Східної  України  (Донецька,
Луганська області)  :  до історії  архітектури Донец. краю за
наук.-техн. док. Метод. фонду ф-ту архітектури, дизайну та
образотвор.  мистецтва  /  [авт.-упоряд.:  В. Є. Новгородов,
О. В. Балишева,  Д. М. Вітченко]  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.
госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Золоті сторінки, 2017. –
56 с. : іл.

У виданні йдеться про обласні та районні центри Східної України
– Донецьк, Маріуполь, Макіївка, Луганськ тощо. Анотовані у стислій
формі архівні описи НТД пам’яток архітектури, розташованих у цьому

регіоні, допоможуть як обізнаному досліднику-архітектору, будівельнику, так і пересічному
українському громадянину ознайомитися з історією будівництва та відновлення його окремих
споруд  у  1927–2011 рр.,  згадати  прізвища  архітекторів,  авторів-розробників  та  в  цілому
сприятимуть  вирішенню  проблем  збереження  та  реставрації  пам’яток  архітектури,
історичного і культурного надбання цього краю.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133595

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133595
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142076


Горбенко А. М.  Русско-англо-французско-араб-
ский словарь по физике, математике и черчению : для
иностр.  студентов  подгот.  отдел.  инж.-техн.,  инж.-
економ.,  охр.  здор.,  биолог.,  физкульт.  и  с/х  спец.  /
А. М. Горбенко,  Г. П. Соколова  ;  Харьков.  нац.  ун-т
гор.  хоз-ва  им. А. Н. Бекетова.  –  Харьков  :  ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова, 2017. – 59 с.

Даний  словник  призначений  для  іноземних  студентів  підготовчого  відділення
інженерно-технічних, інженерно-економічних, охорони здоров’я, біологічних, фізкультурних
і сільськогосподарських спеціальностей.

Словник  містить  лексику  підручників  і  навчальних  посібників,  а  також  найбільш
типові сполучення слів і термінологічні поєднання, характерні для тієї чи іншої навчальної
дисципліни.

Мета  даного  словника  –  допомогти  студентам-іноземцям  навчитися  розуміти  і
застосовувати російську науково-технічну термінологію, оволодіти основами спеціальності.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/47027/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=141941

Карлова О. А.  Конспект  лекцій  з  дисципліни  «Ділове
адміністрування»:  Менеджмент  організації.  Корпоративне
управління  :  для  студ.  магістратури  всіх  форм  навч.  спец.  
073 – Менеджмент / О. А. Карлова, В. С. Шевченко ; Харків.
нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :
Друкарня Мадрид, 2017. – 194 с.

Даний  конспект  лекцій  допоможе  студентам  ознайомитись  з
теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та
інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи

корпоративного  управління  на  вітчизняних  підприємствах,  опанування  системою
теоретичних знань, умінь та практичних навичок в галузі корпоративного управління.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45094/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=124381

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=124381
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=141941
http://eprints.kname.edu.ua/47027/


Карлова О. А.  Конспект  лекцій  з  дисципліни
«Менеджмент  організацій  і  підприємств  міського
господарства»  :  для  студ.  всіх  форм  навч.  спец.
Менеджмент / О. А. Карлова, Х. І. Калашнікова ; Харків. нац.
ун-т міськ.  госп-ва ім. О. М. Бекетова.  – Харків :  Друкарня
Мадрид, 2017. – 76 с.

Даний  конспект  лекцій  допоможе  студентам  ознайомитись  з
теоретичними  та  методологічними  основами  управління  міським
господарством,  принципами  побудови  та  функціонування  систем
управління  міським  господарством,  вивчити  нормативно-правові,

організаційні та економічні питання щодо управління міським господарством.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45156/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126006

Словарь по химии с переводом на китайский, арабский
и  персидский  языки  :  приложение  к  учеб.-методическому
пособию  для  иностр.  учащихся  подг.  отд.  /  сост.:
Т. Д. Панаётова,  Г. П. Соколова,  И. В. Вальченко  ;  Харьков.
нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова, 2017. – 24 с.

Словарь  содержит  основные  слова  и  словосочетания,
использующиеся при изучении курса химии для дальнейшего изучения

предмета.
Словарь  может  быть  использован  как  для  аудиторной  работы,  так  и  для

самостоятельной внеаудиторной работы студентов.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=124816

Словник  з  математики :  з  перекладом російською,
українською,  французькою  та  арабською  мовами  :  для
інозем.  студ.  підг.  відділення  /  уклад.:  Г. А. Кузнецова,
С. М. Ламтюгова,  Ю. В. Ситникова  ;  Харків.  нац.  ун-т
міськ.  госп-ва  ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2017. – 56 с.

Словник  містить  основні  терміни,  що  використовуються
при  вивченні  курсу  математики  для  подальшого  вивчення  предмета.  Словник  може  бути
використаний  як  для  аудиторної  роботи,  так  і  для  самостійної  позааудиторної  роботи
студентів.

Рекомендовано  для  іноземних  студентів  підготовчого  відділення  як  додатковий
допоміжний матеріал.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45146/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125014
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http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126006


Сторожук Л.  Альбом  карикатуриста  [Образотворчий
матеріал]  :  карикатури,  гумористичні  малюнки,  ілюстрації,
гротесковий  живопис,  шаржі  /  Леонід  Сторожук  ;  Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Золоті
сторінки,  2017.  –  140  с.  :  іл.  –  До  95-річчя  ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова.

Ця авторська книга – своєрідний творчий звіт за кілька десятиріч
творчої праці. До книги увійшли карикатури,  гумористичні малюнки,
ілюстрації,  гротесковий  живопис,  шаржі,  особисті  фото  видатного
українського  маестро  карикатури,  живопису,  мультимедійного

мистецтва Леоніда Сторожука.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133392

Сторожук Л.  Живопис.  Графіка  [Образотворчий
матеріал]  :  альбом  /  Леонід  Сторожук  ;  Харків.  нац.  ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Золоті сторінки,
2017. – 60 с. : іл. – (До 95-річчя ХНУМГ ім. О. М. Бекетова).

У  цьому  виданні  представлені  живописні  твори  видатного
українського  маестро  карикатури,  живопису,  мультимедійного
мистецтва Леоніда Сторожука: пейзажи, портрети, особисті фото.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133379

2016

Горбенко А. М.  Тесты по математике  (вводный курс)  :
для  иностр.  студ.  подгот.  отделения  инж.-техн.,  инж.-экон.,
охраны  здоровья,  биол.,  физкульт.  и  с.-х.  спец.  /
А. М. Горбенко  ;  Харьков.  нац.  ун-т  гор.  хоз-ва
им. А. Н. Бекетова.  –  Харьков  :  ХНУМГ  им. А. Н. Бекетова,
2016. – 9 с.

Тесты содержат оптимальный объём учебных заданий-вопросов,
с  помощью которых можно повторить  основы курса  математики  для
дальнейшего изучения предмета.

Тесты  могут  быть  использованы  как  для  аудиторной  работы,  так  и  для
самостоятельной внеаудиторной работы студентов.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43290/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116355
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Горбенко А. М. Тесты по физике (вводный курс)  :  для
иностр. студ. подгот. отделения инж.-техн., инж.-экон., охраны
здоровья,  биол.,  физкульт.  и  с.-х.  спец.  /  А. М. Горбенко  ;
Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :
ХНУМГ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 10 с.

Тесты содержат оптимальный объём учебных заданий-вопросов,
с  помощью  которых  можно  повторить  основы  курса  физики  для
дальнейшего изучения предмета.

Тесты  снабжены  символами,  чертежами,  которые  облегчают
понимание студентами вопросов без словаря и способствуют их восприятию.

Тесты  могут  быть  использованы  как  для  аудиторной  работы,  так  и  для
самостоятельной внеаудиторной работы студентов.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43291/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116363

Карлова О. А.  Конспект  лекцій  з  дисципліни  «Ділове
адміністрування» (Управління змінами. Управління якістю) :
для  студ.  всіх  форм  навч.  спец.  073  –  Менеджмент,
Менеджмент  організацій  і  адміністрування  /  О. А. Карлова,
Х. І. Калашнікова  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 153 с.

Викладено  практичні  питання  організації  процесу  управління
змінами, принципи побудови та функціонування системи знань з теорії
та методології управління якістю, нормативно-правові, організаційні та

економічні питання управління якістю.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=120645

Практичні  рекомендації  з  підготовки  та  написання
проектної  заявки  на  отримання  фінансування  /  [автори-
уклад.: Н. В. Бібік, Н. В. Дріль, Н. М. Азарова] ; Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : Золоті
сторінки, 2016. – 56 с.

Дані рекомендації створені для допомоги бажаючим підготувати
проектну заявку з метою отримання фінансування.

Робота  виконана  за  підтримки  компанії  «Шелл»  в  Україні  в
рамках регіональної програми соціальних інвестицій.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118463

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116363
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118463
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http://eprints.kname.edu.ua/43291/


Радионова Л. А.  Город  как  социальная  система  :
хрестоматия / Л. А. Радионова ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова.  –  Харьков  :  ХНУМГ им. А. Н. Бекетова,
2016. – 163 с.

Изучение  данной  хрестоматии  в  курсе  «Город  как  социальная
система»  расширяет  аспекты  научно-исследовательской  деятельности
студентов,  обеспечивает подготовку специалистов на уровне мировых
квалификационных  требований,  позволяет  эффективно  использовать
образовательный,  инновационный  потенциал  студентов  университета
для  решения  проблем  города,  ибо  подлинный  профессионализм

невозможен без истоков знаний. Без знания истории науки, в нашем случае – науки о городе,
невозможны профессиональная культура человека, аналитическое мышление, сформировать
которые  призвано  университетское  образование.  Интерес  к  истории  науки  о  городе,
невозможны профессиональная культура человека, аналитическое мышление, сформировать
которые  призвано  университетское  образование.  Интерес  к  истории  науки  о  городе  –  не
досужее  любопытство,  а  естественная  необходимость  и  внутренняя  потребность  тех,  кто
стремится выйти за грань поверхностного усвоения курса.  Однако исторические знания о
городе – вовсе не самоцель, важно понимание логики развития научной мысли о городе.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/42094/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=113001

Русские глаголы : справочник по дисциплине «Русский
язык как иностранный» : для иностран. учащихся подг. отд.
гуманитар., инж.-техн., инж.-экон., охраны здоровья, биолог.,
физкультур. и с.-х. спец. / [сост. Л. В. Сергейчук] ; Харьков.
нац. ун-т. гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова, 2016. – 130 с.

Предлагаемый  справочник  адресован  иностранным  учащимся
подготовительного  отделения  гуманитарных,  инженерно-технических,
инженерно-экономических,  охраны  здоровья,  биологических,

физкультурных  и  сельскохозяйственных  специальностей.  В  нём  представлены  наиболее
употребляемые глаголы из учебного пособия для иностранных студентов подготовительного
отделения  «Ступени»  (авторы:  И. В. Вальченко,  Я. Н. Прилуцкая).  В  справочнике
представлена  полная  парадигма  глаголов  несовершенного  и  совершенного  видов.
Предлагаемая  форма  подачи  грамматической  информации  в  виде  таблицы  призвана
способствовать более глубокому усвоению и запоминанию учебного материала.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/44266/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=124338
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2015

Воліков В. В.  Рекомендації  щодо  вдосконалення
механізму  фінансування  науково-дослідних  робіт  у  вищих
навчальних  закладів  /  В. В. Воліков,  В. О. Коюда,
О. П. Коюда ; під наук. керів.  В. С. Пономаренка.  – Харків :
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 56 с.

За  результатами  проведених  досліджень  обґрунтовано
рекомендації  щодо  вдосконалення  механізму  фінансування  науково-
дослідних  робіт  у  ВНЗ  України  на  основі  використання  зарубіжного
досвіду,  проведення  звітної  кампанії  за  результатами  наукової  та

науково-технічної  діяльності  й аналізу  виконання науково-дослідних робіт.  Запропоновано
шляхи підвищення їх результативності.

Рекомендовано для працівників МОН України, службовців державної ита регіональної
влади  з  метою розроблення  та  вдосконалення  законодавчо-нормативної  бази  для  процесу
проведення науково-дослідних робіт і механізму їх фінансування.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=120483
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