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ПЕРЕДМОВА 
 

«Немає кращого показника 
характеру університету,  

ніж каталог його видань» 
Гордон Дж. Леїнг 

 
Пропонуємо до Вашої уваги анотований каталог видань 

співробітників Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова за 2017 рік (випуск 4) – підручники, навчальні та 
навчально-методичні посібники, курси та конспекти лекцій, 
довідники, монографії, наукові періодичні видання, матеріали 
конференцій та ін.  

В каталозі представлені роботи видавництва Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, а також інших 
видавництв України, у тому числі: Астропринт (м. Одеса), 
Атлант (м. Одеса), ФОП «Сухачов» (м. Одеса), Наука і техніка 
(м. Одеса), Фенікс (м. Одеса), Освіта України (м. Київ), Рута 
(м. Житомир), Міськдрук (м. Харків), Букрек (м. Чернівці), ОЛДІ-
ПЛЮС (м. Херсон). У цьому році співробітники нашого 
університету скористалися послугами біля 40 видавництв, 
друкарень та копі-центрів.  

Представлені в каталозі видання в друкованому та 
електронному видах передані у відділ комплектування Наукової 
бібліотеки ОНУ та зареєстровані у навчальному відділі 
університету.  

Реєстрація робіт у навчальному відділі проводиться 
наступним чином. Заступнику начальника навчального відділу до 
1 жовтня поточного навчального року надаються рукописи робіт 
для внесення в План видань університету (за видами видань) на 
наступний календарний рік. Рукописи робіт (в електронному та 
друкованому видах) супроводжують такі документи:  

– заява від автора та видання рукопису; 
– рецензії провідних фахівців; 
– рекомендації (кафедри, навчально-методичної комісії 
факультету, Вченої ради факультету, Навчально-методичної 
ради університету або Вченої ради університету (в 
залежності від виду видання). 
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В університеті навчальним, навчально-методичним і 
науковим виданням надається гриф «Рекомендовано до друку 
Вченою радою ОНУ», «Рекомендовано до друку Науково-
методичною радою ОНУ». Навчальні посібники і підручники 
друкуються під грифом «Рекомендовано до друку Вченою радою 
ОНУ». Всі інші рукописи навчальних видань (хрестоматії, 
практикуми, навчально-методичні посібники, курси лекцій, 
словники та ін.) друкуються під грифом «Рекомендовано до 
друку Науково-методичною радою ОНУ». Гриф «Рекомендовано 
до друку Вченою радою факультету» надається лише 
методичним виданням: методичним вказівкам, методичним 
рекомендаціям, методичним посібникам. 

Пакет супровідних документів у навчальний відділ 
надається у двох примірниках. Рукописи робіт оформлюються 
згідно з Загальними рекомендаціями підготовки навчальних та 
навчально-методичних видань.  

План видань, затверджений ректором університету, з 
пакетом супровідних документів передається у редакційно-
видавничий відділ для підготовки видань до друку (редагування, 
коректура, верстка, дизайн та ін.).  

По завершенні року навчальний відділ та Наукова 
бібліотека ОНУ передають редакційно-видавничому відділу 
інформацію щодо видань співробітників університету, 
надрукованих в інших видавництвах, для внесення в каталог 
видань поточного року. 

Каталоги видань ОНУ складаються за наступною схемою. До 
каталогу вносяться макети анотованих каталожних карток робіт, які 
надруковані у видавництві ОНУ. На кожну книгу, що надрукована 
в інших видавництвах, в навчальний відділ до 1 грудня поточного 
навчального року автором надаються:  

–  довідка з відділу комплектування Наукової бібліотеки про 
прийняття видання на облік; 

–  копії першої, другої сторінок титульного аркуша та останньої 
сторінки книги з зазначенням вихідних даних видавництва. 
Протягом року до видавництва надходять також заявки для 

додаткового включення робіт до Плану або для видання поза 
Планом за власні кошти.  
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Матеріали наукових конференцій приймаються до видання за 
наказами ректора про забезпечення редакційно-видавничим 
відділом друку Програм та Збірок матеріалів конференцій. 

Розвиток інформаційних технологій призвів виникнення 
електронних видань. Електронне видання – це електронний 
документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацьовування, 
має вихідні дані і призначений для розповсюдження в незмінному 
вигляді. Кількість таких видань постійно зростає, у зв’язку з чим 
виникає питання щодо їх підготовки до розміщення в електронній 
бібліотеці та електронному каталозі Наукової бібліотеки ОНУ. 
Електронне видання повинне пройти такі самі етапи підготовки, як 
і друковане: реєстрацію в навчальній частині ОНУ, редагування та 
верстку у видавництві.    

Створення будь-якого видання – складний творчий процес, 
який пов’язаний з рядом організаційних та технологічних умов і 
правил. Знання авторами правил підготовки та вимог до 
оформлення рукописів дозволяє скоротити зайві витрати часу. Це 
сприяє скороченню термінів проходження рукописів та прискорює 
процес їх редакційно-видавничої підготовки до друку. 

Відповідальність за не представлені у Каталозі видання, які 
не були передані на облік у відділ комплектування Наукової 
бібліотеки, та не зареєстровані у Навчальному відділі ОНУ, 
несуть автори робіт. Каталожні картки скопійовані з наданих 
авторами оригіналів. 

 
 
Упорядники 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ 
 
 

Підручники 

Навчальні посібники  

Навчально-методичні посібники 

Конспекти, курси лекцій  

Довідкові видання  

Методична література 
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ПІДРУЧНИКИ 
 
 

Залюбінська Л. М. 
З-258              Управління персоналом : підручник. Частина І / 

Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 252 с.  

ISBN  978-617-689-196-3 
 

 У підручнику з курсу «Управління персоналом» послідовно викладені 
сучасні підходи до управління кадрами в організаціях та приділена значна 
увага не лише усталеним підходам до вирішення кадрових проблем, таких як 
планування та організація роботи кадрових служб, але і іншим проблемам, які 
об’єднані поняттям Human Resource Management. Підходи HR-менеджменту 
орієнтовані на забезпечення «якісним» персоналом та максимальне ефективне 
його використання. 

Підручник може бути рекомендовано для вивчення курсу «Управління 
персоналом» студентам та аспірантам, а також управлінцям різних рівнів  

 
УДК 658.007(075.8)

 
Залюбінська Л. М. 

З-258               Управління персоналом : підручник. Частина ІІ / 
Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 560 с.  

ISBN  978-617-689-217-5 
 
У другій частині підручника з курсу «Управління персоналом» 

приділена значна увага проблемам, які об’єднані поняттям Human Resource 
Management, що враховують психологічні та професійні риси як керівників, так 
і їх підлеглих. Підходи HR-менеджменту орієнтовані на забезпечення 
організації «якісним» персоналом та максимально ефективне його 
використання.   

Підручник може бути рекомендовано для вивчення курсу «Управління 
персоналом» студентам та аспірантам, а також управлінцям різних рівнів для 
формування професійної компетентності, культури організаційної поведінки та 
ділового спілкування керівників різних рівнів, що спеціалізуються в економіці 
та менеджменті, а також спеціалістам різного рівня з управління організаціями 
усіх форм власності. 

 
УДК 658.007(075.8) 
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 
 

Білоконь С. В.  
Основи біоетики та біобезпеки : навчальний посібник / 

С. В. Білоконь – Одеса : Одеський національний університет 
iмені І. І. Мечникова, 2017. – 155 с. 

ISBN  978-617-689-222-9 
 

У навчальному посібнику викладено основні теми з дисципліни 
«Біоетика та біобезпека». Розглянуто проблеми трансплантології, евтаназії, 
новітніх репродуктивних технологій, статус ембріона, дослідів над 
тваринами, медико-біологічні проблеми клонування людини і тварин, 
біоетичні аспекти медичної генетики та генної терапії. Висвітлено 
досягнення та ризики сучасної біотехнології, питання агро- і біотероризму, 
основні положення про регулювання, створення та використання генетично-
модифікованих організмів. 

Рекомендовано для студентів біологічного факультету всіх форм 
навчання. 

 

УДК 608.1: 608.3 (075.8) 
 
 
 

Галкін Б. М. 
Г16      Інженерна ензимологія : навчальний посібник / Б. М. Галкін, 

В. О. Іваниця, М. Б. Галкін. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 104 с. 

ISBN  978-617-689-246-5 
 

У навчальному посібнику висвітлено основні питання інженерної 
ензимології, наведено історію відкриття і дослідження ферментів, основні 
поняття про ферменти як біологічні каталізатори, інформацію про хімічну 
природу і структуру ферментів, основні поняття ферментної кінетики, 
механізми інгібування ферментів, класифікацію ферментів, генетичну 
інженерію, білкову інженерію, функціонування та використання ферментів у 
нетрадиційних середовищах, в органічному синтезі та в аналітичній хімії.  

Посібник рекомендовано для студентів та аспірантів, що 
навчаються за спеціальностями біотехнологія, біологія, мікробіологія. 

 
УДК  604.4.:577.15(075.8) 
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Глауберман А. Ю. 
Г52  Квантова механіка : навчальний посібник для фізико-математичних 

факультетів університетів / А. Ю. Глауберман : відп. ред. В. М. Адамян. 
– Одеса : Астропринт, 2017. – 528 с. 

ISBN  978-966-927-305-5 
 
Книга присвячена систематичному викладу основ квантової механіки і 

є навчальним посібником для студентів фізичних та фізико-математичних 
факультетів університетів. Вона може бути корисною і для більш широкого кола 
читачів. 

При розгляді як загальних, так і спеціальних фізичних проблем значна 
увага приділяється математичному апарату теорії, що дає змогу читачам 
оволодіти цим апаратом. 

В книзі спеціально розширені розділи, в яких розглядаються питання 
квантової теорії кристалів та методи теорії атомних зіткнень.  

УДК  530.1 
 

 
 
Грязнов М. В. 

Расчет надежности технических и транспортних средств : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / М. В. Грязнов, 
В. С. Ниценко. – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ». 2017. – 84 с. 

 
Пособие вставлено в соответствии с типовими программами дисциплін: 

«Основы теории надежности», «Управление транспортними системами» и 
«Управление соціально-техническими системами». Содержит краткое изложение 
понятийного аппарата теории надежности, классификации отказов технических и 
транспортных систем, основы расчета и анализа их надежности, обзор 
отечественного и международного опыта стандартизации надежности в технике и 
на транспорте, а также методы повышения надежности транспортних систем и 
основы информационного обеспечения использования этих методов. В каждом 
разделе изложения основного материала приводятся задания и вопросы для 
контроля знаний. 

Пособие предназначено для студентов направлений подготовки 23.03.01 – 
Технология транспортних процессов и 23.05.04 – Эксплуатация железных дорог.  

 
УДК  658.286.2:656.025 
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Гукова Л. Н. 
Г939         Синтаксис русского языка в таблицах и схемах : пособие для 

учителя, 2-е изд., испр.  Л. Н. Гукова. – Одесса : Астропринт, 2017. 
– 168 с. 

ISBN  978-966-190-636-4 
 

В учебном пособии представлено болем 100 таблиц, которые содержат 
в сжатом и систематизированном виде материал курса «Синтаксис 
современного русского языка». В них презентован арсенал синтаксических 
единиц, синтаксических связей и отношений, их признаки, взаимосвязи, 
классификации. По вопросам, не имеющим в науке однозначних решений, 
даются экскурсы в историю изучения и краткое сопоставление точек  зрения. 
Схематично представлены способы разграничения единиц, которые внешне 
похожи и вызывают затруднения при анализе. Особое внимание уделяется 
единицам с синкретическим значением и новым темам в школьном курсе 
синтаксиса русского языка. 

Данное пособие позиционируется как комплекс теоретического и 
дидактического материала к внедряемой в систему современного образования 
информационно-информативной технологии. Таблицы могут быть 
использованы с помощью мультимедийной презентации учителями и 
преподавателями высшей школы как наглядные пособия в процессе 
объяснения нового материала, при чтении лекций, проведении практических и 
лабораторних занятий. Абитуриенты смогут их использовать при подготовке к 
независимому тестированию, студенты – при подготовке к проверочным 
работам разных типов. 

Для учителей русского языка, преподавателей РКИ, абитуриентов, 
студентов-филологов. 

УДК  811.161.1’367(075/8) 
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Журавльова Т О. 
Ж911         Страхування : навчальний посібник / Т. О. Журавльова, 

М. А Дем'янчук. — Одеса : Освіта України, 2017. – 320 с.  
ISBN  978-617-7366-42-2 
 

Навчальний посібник з дисципліни «Страхування» охоплює 
3 розділи. У першому розділі «Страховий ринок та страхова організація» 
наведено теоретичний матеріал, у якому послідовно розглядається сутність, 
принципи і роль страхування; класифікація страхування; страхові ризики та їх 
оцінка; страховий ринок; страхова організація; державне регулювання 
страхової діяльності. У другому розділі «Особливості окремих видів 
страхування» представлено теоретичний матеріал, в якому послідовно 
розглядається особисте страхування; майнове страхування; страхування 
відповідальності; перестрахування і співстрахування; доходи, витрати і 
прибуток страховика; фінансова надійність страхової компанії. У третьому 
розділі «Практикум» для закріплення вивченого матеріалу подано практичні 
роботи, в яких містяться кросворди з кожної теми, задачі та тестові завдання. 
Розроблено методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента. 

Навчальний посібник допоможе у засвоєнні теоретичних знань та 
формуванні практичних навичок у сфері страхування та розрахований на 
студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників 
підприємств та всіх тих, хто вивчає ринок страхових послуг. 

УДК  368 
 
 

 
Калінчак В. В. 

К172       Хімічна кінетика та масообмін : навчальний посібник / 
В. В. Калінчак, О. С. Черненко – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 186 с. 

ISBN  978-617-689-226-7 
 
В даному навчальному посібнику представлені теоретичні відомості, 

які допоможуть студентам визначати теплові ефекти, напрям, а також 
швидкості протікання гомогенних і гетерогенних хімічних реакцій. 

Посібник призначений студентам для індивідуальної роботи та 
самостійного розв’язку задач з курсу «Хімічна кінетика та масообмін». 

 
УДК 544.3/4(075.8) 
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Катан Л. І. 
Б11          Банківська система : навчальний посібник / Л. І. Катан, 

Н. І.Демчук, В. Г. Бабенко-Левада, Т. О. Журавльова; за ред. 
І. М. Мазур. – Дніпро : Пороги, 2017. – 444 с. 

ISBN  978-617-518-330-4  
 

Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоре-
тичних знань і набуття практичних навичок з дисципліни «Банківська 
система» та формування професійних компетенцій з банківської справи. У 
ньому розглянуто особливості та проблемні аспекти формування, 
еволюційного розвитку та функціонування сучасних банківських систем. 

У навчальному посібнику послідовно викладено систему теоретичного, 
методологічного та практичного забезпечення дисципліни «Банківська 
система». До кожної теми наведено теоретичний матеріал для поглибленого 
опрацювання, завдання для самостійної й індивідуальної роботи у формі 
питань для самоконтролю та практичних задач. 

Запропонований навчальний посібник відповідає вимогам організації 
навчального процесу згідно з Болонською трансферною системою. 
Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 
освітньо-професійною програмою бакалаврів зі спеціальності 6.030508 

«Фінанси і кредит», 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».  

УДК 336.71(075.8) ББК 65.262.1я73 
 
 

 
Ницук Ю. А.  

Н701     Физические основы ядерной медицины : учебное пособие / 
Ю. А. Ницук – Одесса : Одесский национальный университет 
имени И. И. Мечникова, 2017. – 148 с. 

ISBN  978-617-689-221-2 
 

В учебном пособии представлены основные закономерности 
взаимодействия ионизирующих излучений с биологическими объектами и 
организмом человека. Значительное внимание уделяется выяснению 
физических основ и принципов действия методов лучевой диагностики и 
терапии. 

Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов 
специализации «медицинская физика», прослушавших курсы «ядерная 
физика» и «биофизика»; может быть полезным для преподавателей и 
научных сотрудников, работающих в области радионуклидной диагностики. 

 
УДК  615.849:577.33/.34(075.8) 
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Орловська С. Г. 
Фізичні аспекти екології : навчальний посібник для 

студентів фізичного факультету / С. Г. Орловська, В. В. Калінчак – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2017. – 146 с. 

ISBN  978- 617-689-220-5 
 
Розглянуто фізичні поля природного та техногенного походження, 

наведено опис методів та засобів захисту від дії фізичних забруднень. 
Встановлено взаємозв'язки між фізичною екологією та біоекологією. 

Призначено для студентів фізичних факультетів вищих навчальних 
закладів. Може бути корисним для студентів інших природничих факультетів. 

 
УДК 531/534,536.7 

 
 
 
 

Покась С. М. 
Геометрия Лобачевского и ее приложения в математике и 

кристаллографии : учебное пособие / С. М. Покась, 
А. А. Дышлис. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 
Deutschland,  Германия, 2017. – 690 с. 

ISBN  978- 3-330-06081-4 
 
Библиографическая информация, изданная Немецкой Национальной 

Библиотекой. Немецкая Национальная Библиотека включает данную 
публикацию в Немецкий Книжный Каталог; с подробными 
библиографическими данными можно ознакомиться в Интернете по адресу 
http://dnb.d-nb.de. 

Любые названия марок и брендов, упомянутые в этой книге, 
принадлежат торговой марке, бренду или запатентованы и являются брендами 
соответствующих правообладателей. Использование названий брендов, 
названий товаров, торговых марок, описаний товаров, общих имен и т. д. 
даже без точного упоминания в этой работе не является основанием того, что 
данные названия можно считать незарегистрированными под каким-либо 
брендом и не защищены законом о брендах и их можно использовать всем без 
ограничений. 
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Простомолотов В. Ф. 
П828     Личностно ориентированная психопрофилактика и 

психокоррекция беременных женщин при подготовке их к родам : 
учебное пособие / В. Ф. Простомолотов, Е. В. Боднарь. – Одесса : 
Бондаренко М. А., 2017. – 72 с. 

    ISBN  978-617-689-7424-60-3 
 

Учебное пособие посвящено важному разделу клинической психологии 
– психопрофилактике и психокоррекции невротических и других 
пограничных расстройств у женщин, обусловливающих патологическое 
протекание беременности и родов. Рассмотрение данной проблемы с позиции 
психосоматического подхода и обоснование авторами на его основе 
«психосоматической проводимости», а также «внутренней картины 
беременности и родов» у женщин они связывают с личностными 
особенностями пациенток, в связи с чем предлагают и личностно 
ориентированную систему клинико-интегративной психопрофилактики и 
психокоррекции, что аргументировано продемонстрировали на собственных 
клинико-психотерапевтических иллюстрациях. 

Учебное пособие предназначено для медицинских психологов и 
психотерапевтов, но окажется полезным и акушерам. 

 
УДК  616.89 

 
 

 
Січняк О. Л. 

С34        Генетика популяцій та еволюція : навчальний посібник / 
О. Л. Січняк. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 212 с. 

ISBN  978-617-689-210-6 

 
Навчальний посібник до спеціального курсу «Генетика популяцій та 

еволюція» містить сучасну інформацію по основним розділам курсу, 
включаючи історію розвитку, докладний огляд методів. Детально розібрані 
підходи до вивчення генетичної структури популяцій та приділено увагу дії 
факторів, які підтримують стабільність та викликають зрушення генетичної 
структури популяцій. Розглянуті окремі проблеми еволюційної генетики. 

Для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності біологія. 
 

УДК  575(075.8) 
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Смітюх А. В. 
С509     Корпоративне право у схемах : навчальний посібник / 

А. В. Смітюх. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 322 с. 

ISBN  978-617-689-203-8 
 
У посібнику на основі аналізу положень Цивільного та Господарського 

кодексів, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні 
товариства», інших актів корпоративного законодавства України (за станом 
законодавства на 01 січня 2017 р.) з урахуванням матеріалів судової практики, 
наукових статей і монографій розкриваються загальні питання 
корпоративного права; порядок створення і припинення господарських 
товариств; особливостей правового статусу окремих видів товариств; 
правовий режим їх майна; корпоративні права та обов’язки їх учасників; 
правовий статус органів управління товариств; питання щодо здійснення 
розпорядження та захисту корпоративних прав. Корпоративне право 
представлене у вигляді низки схем, що розкривають усі його інститути, 
наголошуючи на багатьох проблемних питаннях, широко висвітлюють 
класифікації корпоративного права, корпоративні процедури, концептуальні 
відмінності у підходах до регулювання корпоративних відносин, на яких 
ґрунтуються, відповідно, ЦК України та ГК України. 

Видання зацікавить насамперед студентів та викладачів юридичних 
ВНЗ, а також адвокатів, юрисконсультів, керівників та посадових осіб 
господарських товариств. 

УДК  Х343В71 
 
 
 

Солдаткіна Л. М.  
Сол60        Основи електрохімії. Теорія та задачі : навчальний 

посібник. / Л. М. Солдаткіна – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 200 с. 

ISBN  978-617-689-223-6 
 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, приклади 
розв’язання типових задач, а також задачі різного ступеня складності з 
електрохімії. Студенти можуть використовувати посібник при роботі в 
аудиторії, а також при самостійній підготовці до контрольних робіт, при 
повторенні матеріалу та перевірці якості засвоєння матеріалу. 

Призначений для студентів хімічних і хіміко-технологічних факультетів 
університетів, буде корисним всім хто цікавиться електрохімією. 

 

УДК  541.13(075.8) 
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Tyurin A. 
Т985          Foundations of higher mathematics. Part 1. Linear algebra and 

analytic geometry : Textbook / A. V. Tyurin, A. Yu. Akhmerov – 
Odessa : Odessa I. I. Mechnikov National Unіversity, 2017. – 256 p. 

ISBN 978-617-689-238-0 
 
The feature of the given textbook is unified methodical approach to 

explaining the course of higher mathematics in future. The explanation of theoretical 
material is accompanied by illustrations and solution of typical tasks. For the purpose 
of consolidating the material we offer practical tasks for independent work. 

The textbook is designed for students in an university, who study computer 
sciences and aim at fast assimilating the course of linear algebra and analytic 
geometry, whose volume resembles university one. 

 
 
 
 

Щоголев С. А. 
Щ92  Диференціальні та інтегральні рівняння : навчальний 

посібник / С. А. Щоголев, Н. Г. Дрік, Арк. О. Кореновський – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечни-
кова, 2017. – 398 с. 

ISBN  978-617-689-241-0 
 

Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу 
«Диференціальні та інтегральні рівняння», що читається студентам 
2 курсу спеціальностей «фізика», «прикладна фізика», «астрономія». 
Викладено основи теорії, представлено основні практичні методи 
інтегрування звичайних диференціальних рівнянь, розглянуто низку 
прикладів, у тому числі фізичного змісту, наведено вправи для 
самостійної роботи. 

Для підготовки  студентів фізичних спеціальностей.  
      

                                                                           УДК 517.91 
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Юридична відповідальність за екологічні правопору-  
Ю70 шення : навчальний посібник / І. Г. Швидченко, О. А. Нємцова, 

Н. В. Фролова, О. І. Донченко, О. Д. Гринь. – Харків : ФОП 
Панов А. М., 2017. – 144 с. 

ISBN  978-617-7541-30-0 
 
Навчальний посібник з дисципліни «Юридична відповідальність за 

екологічні порушення» освітньої програми підготовки спеціалістів і 
магістрів  за спеціальностями 101 «Екологія» та 081 «Право», підготовлений 
у відповідності до робочої програми дисципліни. 

 
УДК  34.01 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 
 

 
Войнова Є. І. 

В61     Валютно-фінансові умови світової торгівлі : навчально-
методичний посібник / Є. І. Войнова. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 280 с. 

ISBN  978-617-689-199-4 
 

В навчально-методичному посібнику «Валютно-фінансові умови 
світової торгівлі» всесторонньо розкриті валютно-фінансові умови світової 
торгівлі через призму аналізу таких складових як елементи та структура 
світової валютно-фінансової системи, суб’єкти валютно-фінансового 
регулювання, моделі валютно-фінансової політики, статистичні валютно-
фінансові показники. 

Він призначений для студентів спеціальності міжнародні економічні 
відносини ОНУ імені І. І. Мечникова, а також буде корисним для студентів 
інших економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, а 

також для аспірантів і викладачів економічних вузів та факультетів. 
 

УДК 339.74:339.5.053.7 

 
 

 
Кушнір В. Г. 

К965      Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної 
України. Частина 2. Ткацтво : навчально-наочний посібник / 
В. Г. Кушнір. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 74 с. 

ISBN  978-617-689-204-5 
 
Навчально-наочний посібник презентує традиційне ткацтво українців 

Одещини, частково дельти Дунаю. Розглядаються питання підготовки 
сировини, технології ткацтва, орнаментики ткацьких виробів півночі області і 
півдня. 

Видання розраховане на студентів гуманітарних факультетів, 
краєзнавців, вчителів загальноосвітніх шкіл.  

 
УДК 39(=161.2):745/749(477.74)(075.8) 
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Кушнір В. Г. 
К964      Українознавчий компонент у навчально-виховному процесі : 

навчально-методичний посібник / В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова. – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2017. – 74 с. 

ISBN  978-617-689-245-8 
 
У запропонованому виданні репрезентовано досвід багаторічної роботи 

по впровадженню в навчально-виховний процес на історичному факультеті 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова компонентів 
традиційної культури українців. 

Розглядаються форми наукової, освітньо-просвітницької роботи, 
залучення студентів до організації і проведення народознавчих заходів в 
школах, в українській діаспорі в Румунії.  

 
УДК 39(=161.2):745/749(477.74)(075.8) 

 
 

 
Маслій Н. Д. 

М315            Бухгалтерський облік : навчально-методичний посібник 
для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів / Н. Д. Маслій. – Одеса : Астропринт, 2017. – 272 с.  

ISBN  978-966-927-249-2 
 
У навчально-методичному посібнику викладені навчально-

практичні матеріали, необхідні для вивчення дисципліни «Бухгалтерський 
облік» – методичні вказівки з кожної теми для освоєння теоретичного 
матеріалу та вирішення практичних завдань. Для закріплення вивченого 
наведені питання для самоконтролю та тестові завдання. Розроблені 
рекомендації для виконання самостійної роботи студента. 

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів 
економічних спеціальностей, може бути корисним слухачам курсів 
підвищення кваліфікації і підприємцям. 

УДК 336.11(075.8) 
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Мілова М. І.  
Мил60      Український парламентаризм в контексті сучасного світового 

досвіду : навчально-методичний посібник / М. І. Мілова. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 
66 с.  

ISBN  978-617-689-201-4  
 

Навчально-методичний посібник присвячено науково-теоретичному 
обґрунтуванню головних проблем розвитку парламентаризму в Україні як 
основного демократичного інституту представництва інтересів суспільства. В 
контексті європейських тенденцій виявлені й визначені характер та коло 
проблем українського парламентаризму в умовах становлення незалежної 
держави. Посібник сприятиме ознайомленню студентів з особливостями 
функціонування сучасних парламентів, процедурою їх формування, а також 
ґрунтовному вивченню процесу законотворення на етапі становлення та 
функціонування повноцінного парламенту в Україні. 

Рекомендовано для професійної підготовки студентів відділення 
політології Інституту соціальних наук, які вивчають процес становлення та 
розвитку парламентаризму в Україні. 

 
УДК 328(477)"1991/2016"(075.8) 

 
Нємченко І. В. 

Н508        Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя. 
Частина І : навчально-методичний посібник (для студентів 
історичного факультету). / І. В. Нємченко, В. В. Чепіженко. – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2017. – 238 с. 
        ISBN  978-617-689-227-4 
 
         Навчально-методичний посібник присвячений наступним темам з 
нормативного курсу «Історія пізнього середньовіччя»: «Основні тенденції 
історичного розвитку Західної Європи в XVI – першій половині XVII ст.», 
«Великі географічні відкриття», «Історичний розвиток Німеччини у XVI – 
першій половині XVII ст.». Посібник містить методичні матеріали та тексти 
джерел, призначені для засвоєння змісту лекцій, підготовки до практичних 
занять та самостійної роботи студентів. 
          Для студентів ІІ курсу історичного факультету та студентів старших 
курсів спеціалізації «Європейські студії». 

 
УДК 94(4-15)“15/16”(075.8) 
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П691 

 

Практикум з українського правопису : навчально-методичний 
посібник / М. Л. Дружинець, О. В. Антонюк, О. П. Вартик [та ін.]; за 
ред. М. Л. Дружинець. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2017. – 396 с. 

ISBN  978-617-689-253-3 
 

       У навчальному виданні подаються вправи, завдання, тексти диктантів, 
тести відповідно до матеріалу чинного правопису. Зміст і обсяг матеріалу дають 
можливість студентам оволодівати правилами правопису в певній послідовності, 
викладачам добирати вправи та завдання за потребою: для пояснення орфограм та 
пунктограм, закріплення та перевірки знань. 

Для студентів, вчителів-словесників, а також для всіх, хто прагне 
поглибити свої знання з української мови, оволодіти чинним правописом. 

 
УДК  811.161.2’35(076) 

 
 

 
П’яткова А. В. 

П995   Практикум с геоморфології : навчально-методичний 
посібник / А. В. П’яткова, О. Б. Муркалов. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 104 с. 

ISBN  978-617-689-202-1 
 

У навчально-методичному посібнику викладено теоретичний 
матеріал та розглянуто вирішення прикладних завдань з геоморфологічного 
картографування, екзогенного та ендогенного рельєфоутворення. Містить 
необхідні теоретичні відомості, ілюстрований рисунками, картами та 
профілями для виконання практичних завдань і самостійної роботи 
студентів. 

Посібник розроблений для студентів спеціальностей «Науки про 
Землю» географічних факультетів вищих навчальних закладів. 

УДК  551.4 
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Сидорук О. Ю. 
С347      Основи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до 

застосування інтерактивних технологій : навчально-методичний 
посібник / О. Ю. Сидорук. – Одеса : «Удача», 2017. 

 

Потреба у фахівцях, які добре володіють іноземними мовами у 
професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових ідей для її 
викладання. Нові вимоги до професійної підготовки вчителів іноземної мови 
зумовлюють пошук основних механізмів підвищення ефективності їх 
професійної та фахової підготовки. Одним із шляхів розв’язання зазначеної 
проблеми в умовах інтеграції України до світового європейського освітнього 
простору є ґрунтовний аналіз, всебічне осмислення та належна оцінка 
світового освітнього досвіду. Метою посібника є, по-перше, засвоєння 
студентами теоретичних знань щодо німецьких інтерактивних технологій, 
особливостей їх вживання, відмінностей зарубіжних технологій від 
вітчизняних, їх функцій; по-друге, ознайомлення та практичне використання 
цих технологій під час вивчення будь-якої розмовної теми; по-третє, на 
концептуалізацію позитивного ставлення до іншої культури під час 
виконання проектів, метою яких було порівняння соціокультурних 
особливостей України та Німеччини. Удосконалення підготовки українських 
вчителів іноземної мови за допомогою оволодіння теоретичними знаннями 
та практичними вміннями з використання німецьких інтерактивних 
технологій. Посібник охоплює 7 розмовних тем, що вивчалися на 3 курсі 
мовного факультету і складається з текстів, вправ, технологій, орієнтованих 
на підготовку вчителів іноземної мови до використання інтерактивних 
технологій на основі досвіду Німеччини.  

Матеріали посібника можуть бути використані в процесі підготовки 
майбутніх учителів іноземної мови, на мовних факультетах вишів, на курсах 
підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови. 
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Стрельцова О. О. 
С844   Колоїдна хімія. Лабораторний практикум (частина II) : 

навчально-методичний посібник / О. О. Стрельцова. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 
102 с. 

  ISBN  978-617-689-224-3 
 

В навчально-методичному посібнику наведені теоретичні викладки 
найважливіших закономірностей колоїдної хімії, надані інструкції до 
виконання лабораторних робіт та професійно-орієнтовані завдання до 
найголовніших розділів курсу «Колоїдна хімія»: 1) поверхневі явища; 
2) адсорбція на поверхні розділу фаз; 3) ліофільні дисперсні системи: 
4) емульсії та піни, а також завдання для самостійної та індивідуальної роботи 
студентів.  

Навчальний посібник призначений для студентів IV курсу денної та IV, 
V курсів заочної форми навчання хімічного факультету, а також для студентів 
біологічного, геолого-географічного факультетів.  

 
УДК  541.18 

 
 
 
 

Тарасюк Ю. М. 
Т191     Лінгвокраїнознавство Турецької Республіки, ч. I. : навчально-

методичний посібник / Ю. М. Тарасюк. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 92 с. 

ISBN  978-617-689-233-5  
 

Навчально-методичний посібник містить тексти турецькою мовою, 
пов’язані із географією, історією, культурою, пам’ятниками архітектури.  
Матеріал викладений у тематичний послідовності та містить вправи на 
переклад, словники, додаткові питання до текстів, складається з трьох розділів, 
супроводжуються списком використаних джерел.  

Посібник розрахований на студентів, що вивчають турецьку мову на 
факультеті міжнародних відносин, а також для широкого кола студентів-
філологів, перекладачів, мовознавців. 

 
УДК  811.512.161:908(075.8) 
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Терентьева Л. Н. 
Т351  Лекции и задачи по логике для тех, кто любит философию. 

учебно-методическое пособие / Л. Н. Терентьева. – Одесса : 
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2017. 
– 256 с. 

ISBN  978-617-689-209-0 
 
Учебно-методическое пособие посвящено классической формальной 

логике, которая берет свое начало еще со времен Аристотеля (384-322 гг. до 
н. э.). В пособии раскрываются идеи А. И. Уёмова о природе философского и 
научного знания, двойственного системного моделирования. В данном пособии 
на основе наработок вышеуказанных философов дана новая интерпретация 
силлогистики, что позволило определить причину более чем двухтысячилетней 
устойчивости этой формальной науки о мышлении. 

Рекомендовано для профессиональной подготовки студентов 
философского факультет и всем интересующимся вопросами логики и 
философского мышления. 

 
УДК 101:161/162(076.1) 

 

 
 

Топтіков В. А.  
Т582    Генетико-біохімічні дослідження адаптивності тварин та їх 

угруповань: навчально-методичний посібник / В. А. Топтіков, 
О. М. Єршова, О. О. Ковтун, Т. І. Лавренюк, В. М. Тоцький – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2017. – 140 с. 

ISBN  978-617-689-243-4 
 

Представлені методи визначення основних компонентів 
антиоксидантної системи. Викладено теорію електрофоретичного аналізу 
білків та методи виявлення різних ферментів на електрофореграмах. 
Сформульовано підходи стосовно використання результатів ізозимного 
аналізу у генетиці. Особлива увага приділяється дослідженням на тканинах 
важливого для сучасної екології Чорного моря виду – рапани.  

Навчально-методичний посібник рекомендований студентам 
біологічних спеціальностей для практичних занять на курсі «Популяційна 
генетика», «Великому спеціальному практикумі» та при написанні 
кваліфікаційних робіт. 

УДК  575.826:571.1:573.4(075.8) 
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Шабанов М.О. 
Ш123    Політична антропологія : Навчально-методичний посібник / 

М. О. Шабанов. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2017. – 118 с. 

ISBN  978-617-689-234-2 
 

Навчально-методичний посібник розроблений з метою забезпечення 
дисципліни «Політична антропологія» навчання студентів в галузі знань 052 
– Політологія. Представлено матеріали, які розкривають історичні та сучасні 
особливості розвитку політичних інститутів і процесів, архаїчні компоненти 
політичної влади, а також інформують студентів про політичну 
антропологію як галузь наукової діяльності. Для прискорення засвоєння 
матеріалу наданий детальний опис структури курсу, сучасних вимог до 
вивчення та аналізу. 

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів у галузі 
«Політологія». 

УДК  32:522(075.8) 

 
 
 

Яровий А. Т. 
Я76         Економетрія: Навчально-методичний посібник / 

А. Т. Яровий, Є. М. Страхов. – Одеса : ФОП «Сухачов», Київ : 
Видавництво «Освіта України», 2017 – 156 с.  

ISBN  978-617-7366-24-8 
 

У посібнику викладено деякі з основних положень побудови і 
дослідження економетричних моделей у випадку виконання передумов 
використання методу ІМНК, а також при наявності автокореляції і 
гетероскедастичності залишків, мультиколінеарності регресорів. Окрім 
методів побудови і дослідження моделей у посібнику розглядаються 
приклади їх застосування, що допоможе студентам краще опанувати основні 
положення дисципліни. 

Посібник буде корисний студентам математичних та економічних 
напрямів, які вивчають дисципліну «Економетрія», а також всім, хто 
цікавиться застосуванням математичних методів для аналізу економічних 
даних.  

УДК 330.43 
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Яровий А. Т. 
Я76          Методи оптимізації та варіаційне числення: Навчально-

методичний посібник / А. Т. Яровий, Є. М. Страхов. – Одеса : 
ФОП «Сухачов», Київ : Видавництво «Освіта України», 2017 – 
136 с. 

ISBN  978-617-7366-31-6 
 

Посібник складено на основі курсу лекцій, які читаються студентам 
спеціальності «Математика» в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова. Розглядаються аналітичні і чисельні методи розв'язування 
задач нелінійного програмування, теорія опуклого програмування, методи 
розв'язування найпростіших задач варіаційного числення та оптимального 
керування.  

Посібник буде корисний студентам математичних напрямів, які 
вивчають дисципліни «Методи оптимізації». «Варіаційне числення», 
«Теорія керування, а також усім, хто цікавиться застосуванням 
математичних методів оптимізації у різноманітних галузях людської 
діяльності.  

УДК 517.97. 519.85  

 
 

  



28 
 

КОНСПЕКТИ, КУРСИ ЛЕКЦІЙ 
 

Захарченко В. И. 
Э401          Экономическая безопасность и конкурентная разведка : 

[учебное пособие (конспект лекций)] / В. И. Захарченко, 
Н. Н. Меркулов, JI. B. Ширяева, Н. В. Захарченко; под ред. 
В. И. Захарченко. – Одесса : «Атлант» ВОИ СОИУ, 2017.– 519 с. 

ISBN  978-617-7253-67-8 
 

Конспект лекций представляет собой изложение курсов 
экономической безопасности бизнеса, как он преподается в отечественных 
университетах, и конкурентной разведки в формате, принятом за рубежом 
при подготовке менеджеров и экономистов. Излагаются теоретические 
проблемы экономики трансформационного периода как основы для решения 
практических вопросов защиты бизнеса и изучения конкурентов. 
Представляет собой относительно самостоятельные спецкурсы, 
базирующиеся на трудах известных специалистов в области сохранения, 
защиты и развития бизнеса, а также имеющемся у авторов практическом 
опыте. 

Пособие рассчитано на магистров и аспирантов очной и заочной 
форм обучения по экономическим направлениям и специальностям. Оно 
может быть использовано студентами других специальностей и 
слушателями курсов повышения квалификации при изучении вопросов 
управления, маркетинга и конкуренции в современной рыночной экономике. 

 
УДК 65.012.8.009.12(075)  

 

Попова О. М. 
П58  Анатомія рослин : курс лекцій для студентів заочної 

форми навчання з дисципліни «Ботаніка» / О. М. Попова. – 
Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 110 с. 

ISBN  978-617-689-228-1 
 

В курсі лекцій коротко розглядаються основні питання анатомії 
рослин: деякі закономірності будови клітин, рослинних тканин та 
вегетативних органів рослин. Наявність близько 80 рисунків допомагає 
ефективному засвоєнню матеріалу. Наведено покажчик основних 
термінів. 

УДК 581.4 
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Савин С. Н. 
История химии : курс лекций / С. Н. Савин. – Одесса : ЧП 

«Майн-Рейн-Круиз», 2017. – 81 с. 
 
В пособии рассматривается история развития химической науки от 

Древнего Мира до начала ХХІ в., обстоятельства и условия, при которых 
были открыты основные законы и теории химии, взаимосвязь развития 
общественно-социальных отношений и химических технологий в различные 
эпохи. Рассмотрены теории, гипотезы и достижения ученых, влияние 
научных открытий на развитие общества и государства. Показано, как и при 
каких обстоятельствах были открыты важнейшие химические законы и 
сформированы отдельные области химии. Рассмотрено влияние знаменитых 
ученых на развитие химической науки. В пособии исследована взаимосвязь 
химии с другими научными дисциплинами в процессе исторического 
развития, развитие органической, неорганической, физической, 
аналитической, фармацевтической, координационной химии, химии 
высокомолекулярных соединений, перспективы развития химических 
теорий, методов исследования, технологий, получения новых веществ и 
материалов. 

Пособие состоит из 10 разделов, в конце каждого раздела приводится 
по изложенной тематике 5 вопросов для самоконтроля. Список литературы 
включает ссылки на книги, доступные в электронном виде. Курс лекций 
предназначено для студентов химических и химико-технологических 
специальностей. 

УДК  546(075.8) 
 

Сазонова В. Ф.  
С148       Конспект лекцій з фізичної хімії : конспект лекцій для 

самостійної роботи студентів хімічних та біологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Ф. Сазонова, 
В. В. Менчук – Одеса: Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017.– 28 с. 

 

Конспект лекцій складається з двох тем: «Ланцюгові реакції» та 
«Ферментативний каталіз», які згідно з Робочою програмою з фізичної хімії, 
передбачені для самостійного вивчення студентами. Кожна з тем складається 
з підрозділів, в яких докладно викладено основні поняття, визначення, схеми 
протікання хімічних перетворень, основи теорій процесів, які розглядаються. 
Наприкінці кожної теми надані контрольні запитання, призначені для 
перевірки доброго засвоєння матеріалу лекцій. 

Конспект призначений для викладачів, студентів та аспірантів 
хімічних і біологічних факультетів вищих навчальних закладів.  

 
УДК  544.31 (075.8) 
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Щоголев С. А. 
Щ92       Теорія стійкості руху: курс лекцій / С. А. Щоголев. – 

Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 144 с. 

ISBN  978-617-689-240-3 
 
Конспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Теорія 

стійкості руху», що читається магістрам 5 курсу із спеціальності 
«математика». Викладено основні методи дослідження стійкості, 
розглянуто низку прикладів. 

Для підготовки магістрів за спеціальністю «математика».  
      

                                                                           УДК 531.36 
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ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ 
 

Іваниця В. О. 
У453      Українсько-англійський словник термінів у мікробіології : 

Словник / В. О. Іваниця, В. С. Підгорський, Н. Г. Юргелайтіс,  
Т. В. Бурлака, Т. Ю.  Степанова, Б. П. Мацелюх, Н. А. Король. ,– 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2017. – 200 с. 

ISBN  978-617-689-187-1 
 

Українсько-англійський словник термінів у мікробіології охоплює 
найуживаніші мікробіологічні терміни, які розміщені за українським 
алфавітом. Проникнення у мікробіологію  термінів дотичних наук – біохімії, 
генетики, імунології також знайшло своє відображення у словнику. У 
словнику подані морфологічні характеристики термінів-іменників 
чоловічого роду ІІ відміни у родовому відмінку, наведено форми множини 
іменників у випадку кореневих чергувань. 

Видання може бути корисним для фахівців у галузі мікробіології 
та фахівців із дотичних наук. 

 
УДК  [811.161.2:811.111]’374.2:579 

 
 
 

Каталог видань Одеського національного університету  
А696 імені І. І. Мечникова, 2017 / Упорядники: Н. Г. Юргелайтіс, 

М. О. Подрезова, Л. В. Нікола,– Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 68 с. 

ISBN  978-617-689-197-0 
 

В анотованому каталозі видань представлено видання викладачів та 
наукових співробітників Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова за 2017 р. Зазначені видання надруковані у видавництві ОНУ 
імені І. І. Мечникова та інших видавництвах України.  

Каталог призначено для викладачів, студентів, робітників наукових 
бібліотек вищих навчальних закладів. 

 
УДК  08:378.4(477.74-21)(03) 
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Рябов М. І. 
Р 982         Словник термінів з радіоастрономії : словник для студентів 

фізичного факультету спеціальності «фізика та астрономія» / 
М. І. Рябов, Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 138 с. 

ISBN  978-617-689-206-9 
 
Наукові дані, отримані за останнє століття, настільки розширили і 

збагатили уявлення про Всесвіт, що зараз у жодній галузі астрофізики – від 
фізики Сонця і планет до позагалактичної астрономії – не можна обійтися 
без радіоастрономічних спостережень. З іншого боку, ці спостереження 
спираються на досягнення радіофізики та потужну технічну базу, і тим 
самим стимулюють розвиток науки і техніки. 

Книга буде корисною не тільки для студентів, котрі вивчають цю 
дисципліну, а й спеціалістам і студентам суміжних галузей, а також всім, хто 
цікавиться Всесвітом і методами, що його вивчають. 

 
УДК 520.27-14:001.4(038) 

 
 
 
 

Службове право України : словник термінів  / за заг. ред. 
С49 Т. О. Коломоєць В. К. Колпакова. – Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – 340 с. 
ISBN  978-966-916-357-8 

 
У словнику в систематизованому вигляді подається термінологія зі 

службового права України, яка може бути корисною при вивченні всього 
блоку адміністративно-правових дисциплін. 

Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів вищих 
навчальних закладів, широкого кола читачів. 

 
УДК  342.98(477)(038) 
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Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Каталог гербарної колекції  
С424 Е. Е. Ліндеманна / Укладачі : С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, 

Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов. – Одеса : ФОП «Сукачов», 
Київ : «Освіта України», 2017. – 776 с. 

ISBN  978-617-7366-39-2 
 
У виданні представлені результати інвентаризації та опрацювання 

іменної історичної колекції Е. Е. Ліндеманна, яка входить до складу 
гербарію: Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
(MSUD). Наведений каталог існуючої колекції, коротко представлені 
відомості про вчених, збори яких увійшли до цієї колекції. 

Книга призначена для ботаніків, істориків науки, фахівців гербарної 
справи,викладачів та студентів природничих факультетів. 

 
УДК  581.92(447.74-21) 

  



34 
 

МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 
(Методичні посібники, методичні рекомендації, методичні 

вказівки) 
 

 

– Баранник Л. Ф., Горбань В. В., Гукова Л. Н., Мурадян И. В., 
Степанов Е. Н., Шумарина Т. Ф. 
Аспекты лингвистического анализа: схемы разбора : 

методические указания по русскому языку для студентов 
направления 036 «Филология» / Л. Ф. Баранник, В. В Горбань, 
Л. Н. Гукова, И. В. Мурадян, Е. Н Степанов, Т. Ф Шумарина; под ред. 
Е. Н. Степанова. – Одесса : Астропринт, 2017. – 84 с. 

 

– Башкирова Н. П., Шахина Ю. Г. 
«Русский язык. Тексты для чтения» : методические рекомендації 

/ Н. П. Башкирова, Ю. Г. Шахина. – Одесса : Одесский национальный 
университет имени И. И. Мечникова, 2017. – 80 с. 

 

– Бондаренко О. Ю., Петрунь Н. В., Васильєва Т. В., 
Слюсаренко О. М. 
Система квіткових рослин за А. Л. Тахтаджаном : методичні 

рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної практики з 
ботаніки / за загальною редакцією О. М. Слюсаренка. – Одеса :  
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 52 с. 

 

– Бутенко В. В.  
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з 

дисципліни «Бюджетна система» для підготовки бакалаврів денної 
форми навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» / В. В. Бутенко. – Одеса : Астропринт, 2017. — 36 с. 

 

– Відімська К. І.  
Турецька мова : метод. посібник з розмовної практики для 

студентів І курсу спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» спеціалізації «Міжнародні 
відносини» / К. І. Відімська. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І.  Мечникова. – 2017. – 30 с. 
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– Гладкій Т. В.  
Робочий зошит з «Анатомії людини. Розділ 1. Опорно-руховий 

апарат» : методичний посібник / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, 
О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, О. В. Денисенко, Л. М. Карпов, 
Л. І. Сьомік – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 48 с. 

 

– Журавльова Т. О., Захарченко Н. В. 
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 

дисципліни „Фінанси підприємств" для студентів спеціальності 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування" освітній ступінь – 
бакалавр. – Одеса : «Атлант» ВОІ СОІУ, 2017. – 29 с. 

 

– Захарченко Н. В. 
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів 
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". – 
Одеса : «Атлант» ВОІ СОІУ, 2017.– 38 с. 

 

– Захарченко Н. В. 
Методичні вказівки щодо організації та проведення виробничої 

практики для студентів І курсу, освітній ступінь – магістр (II рівень 
вищої освіти). Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування". – Одеса : «Атлант» ВОІ СОІУ, 2017.– 33 с. 

 

– Захарченко Н. В. 
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 

дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини" – для 
студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування", освітній ступінь – бакалавр. – Одеса : «Атлант» ВОІ 
СОІУ, 2017. – 34 с. 

 

– Кадурин В. М., Кравчук О. П., Кравчук А. О., Кадурин С. В. 
Основи геофизики: методические указания по полевой 

геофизической практике. – Одесса : типографія «Харизма», 2017. – 
44 с. 
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– Кусик Н.Л., Побережець О.В., Ніценко В.С., Панич С.П. и др. 
Методичні рекомендації   до виконання курсової роботи за 

спеціальністю «Облік і оподаткування» для студентів І курсу денної 
форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. –  Одеса: Копі-центр «Персей», 
2017. – 86 с. 

 

– Олейник Ю. Н. 
Определение возраста млекопитающих: методические указания 

для проведения практических занятий по курсу «Большой 
специальный практикум. Териология» /Ю. Н. Олейник; отв. ред. 
В. П. Стойловский; Одесса : Одеський національний університет 
имени И. И. Мечникова, 2017. – 58 с. 

 

– Пастернак В. А. 
Кинетические явления в полупроводниках : методические 

указания к лабораторным работам по спецпрактикуму «Кинетические 
явления в полупроводниках» / В. А. Пастернак, Ю. Н. Каракис. – 
Одесса : Одесский национальный университет имени 
И. И. Мечникова, 2017. – 72 с. 

 

– Подлісецька О. О. 
Українська література : методичні рекомендації для слухачів 

підготовчого відділення факультету довузівської підготовки / 
О. О. Подлісецька. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2017. – 42 с. 

 

– Подлісецька О. О, Жаборюк А. А. 
Вступ до літературознавства. Література і графіка : методичні 

рекомендації для студентів І курсу денної форми навчання 
філологічного факультету спеціалізації «Болгарська мова і 
література» / О. О. Подлісецька, А. А. Жаборюк. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 44 с. 

 

– Попова О. М. 
Анатомія рослин : тестові завдання для студентів заочної форми 

навчання з дисципліни «Ботаніка» / О. М. Попова. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 38 с. 

 

  



37 
 

– Ружицька О. М.  
Екофізіологія рослин : методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів / О. М. Ружицька, О. Б. Паузер, І. П. Якуба – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 32 с.  

 

– Слюсаренко О. М. 
Система квіткових рослин за А. Л. Тахтаджаном : методичні 

рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної практики 
з ботаніки / О. Ю. Бондаренко, Н. В. Петрунь, Т. В. Васильєва, 
О. М. Слюсаренко; за заг. ред. О. М. Слюсаренка. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. − 52 c. 

 

– Сытников Д. М. 
Взаимодействие общества и природы : программа курса и 

методические рекомендации / Д. М. Сытников ; МОН Украины ; ОНУ 
им. И. И. Мечникова ; эконом.-прав. ф-т. – Одесса : Астропринт, 
2017. – 72 с. 

 

– Таірова М. С., Журавльова З. Ю. 
Елементи теорії похибок та наближення функцій : методичні 

вказівки та варіанти завдань для контрольних і самостійних робіт / 
М. С. Таірова, З. Ю. Журавльова. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2017. − 78 c. 

 

– Ткаченко Ф. П. 
Мікологія: методичні рекомендації з організації  самостійної 

роботи для студентів усіх форм навчання / Ф. П. Ткаченко, 
Ю. С. Назарчук.  – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 28 с. 

 

– Чеботарьов О. М.  
Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу. Частина ІІ. 

Оптичні методи аналізу: методичний посібник для самостійної 
роботи студентів хімічного факультету / О. М. Чеботарьов, 
С. В. Топоров – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 84 с. 
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– Черновалюк И. В. 
Собеседование по русскому языку : методические рекомендации 

для иностранцев, поступающих в аспирантуру Одесского 
национального университета имени И. И. Мечникова / 
И. В. Черновалюк. – Одесса : Одесский национальный университет 
имени И. И. Мечникова, 2017. – 68 с. 

 
 

-  
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НАУКОВІ ВИДАННЯ 

 
 

Монографії 

Автореферати дисертацій 

Збірники наукових праць 

Матеріали конференцій  

Програми конференцій 

Звіти  

Науково-періодичні видання 
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МОНОГРАФІЇ 
 
Богатырева В. В. 

А58   Альтернативные топливно-энергетические ресурсы: экономико-
управленческие аспекты использования в условиях инновационного 
развития общества : монографія / В. В. Богатырева, В. И. Гавриш, 
В. С. Ниценко, К. В. Павлов. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2017. – 
324 с. 

ISBN  978-985-531-554-5 
 
В монографии исследуются различные проблемы нового научного 

направления «Экономика и менеджмент альтернативных топлив»; его 
формирование и развитие имеет большое значение не только в теоретическом, 
но и практическом аспекте, так как коррелирует с перспективними оценками 
развития мировой енергетики в целом. 

Особое внимание уделено экономическим, управленческим и 
организационным аспектам использования альтернативних топлив в 
современных условиях инновационного развития общества, а также 
рассматриваются вопросы эффективного управления человеческим капиталом 
как важнейшим фактором процесса интенсификации общественного 
воспроизводства. 

Может бать полезна не только научным работникам и менеджерам, но и 
преподавателям вузов, студентам в качестве учебного пособия. 

 
УДК  330:665(035.3) 

 
 
Борщевська О. М. 

Б84  Строки у господарському судочинстві : монографія / 
О. М. Борщевська. – Одеса : Фенікс, 2017. – 230 с. 

ISBN  978-966-928-180-7 
 

У монографії розглядаються теоретичні і практичні питання реалізації 
положень про строки в господарському судочинстві. Надбанням дослідження є 
практичні пропозиції, викладені у вигляді проекту Закону України «Про 
внесення змін та доповнень до Господарського процесуального кодексу України 
щодо строків господарського судочинства». 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів, суддів, а також читачів, які цікавляться актуальними проблемами 
господарського процесуального права України. 

 
УДК  346.91:347.92 
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Галкін Б. М. 
Г16       Механізмі біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами : 

монографія / Б. М. Галкін, В. О. Іваниця, Т. О. Філіпова. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 
148 с. 

ISBN  978-617-689-247-2 
 
У монографії висвітлено питання ролі мікроорганізмів у біодеградації 

ксенобіотиків. Наведено основні процеси еволюції ферментів, які беруть участь 
у біодеградації ксенобіотиків, розглянуто механізми і структуру ферментів 
першої фази деградації ксенобіотиків у мікроорганізмів, висвітлено та 
проаналізовано механізми біодеградації різних класів органічних сполук 
аеробними та анаеробними бактеріями, проаналізована схожість та різниця в 
біодеградації ксенобіотиків між бактеріями та мікроскопічними грибами. 

Монографія може використовуватися в якості навчального посібника 
для магістрів та аспірантів, які навчаються за спеціальністю мікробіологія, 
біотехнологія та біологія. 

 
УДК  579.22-026.85:60 

 
 
 

 

Ільченко Д. А. 
І-45    Теоретико-методичні засади дослідження системи державного 

регулювання пасажирського автомобільного транспортного 
комплексу : монографія / Д. А. Ільченко. – Херсон : Видавництво 
Грінь Д. С., 2017. – 250 с. 

 
У монографії розглянуто: теоретико-методичні засади дослідження 

системи державного регулювання пасажирського автомобільного 
транспортного комплексу; досліджено потенціал розвитку пасажирського 
автомобільного транспортного комплексу України; запропоновано 
концептуальну підтримку державного регулювання пасажирського 
автомобільного транспортного комплексу. 

Монографія буде корисною для докторантів, аспірантів, магістрів, 
науковців, керівників підприємств, які досліджують проблеми регулювання 
транспортної галузі. 

 
УДК  338.346.025.2: 629.34 
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Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти :  
М315 міжуніверситетська колективна монографія, вип. 2 / 

К. В. Ковтуненко, Є. І. Масленніков, Є. А. Кузнецов, 
Ю. М. Сафонов, С. В. Філиппова та ін. – Херсон : Грінь Д. С., 
2017. – 906 с. 

ISBN  978-966-930-187-1 
 

У міжуніверситетській колективній науковій монографії розглянуто: 
теоретико-методологічні та практичні аспекти інноваційної економіки в 
умовах трансформаційних змін. У монографії представлені результати 
наукових досліджень та наукові позиції дослідників різних університетів 
України. В монографії започатковано наукову дискусію для науковців та 
практиків в галузях економіки, управління та адміністрування щодо 
розвитку інноваційної економіки. 

Міжуніверситетська колективна наукова монографія буде корисною 
для докторантів, магістрів, науковців, керівників підприємств, які 
досліджують проблеми інноваційної економіки. 

 

УДК  330.341.1 

 
 

 
Інтродуценти Ботанічного саду.  Покритонасінні : /  

Ф517 монографія. О. М. Слюсаренко, Л. П. Осадча, Л. В. Азарова, 
С. О. Філатова, К. В. Чабан. — Одеса : Одеський. національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 402 с.; іл.  

ISBN		978‐617‐689‐215‐1	
	

У монографії стисло викладено основні напрями та результати 
досліджень з інтродукції покритонасінних рослин, виконаних протягом 
50 років (1960-2010 рр.). Подано опис покритонасінних рослин, які після 
інтродукційних досліджень поповнили колекційний фонд Ботанічного саду 
загальнодержавного значення ім. академіка В. І. Липського Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. Показані кількісні та 
якісні характеристики їх адаптації та можливості господарського 
використання.  

Наукове видання буде корисним для наукових співробітників, які 
займаються інтродукцією рослин, для викладачів, студентів і аспірантів 
біологічних і лісогосподарських факультетів ВНЗ, спеціалістів зеленого 
будівництва, а також аматорів декоративного садівництва..  

 
УДК 712.253:58:378.4(477.74-21):582.42/.47:581.522.4 
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История ботанического сада Одесского национального 
университета имени И. И. Мечникова за 150 лет : монография / 
Н. Г. Возианова, Т. В. Крицкая, Л. В. Левчук, Е. В. Чабан, 
Л. П. Осадчая. – Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 182 с., илл. 

ISBN		978‐966‐289‐135‐5	
	

В книге приведены данные по истории 150-летнего развития 
Ботанического сада Одесского национального университета имени 
И. И. Мечникова. Кратко изложены сведения о структуре Ботанического сада, 
вклад его сотрудников в создание, становление, сохранение коллекционного 
фонда растений открытого и закрытого грунта, интродукции новых ценных 
видов растений. Указаны персоналии наиболее известных директоров 
Ботанического сада. Дано описание тематики научно-исследовательских 
работ, выполненных сотрудниками сада на протяжении его истории.  

Книга адресована научным сотрудникам, преподавателям и студентам 
биологических и исторических факультетов вузов, специалистам зеленого 
строительства, историкам науки, краеведам, экскурсоводам. 

	
УДК  061.62:58:378.4(477.74)Одес.ун-т 

 
 

Калинчак В. В. 
К172      Теплофизика горения пылеугольного топлива  : монография / 

В. В. Калинчак, А. С. Черненко – Одесса: Одесский национальный 
университет имени И. И. Мечникова, 2017. – 236 с. 

ISBN  978-617-689-231-1 
 

Монография содержит основы теории массообмена и химической 
кинетики при гомогенных и гетерогенных реакциях. Рассматривается 
массообмен и кинетика химических реакций углеродных частиц. 
Определяются и анализируются влияния различных механизмов тепло- и 
массообмена на характеристики высокотемпературного тепломассообмена 
углеродной частицы, а также в условиях совокупности и пылеугольного 
факела в фурменном очаге доменной печи. 

Монография будет полезна для студентов, научных работников и 
инженеров, занимающихся исследованием процессов горения угольных 
частиц и сопровождающих их явлений. 

 
УДК 662.6:544.43/45 
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Кузнецов Е.А. 
К89     Методологія професіоналізації управлінської діяльності в 

Україні : монографія – Херсон : ОЛДІ ПЛЮС. – 2017. – 382 с. 
ISBN  978-966-289-134-8 
 

У монографії досліджуються теоретико-методологічні передумови та 
методологія формування інноваційного механізму професіоналізації 
управлінської діяльності в Україні. Розглядаються системні проблеми 
впровадження методології професіоналізації менеджменту в підготовці та 
використанні управлінських кадрів. Проводиться системний аналіз 
соціально-економічного контексту розвитку професіоналізації управлінської 
діяльності. Пропонуються підходи державного управління до формування та 
розвитку науково-дослідної, аналітичної та практичної бази знань 
менеджменту, системи підготовки управлінських кадрів та інтегральної 
оцінки їх ефективності. Досліджується інноваційна роль соціокультурних 
показників у реалізації механізму професіоналізації управлінської діяльності 
та їх вплив на соціально-економічну трансформацію українського 
суспільства. 

Монографія буде корисною для науковців, викладачів управлінських і 
економічних спеціальностей університетів, практиків державного 
управління та широкого загалу бізнес-спільноти, які зацікавлені в 
ефективному розвитку процесів професіоналізації управлінської діяльності 
та досліджують процеси визначального впливу менеджменту на процес 
побудови в Україні механізму стійкого соціально-економічного зростання.  

 
УДК  658:001.8(477)(043.5) 

 

  



45 
 

Леонідова І. В.  
Л474        Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові 

Зміїний : монографія / І. В. Леонідова, Я. М. Біланчин (наук. 
ред.). – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 198 с.  

ISBN9  978-617-689-236-6 
 
Висвітлено результати дослідження процесів ґрунтотворення на 

о. Зміїний, їхніх географо-генетичних особливостей та сучасних тенденцій. 
Встановлено загальну схему і стадійність ґрунтотворення на щільних 
породах острова. З’ясовано географо-генетичні особливості і просторові 
відмінності процесів примітивного і чорноземного ґрунтотворення та їхніх 
елементарних ґрунтових процесів. Встановлено тенденції сучасного 
ґрунтотворення у напрямку незворотно-поступального посилення 
чорноземних властивостей і характеристик ґрунтів. Спрогнозовано два 
сценарії подальшого ґрунтотворення на острові – екологічно оптимістичний 
за умови збереження покриву степової трав’яної рослинності, та екологічно 
загрозливий на ділянках посилення антропогенного впливу.  

Для фахівців в галузях ґрунтознавства і географії ґрунтів та охорони 
природи, науковців і студентів.  

 
УДК 631.48(477.74)(262.5)(210.7) 

	

 
Плавич В. П.  

П37      Теоретико-методологічний та філософсько-правовий аналіз 
правотворчості: наукові реалії сучасності : [монографія] / 
В. П. Плавич. – Одеса : Астропринт, 2017. – 432 с. 

 ISBN  978-966-927-266-9 
 
 Монографічне дослідження присвячене висвітленню однієї з 

актуальних проблем юридичної науки – інтерпретації сучасної 
правотворчості, її особливостей і змісту. Предметом наукового аналізу є 
системне визначення правотворчості, її особливостей функціонування та 
тенденції розвитку в умовах трансформації суспільства. Доцільність 
наукової розробки даної проблеми зумовлюється необхідністю докорінного 
оновлення системи законодавства, у тому числі створення якісних за 
формою і змістом законів. 

 Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників, 
магістрів, аспірантів, студентів вузів юридичного профілю, а також широке 
коло читачів, що цікавляться зазначеними проблемами. 

УДК 340.1 
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Психологическое  благополучие личности и психосоциаль-  

П86 ный стресс : кол. монография / под ред.  проф. В. А. Розанова. – 
Одесса : Фенікс, 2017. –  298 с.  

ISBN  978-966-928-147-0 
 
Монография посвящена проблеме психологического благополучия 

личности в условиях хронического психосоциального стресса, характерного 
для современного урбанизированного общества. На основе 
биопсихосоциального подхода рассматриваются основные концептуальные 
модели психического здоровья и психологического благополучия, 
психосоциального стресса, самоактуализации личности. Подробно 
обсуждаются актуальные аспекты психологического благополучия в связи с 
различными возрастными периодами жизни. Затрагиваются проблемы 
психогигиены, психопрофилактики и психореабилитации, обсуждаются 
подходы психотерапии.  

Предназначена для медицинских и клинических психологов, врачей, 
студентов, изучающих данные специальности, всех интересующихся 
теоретическими и прикладными аспектами психического и 
психологического здоровья человека. 

УДК 159.9 

 
 

 
Соціальна відповідальність як форма забезпечення сталого  

С54 розвитку господарюючих систем: суспільство, галузь, 
підприємство : монографія / за наук. ред. докт. економ. наук, доц. 
И. С. Ніценка, канд. економ. наук доц. Н. Л. Кусик. – Одеса : ТОВ 
«Лерадрук», 2017.– 277 с.  

ISBN  978-966-2710-91-5 
 
Обґрунтовано теоретико-методичні засади формування та розвитку 

соціальної відповідальності на різних рівнях управлінської ієрархії 
господарюючих систем. Особливу увагу приділено корпоративній 
соціальній відповідальності як концепції, що враховує інтереси суспільства 
на мікрорівні. 

Розраховано на науковців, представників органів законодавчої і 
виконавчої влади, керівників виробничих підприємств та громадських 
організацій. 

УДК  339.9:334.5 
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Степанова Т. В. 
С794      Процесуальний статус учасників позовного провадження у 

господарському судочинстві: теоретико-правові та праксеологічні 
аспекти : монографія / Т. В. Степанова ; НАН України, Інститут 
економіко-правових досліджень. – Одеса : Фенікс, 2017. – 494 с.  

ISBN  978-966-02-8295-8 
ISBN  978-966-928-170-8 
 

У монографії досліджуються актуальні теоретико-правові та 
праксеологічні аспекти процесуального статусу учасників позовного 
провадження у господарському судочинстві на основі аналізу положень 
чинного господарського процесуального законодавства, узагальнення 
судової практики, історичного та зарубіжного досвіду. Аналізуються 
теоретико-правові засади інституту учасників позовного провадження у 
господарському судочинстві. Розкривається поняття та сутність 
господарсько-процесуального статусу учасників позовного провадження. 
Окрема увага приділяється процесуальному положенню та статусу (системі 
загальних та спеціальних прав та обов’язків) учасників позовного процесу у 
господарському судочинстві. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і 
студентів, суддів, адвокатів, а також працівників юридичних фірм та 
підприємств. 

 

УДК  346.91: 347. 962(477) 

 
Стратегічна культура та зовнішня політика України  :  

С833 монографія / за заг. ред. І. М. Коваля, О. І. Брусиловської, 
В. А. Дубовика. – Одеса: Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2017. – 264 с. 

ISBN  978-966-928-239-7 
 

У монографії досліджено політику України крізь призму «стратегічної 
культури», не відкидаючи також здобутків політичного реалізму. В центрі 
уваги – безпека в широкому розумінні, що включає військово-політичні, 
економічні та ідеологічні аспекти. На основі вивчення політики України 
щодо НАТО, ЄС, РФ, США, Китаю, Туреччини, Єгипту, а також окремих 
регіонів, виявлено наступні тенденції. Україна демонструє «фемінні» риси 
стратегічної культури (політика розвитку безпеки через дипломатію); втрата 
ядерної зброї підштовхнула Україну до нехтування розвитком 
конвенційного стримування; регіональна активність України 
характеризується асиметричними стосунками з тими, хто був проголошений 
«стратегічними партнерами», що не відповідає потенціалу нашої держави. 

Видання призначене для фахівців в галузі політології, викладачів, 
студентів ВНЗ, а також широкого кола читачів. 

 
УДК  327-049.5(477):355.43
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Ткаченко Ф. П. 
Т484     Водорості Тилігульського регіонального ландшафтного парку 

(чек-лист, поширення, екологія): монографія / Ф. П. 
Ткаченко, К. Б. Сардарян; за ред. проф. П. М. Царенка. – Одеса: 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 
110 с. 

ISBN  978-617-689-219-9 
 

На основі сучасних таксономічних змін представлено узагальнений 
чек-лист водоростей різних типів водойм Тилігульського регіонального 
ландшафтного парку. Він містить відомості про 552 види (591 
внутрішньовидових таксонів) водоростей з 227 родів, 123 родин, 72 
порядків, 22 класів, 12 відділів. Показано розподіл водоростей за 
водоймами, а за показовими видами надана їх екологічна оцінка. Виділена 
созологічна складова альгофлори парку. 

Для ботаніків, гідробіологів, студентів, аспірантів та викладачів 
природничих факультетів ВНЗ. 

  
УДК 582.26/.27:581.5:502.7(26.05)(477.7) 

 
 
 
 
Цевух Ю. О. 

Цев298         Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного 
розвитку країн : монографія / Ю. О. Цевух, С. О. Якубовський. – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2017. – 274 с. 

ISBN  978-617-689-208-3 
 

Монографію присвячено поглибленню науково-методичних засад 
дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток 
національної економіки країн та розробці рекомендацій щодо підвищення 
ефективності інструментів політики регулювання міжнародної міграції 
робочої сили як на національному, так і на міжнародному рівнях. 

Оцінено вплив грошових переказів мігрантів на формування 
платіжного балансу України. Надано рекомендації щодо вдосконалення 
механізму регулювання міграційних потоків і міграційної політики України. 

 
УДК 331.556.4 
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Чуваков О. А. 
Ч-82     Злочини проти основ національної безпеки України: 

проблеми кримінально-правової теорії і практики : монографія / 
О. А. Чуваков ; відп. ред.. О. М. Костенко. – Одеса : Фенікс, 2017. 
– 362 с. 

ISBN  978-966-928-105-0 
 
У монографії висвітлюються концептуальні проблеми теорії і практики 

кримінально-правової охорони національної безпеки України у контексті з 
положеннями Закону України «Про основи національної безпеки України» 
та Конституції України. Аналізуються особливості політико-правової 
природи національної безпеки, її розуміння як юридичної категорії і 
соціально-політичної реалії. Показано генезис злочинів проти основ 
національної безпеки України, їх понятійна характеристика у контексті 
сучасної кримінально-правової доктрини і практики. Досліджуються основні 
концептуальні підходи до їх дефініції та аналіз правової природи таких 
посягань. Порушується питання про класифікацію злочинів проти основ 
національної безпеки України, встановлюються основні критерії розподілу 
їх на окремі види, розкриваються їхні загальні й відмінні риси. Аналізуються 
методологічні проблеми встановлення об’єкта і предмета розглянутих 
злочинів, їхніх об’єктивних і суб’єктивних ознак. Висвітлюються 
концептуальні проблеми кваліфікації злочинів проти основ національної 
безпеки. 

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів 
юридичних вузів, а також практичних працівників правоохоронних органів, 
усіх, хто хоче поглибити свої знання з питань кримінально-правової охорони 
основ національної безпеки України.  

УДК 343.32 
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АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 
– Воробйов Я. А. 

Розподіл значень z-функції  Геке : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук. 
/ Я. А. Воробйов. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 20 с.  

 

– Гвоздій С. П. 
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців 

соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності : 
автореф. дис. … докт. пед. наук. / С. П. Гвоздій. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 20 с.  
 

– Коросташивець Ю. Г. 
Цивільно-правове регулювання надання готельних послуг : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. / Ю. Г. Коросташивець. – Київ , 2017. – 20 с. 
 

– Криворучко В. О. 
Цивільно-правове регулювання договорів енергопостачання : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. / В. О. Криворучко. – Харків , 2017. – 20 с. 
 

– Левенець А. В. : 
Муніципально-правовий статус іноземців в Україні : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. / А. В. Левенець – Харків : Харківський національний 
університет внутрішніх справ, 2017. – 20 с. 

 

– Левченко Г. С. 
Газета Одесский вестник» (1827–1894): внесок у розвиток історичного 

краєзнавства на півдні України : автореф. дис. … канд. іст. наук. / 
Г. С. Левченко. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 20 с. 

  

– Нестеркіна М. В. 
Нові похідні терпеноїдів з протисудомною, аналгетичною та 

протизапальною активністю : автореф. дис. … канд. біол. наук / 
М. В .Нестеркіна. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017 – 22 с.  

 

– Петренко Н. О. 
 

Підсудність справ господарським судам України : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. / Н. О. Петренко. – Вінниця : ФОП Барановська Т. П. , 
2017. –20 с. 
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– Терещенко А. В. 
Вплив адсорбції біомолекул на оптичні властивості 

наноструктурованих плівок ТІО2 : автореф. дис. … канд. фіз..-мат. наук. / 
А. В. Терещенко. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 20 с.  

 

– Усатенко І. А. 
Соціально-політичний розвиток капіталістичного суспільства в 

концепції І. Валлерстайна :  автореф. дис. … канд. іст. наук. / І. А. Усатенко 
– Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 
16 с.  

 

– Удовік В. В. 
Японсько-українські відносини (1991-2016 рр.) : автореф. дис. … канд. 

іст. наук. / В. В. Удовік – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 18 с.  
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ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 
 

Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів  
З-41 учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова : секція економічних і 
правових наук (25-27 квітня 2017 р., м. Одеса) / відп. ред. 
А. В. Смітюх ; ред. кол. : Н. Л. Кусік, О. П. Побережець, 
П. П. Білик [та ін.]. – Одеса: Фенікс, 2017. – 304 с. 

ISBN  978-966-928-133-3 
 

Збірник містить тези доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – 
учасників секції економічних і правових наук 73-ї звітної конференції 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що відбулася 
25-27 квітня 2017 р. 

Призначено для аспірантів та студентів спеціальностей юридичного 
та економічного напрямків, наукових працівників і викладачів, 
практикуючих юристів, бухгалтерів та економістів. 

 
УДК 378.4(477.74):340(063) 

 
 
 

Інтелектуальна історія та духовна спадщина України  
І-73 ХІХ ст. : збірка наукових праць / відп. ред. О. А. Бачинська. – 

Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2017. – 208 с. 

ISBN  978-617-689-230-4 
	
Збірка наукових праць репрезентує окремі сюжети інтелектуальної 

історії України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Вони стосуються 
історіографічних і джерелознавчих аспектів дослідження зазначеної 
проблеми, ролі особистості в гуманітарній історії України, розвитку науки 
та освіти, релігійного та культурного життя населення на українських 
землях. До збірки увійшли матеріали Міжнародної наукової конференції 
«Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст.», що 
відбулася в Одесі 21-22 вересня 2017 р. 

Видання розраховане на істориків, викладачів, науковців, 
краєзнавців, студентів та усіх, хто цікавиться історією. 

 
УДК  94(477):008-029:2”17/19”(06) 
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Libra : збірка наукових праць кафедри історії стародавньо- 
L53 го світу та середніх віків. / Під ред. І. В. Нємченко .– Одеса : 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. 
– 190 с.  

ISBN  978-617-689-235-9 
 

Четвертий випуск збірки Libra вміщує результати наукових розшуків, 
проведених в межах наукової теми кафедри історії стародавнього світу та 
середніх віків Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
«Дослідження інтелектуальної історії Європи (від античності до раннього 
модернового часу)» (№ держреєстрації 0113U002694). В ньому 
представлено статті, присвячені різноманітним аспектам інтелектуальної 
історії Європи, починаючи від доби античності та завершуючи XVII ст. 

 
УДК  94(100)”-04/17”(08) 

 
 
 
 

Міграції в історії і етнічних процесах України.  Одеські  
В383 етнографічні читання : збірка наукових праць / за ред. 

В. Г. Кушніра. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2017. – 398 с. 

ISBN  978-966-928-214-4 
 

На сторінках видання розглядаються актуальні проблеми історії 
міграцій та питання трансформації в культурі, особливостей традиційної 
культури, міжетнічних взаємин.  

Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, 
мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл. 
 

УДК 392.5(4Укр)-534 
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Психічне та психологічне здоров’я в сучасних соціально-  
П863 політичних та економічних умовах розвитку суспільства : 

збірник матеріалів наукового колоквіуму для аспірантів та 
студентів (м. Одеса, 27 жовтня 2016 р.) / .– Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 126 с.  

ISBN  978-617-689-237-3 
 

У збірнику опубліковані матеріали доповідей учасників наукового 
колоквіуму для аспірантів та студентів, присвячений Всесвітньому Дню 
Психічного Здоров’я в сучасних соціально-політичних та економічних 
умовах розвитку суспільства», який відбувся 27 жовтня 2016 р. в м. Одеса 
на базі ОНУ імені І. І. Мечникова за ініціативи навчально-наукового 
Інституту інформаційних та соціальних технологій. 

Збірник адресований науковцям, аспірантам, студентам, а також усім, 
хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями в галузі психології, 
соціальної роботи та педагогіки. 

 
УДК  159.922(063) 

 
 
 

Роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку  
Р68 країни : світовий та національний досвід : збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 3-4 лист. 
2017 р.) / Відповідальний редактор – Л. С. Смокова. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 
180 с.  

ІSBN  978-617-689-242-7 
 
У збірнику опубліковані доповіді з актуальних питань сучасної 

вищої освіти, в яких відображені провідні тенденції у розвитку вищої 
школи в умовах реформування системи освіти. Розглядаються актуальні 
проблеми взаємодії європейської та української освіти; гендерні проблеми 
в контексті сучасних освітніх процесів; питання модернізації та 
фінансування вищої освіти України; проблеми, реалії, перспективи освіти 
дорослих та соціально-психологічні умови організації інноваційно-
освітньої системи України. 

УДК  378.1:330.35:331.102 
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Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці  
С691  молодих науковців. / Одеса : Інститут Соціальних наук 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 
Науки: політологія, соціологія, історія. – 2017. – № 1. – 102 с. 
Мови: укр., рос., англ. 
 

У випуску «Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці 
молодих науковців» (2017) представлено результати наукових та науково-
практичних досліджень студентів та молодих вчених в галузі політології, 
соціології, історії і практики міжнародних відносин. 

Надруковані статті є гідним внеском у вітчизняну науку і можуть 
бути використані учнями шкіл, молодими науковцями-студентами, всіма, 
кого цікавлять сучасні процеси соціально-політичного розвитку. 
 

УДК 316:32 
 
 

 
 

 
 

Філологічні студії : збірник наукових статей студентів  
Ф545 філологічного факультету / Одеса : Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 248 с. 
ISBN  978-617-689-244-1 

 

У черговому випуску «Філологічних студій» представлено наукові 
статті студентів філологічного факультету ОНУ з мовознавства (розділ 
«Актуальні проблеми сучасної лінгвістики») та літературознавства (розділ 
«У колі сучасних літературознавчих стратегій»). 

Надруковані роботи є гідним внеском у вітчизняну науку і можуть 
бути використані учнями шкіл, молодими науковцями-студентами, всіма, 
кого цікавлять проблеми сучасної філологічної науки. 

 

УДК  80(05) 
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Хмарський В. М. 
У67     У пошуках гармонії : наукова збірка до 50-річчя професора 

Вадима Михайловича Хмарського / наук. ред. і упор. 
Е. П. Петровський. – Одеса : ТЕС, 2017. – 512 с. 

ISBN  978-617-7337-50-7  
 
Наукова збірка присвячена 50-річному ювілею доктора історичних 

наук, професора, проректора Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова Вадима Михайловича Хмарського. Представлені матеріали 
відображають життєвий і творчий шлях ювіляра, містять бібліографічний 
перелік його наукових праць та тексти статей, що найбільш репрезентативно 
відображають доробок як у цілому, так і, зокрема, за минуле десятиліття. 
Окремий блок становить доробок представників наукової школи професора 
В. М. Хмарського, згрупований за трьома напрямками: біографічні студії, 
установознавчі дослідження та історіографія, джерелознавство і спеціальні 
історичні дисципліни. 

Для науковців, викладачів, студентів і широкого читацького загалу 
тих, хто цікавиться проблемами історіографії та історії Південної України. 

 
УДК  930/94(477)»16/20»:929Хмарський(082) 
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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків –  
Г345 запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін : збірник 

ст. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. 
акад. В. І. Липського ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 
2017. – 286 с. 

ISBN  978-617-689-229-8 
 

Збірник містить матеріали Міжнародної наукової конференції 
«Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих 
фітоценозів в умовах кліматичних змін», присвячена 150-річчю Ботанічного 
саду ім. академіка В. І. Липського Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова (19-21 вересня, 2017 р.). 

Видання адресоване науковцям, співробітникам ботанічних садів та 
дендропарків, інтродукторам, фахівцям зеленого будівництва, 
фітопатологам, викладачам, аспірантам та студентам, всім, хто цікавиться 
проблемами сучасної біології.  

У статтях збережено авторський стиль викладення матеріалу. За 
достовірність поданої інформації несуть відповідальність автори. 

 

УДК 712.253:582:575.858(66)Збірка  

 
 

Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції 
М341 ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція: геолого-географічні науки. 27-

28 квітня 2017 р. / – Одеса : Типографія «Харизма», 2017. – 58 с.  
 

До збірника увійшли статті студентів геолого-географічного 
факультету, підготовлені до щорічної студентської наукової конференції 
університету. Матеріали включають спроби самостійних досліджень, а 
також висвітлення та обґрунтування актуальних наукових проблем за таким 
спрямуванням, як географія, туризм, геологія. 

 
 

Матеріали студентської наукової конференції ОНУ 
імені І. І.  Мечникова. Секція: історичні науки. 25-27 квітня 
2017 р. / за заг. редакцією В. Г. Кушніра, Н. О. Петрової. – Одеса 
: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. 
– 356 с.  

ISBN  978-617-689-216-8 
 

Видано за редакцією авторів-студентів та наукових керівників. 
 

УДК 378.4(477.74-21):9(063) 



58 
 

Матеріали 72-ої наукової конференції професорсько-  
М341 викладацького складу і наукових працівників економіко-

правового факультету Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова, 29 листопада – 1 грудня 2017 року, 
м. Одеса / відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса: Фенікс, 2017. – 
246 с. 

 

Збірник містить матеріали 72-ї наукової конференції професорсько-
викладацького складу і наукових працівників економіко-правового 
факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 
що відбулася 29 листопада – 1 грудня 2017 року. 

Видання призначене для наукових працівників та викладачів, 
практикуючих юристів, бухгалтерів та економістів, аспірантів та студентів 
спеціальностей юридичного та економічного напрямків. 

 

УДК 330(477)(063)+340(477)(063) 
 

 
 
 
 
 

Матеріали VІІІ Міжнародного круглого столу «Актуальні  
М34 соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та 

її регіонів» (05 травня 2017 р., м. Одеса) / МОН України; ОНУ 
ім. І. І. Мечникова ; відп ред.. Н. Л. Кусик; ред. кол. 
О. В. Побережець, В. С. Ніценко, Є. І. Масленніков [та ін.]. – 
Одеса : ТОВ «Лерадрук», 2017. – 235 с. 

 
Збірник містить тези доповідей наукових працівників та викладачів, 

аспірантів та здобувачів, студентів – учасників VІІІ Міжнародного 
круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми 
розвитку України та її регіонів», який відбувся 05 травня 2017 р. на 
економіко-правовому факультеті в  Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова. 

Призначено для наукових працівників, викладачів, аспірантів, 
здобувачів, студентів спеціальностей економічного та юридичного 
напрямків, практикуючих юристів та економістів. 
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Modern problems of Microbiology and Biotechnology :  
M78 materials of young scientists international conference 20-24 June 

2017. / еd. board : M. B. Galkin, G. V. Yamborko, N. V. Limanska, 
O. Yu. Zinchenko. – Odesa : Odesa I. I. Mechnikov National 
University, 2017.  – 102 p. 

ISBN  978-617-689-218-2 
 
This collection contains the materials of young scientists international 

conference “Modern problems of Microbiology and Biotechnology”. 
The materials reflect the content of the conference reports, which outline the 

result and prospects of research in various fields of microbiology and 
biotechnology, in which young scientists, PhD students, and students. 

 
UDC  [579+60] (063) 

   
 
 
 
 
 

Сучасні видавництва вищих навчальних закладів :  
С916 матеріали Другої Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Одеса, 

25-27 травня 2017 р.) / відп. ред. Л. Ф. Дьяченко ; Одеський нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова ; Держ. наук. установа «Книжкова 
палата України імені Івана Федорова» – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 246 с.  

ISBN  978-617-689-232-8 
 
Розглянуті проблеми, пов’язані з видавничою діяльністю ВНЗ, 

передумови ефективної роботи видавництв, електронні видання в 
навчальному процесі та інше. 

Для науковців, спеціалістів у галузі видавничо-поліграфічної справи 
та усіх, хто цікавиться видавничою діяльністю ВНЗ. 

 
УДК  655.41:378(08) 
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Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу  
С568 життя : матеріали 2-ої Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Одеса, 25-27 серпня 2017 р.) Відповідальний 
редактор Г. М. Дімов. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 278 с.  

ISBN  978-617-689-225-0 
 
Матеріали конференції присвячені широкому колу проблем, 

пов’язаних з формування здорового способу життя населення. Розглянуті 
питання адаптивної рухової активності, рекреації і відпочинку, гігієни, 
екології та профілактики різних захворювань, а також соціально-
психологічні фактори. 

Для науковців, спеціалістів у галузі соціально-психологічних аспектів 
суспільного здоров’я, фізичної культури, спорту, наукових та прикладних 
проблем фізичного і психічного здоров’я  студентів та ін.  

 
УДК  613(063) 

 
 
 
 

Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного  
С967 права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 26 травня 
2017 р.) / упоряд. і відповід. ред. І. С. Казанфарова ; Одес. нац.. 
ун-т ім. І. І. Мечникова ; економ.-прав. ф-т. – Одеса : 
Астропринт, 2017.  – 320 с. 

    ISBN  978-966-927-257-7 
 
Книга містить матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного 
права», присвячені пам’яті Є. В. Васьковського, яка відбулася на економіко-
правовому факультеті Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова  26 травня 2017 р. 

УДК  841\  349(063) 
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Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та  
Ф59 суб'єктів господарювання. Збірник матеріалів IV Міжнародної 

науково-практичної конференції, 16-17 травня 2017 року, 
м. Одеса. – Одеса : Бондаренко М. О. – 2017. – 294 с.  

ISBN  978-617-7424-45-0 
 
У збірнику опубліковані доповіді з актуальних питань світового 

господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності); розвитку продуктивних 
сил і регіональної економіки; економіки природокористування та охорони 
навколишнього середовища; демографії, економіки праці, соціальної 
економіки і політики; математичних методів, моделей та інформаційних 
технологій в економіці; механізмів регулювання економіки 

Для наукових працівників, викладачів, студентів економічних 
спеціальностей, працівників фінансово-кредитних установ та 
підприємницьких структур. 

 
УДК 330:336 
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ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 
 
Програма 5-ї науково-практичної конференції «Феномен тоталітаризму, 

його прояви та шляхи подолання», 19—22 квітня 2017 р. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 20 с. 

 
Програма 72-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу 

і наукових працівників Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова, 29 листопада – 1 грудня 2017 р. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 68 с. 

 
Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції бібліотек ВНЗ 

«До 200-річчя Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова», 19-21 червня 
2017 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2017. – 16 с. 

 
Програма 73-ої звітної студентської наукової конференції Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 170 с. 

 
Програма Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні видавництва вищих навчальних закладів», 25-27 травня 2017 р. – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 16 с.  

 
Програма Міжнародної наукової конференції «Генофонд колекцій 

ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах 
кліматичних змін», присвячена 150-річчю Ботанічного саду імені академіка 
В. І. Липського Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 
19-21 вересня 2017 р., м. Одеса. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2017. – 24 с. 

 
Program of the international conference of young scientists “Modern problems 

of microbiology and biotechnology” – Odesa, Ukraine. June 20-24, 2017 – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 30 с. 

 
Програма та тези Міжнародної наукової конференції «Соціальні та 

політичні трансформації у центральній та східній Європі (1917-2017): чинники, 
досягнення, проблеми», 28-29 червня 2017 р., м. Одеса . – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 108 с. 

 
Програма ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 
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1865-2017. (Запрошення до університету), укр. і англ. мовами. / 
Гол. ред. І. М. Коваль; відповід. за випуск В. С. Гріневич. – Одеса: 
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