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В анотованому каталозі представлено видання викладачів та
наукових співробітників Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова за 2015 р., зокрема навчальні та навчальнометодичні посібники, курси лекцій, довідники; наукові видання,
монографії, наукові періодичні видання, матеріали конференцій
та ін. Представлено також низку видань видавництв України, у
тому числі: Астропринт (м. Одеса), Наука і техніка (м. Одеса),
Фенікс (м. Одеса), КНТ (м. Київ), ПАІС (м. Львів), ОЛДІ-ПЛЮС
(м. Херсон) та інших.
Каталог призначено для викладачів, студентів, робітників
наукових бібліотек вищих навчальних закладів.
УДК 08:378.4(477.74-21)(03)
ББК 76.17я2
ISBN 978-617-689-147-5

 Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015

«Немає кращого показника
характеру університету,
ніж каталог його видань»
Гордон Дж. Леїнг

ВІД УПОРЯДНИКІВ

До Вашої уваги пропонується анотований каталог видань
співробітників Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова за 2015 рік.
В каталозі представлені видання Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова, а також ряду видавництв України,
у тому числі: Астропринт (м. Одеса), Наука і техніка (м. Одеса),
Фенікс (м. Одеса), КНТ (м. Київ), ПАІС (м. Львів), ОЛДІ-ПЛЮС
(м. Херсон) та інші.
«Книговидання – це та сфера людської діяльності, продукт якої
у значній мірі визначає духовний, моральний та інтелектуальний стан
діяльності на кожному конкретному етапі його розвитку… Книги
були й залишаються основними джерелами нагромадження
інформації про найновіші досягнення науки і техніки. Монографії і
підручники сприяють перетворенню інформації у фундаментальне
наукове знання…».1
Згідно з вимогами Державного стандарту України ДСТУ 301795 у каталозі представлено видавничу продукцію наступних видів
видань: за обсягом – книги, брошури, листівки; за складом
основного тексту – моновидання, збірники; за періодичністю –
неперіодичні видання, серіальні та продовжувані періодичні видання;
за цільовим призначенням – навчальні, наукові, довідкові, рекламні,
літературно-художні, громадсько-політичні; за матеріальною
конструкцією – книжкові видання, журнальні видання, аркушеві та
газетні видання, буклети, карткові видання, плакати, афіші; за
О. В. Афонін, М. І. Сенченко Українська книга в контексті світового
книговидання : Київ, 2009. – 278 с.
1

3

структурою – серія, зібрання одно- та багатотомних видань; за
інформаційними ознаками – монографії, автореферати дисертацій,
тези доповідей, матеріали конференцій, з’їздів, симпозіумів, збірники
наукових праць, статути, посібники, наочні посібники, навчальні
посібники, навчально-наочні посібники, навчально-методичні
посібники та ін.
Одна з головних задач видавництва ОНУ і університетських
авторів – формування фондів Наукової бібліотеки. Союз видавництва
та бібліотеки здатний зібрати і зберегти на довгі роки труди вчених
університету. Цьому сприяє і розсилка обов’язкових примірників
видань у Державну наукову установу «Книжкова палата України
імені Івана Федорова», Національну бібліотеку України імені
В. І. Вернадського і ряд інших визначених бібліотек країни згідно із
Законами України «Про видавничу справу» та «Про обов’язковий
примірник документів».
Невиконання
стандартів
та
правил,
які
постійно
вдосконалюються співробітниками Книжкової палати України і
доводяться до видавництв, призводять до видання книг-сурогатів, в
яких відсутні елементи охорони авторських прав (копірайт),
міжнародні книжкові – ISBN та журнальні знаки – ISSN; УДК, ББК,
спостерігаються й інші серйозні відступи від стандартів. Слід
пам’ятати, що велике значення має до друкарська підготовка видань,
оформлення титульної сторінки, яка є паспортом видання, та вихідних
відомостей на останній сторінці.
Випуск навчальних і наукових книг грає визначальну роль у
книговидавничій діяльності. І ті, хто пише, і ті, хто видає, несуть
велику відповідальність перед сучасним і майбутніми поколіннями
читачів.

⃰ Примітка: Ми не несемо 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.
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Золоті імена Одеського національного університету імені
З-814 І. І. Мечникова (1865-2015) : наук. довідник / ОНУ
ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; наук. ред. авт. вступ. ст.
І. М. Коваль ; упоряд. : М. О. Подрезова, В. В. Самодурова, ;
бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. – Одеса : Астропринт, 2015. –
108 с.
ISBN 978-966-190-983-9
Довідник «Золоті імена Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова (1865-2015)» присвячено 150-й річниці ОНУ імені
І. І. Мечникова і містить близько 100 всесвітньо відомих імен професорів і
випускників університету, які увійшли у численні словники і довідники, що
відображають внесок вчених у світову науку. Серед них є фундатори нових
наукових вчень, основоположники наукових теорій і методик, засновники
наукових шкіл і першовідкривачі нових наукових явищ. Всі вчені були
авторами перевірених часом наукових ідей, що залишаються живими і
плідними сьогодні.
Матеріали довідника представляють значний інтерес як для фахівців,
викладачів, студентів університету, так і для всього наукового і
освітянського суспільства.
УДК 378.4(477.74-2)(035)1865/2015
ББК 583(4Ук-4Щд)5/7я2

І-90

Історія міжнародного співробітництва Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова : наукове
видання / В. С. Гріневич, О. В. Лебєдєва, Є. О. Левитська,
В. Е. Трапштейн, Т. А. Яценко; автор передмови і гол. ред.
І. М. Коваль. – Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 84 с.
ISBN 978-617-689-139-0
Видання містить унікальні історичні факти міжнародної діяльності
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з перших років
існування й до сьогодення. Характеристика історичного фону дозволяє
прослідкувати політичні та соціально-економічні умови і науково-освітні
процеси в країні та світі, в рамках яких відбувалось співробітництво ОНУ
імені І. І. Мечникова з іноземними партнерами.
Видання висвітлює процес становлення університету як вищого
навчального закладу Півдня країни з широкою географією наукових та
освітянських зв’язків в епоху глобального мислення та інтеграційних
тенденцій.
УДК 378.4.014.24(477.74-21)’’1865/2015’’
ББК 74.584(4Ук-4Од-2О)738.1

6

Історія України в книжкових пам’ятках кінця XVIІ-XVIІI ст. : з
І–907 колекцій Наукової бібліотеки ОНУ : зб. наук. пр. до 150-річчя
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / авт. :
О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб ; упоряд. Є. В. Бережок ; пер. текстів з
фр. та ред. : Л. С. Дімова, Н. Г. Іванова, О. О. Радзиховська ; наук.
ред., авт. комент. О. А. Бачинська ; відп. ред. М. О. Подрезова ;
бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова,
Наук. б-ка, іст. ф-т, Від. історії козацтва на Півдні України Н.-д. ін-ту
козацтва Ін-ту історії України НАН України. – Одеса: Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.
ISBN 978-617-689-157-4
Збірник містить матеріали до історії України кінця XVII-XVIII ст., що
знаходяться у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова. Видання складається з публікації новин
оригінальної франкомовної газети «Amsterdam», вперше перекладених
українською мовою, та бібліографічних матеріалів; розкриває один із важливих
періодів української історії XVIII ст. – участі козацтва в подіях Північної війни
1700-1721 рр. та перехід гетьмана І. Мазепи під протекторат шведського
короля Карла ХІІ у висвітленні західноєвропейської періодики.
Видання призначене для істориків, філологів, викладачів, аспірантів та
студентів, всіх, хто цікавиться історією України.
УДК 930.2:027.021:378.4(477.74-21)
ББК 63.211(4 УК)4/5

Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога –
Н271 професора Миколи Яковича Грота (1883-1886) : монографія /
В. І. Подшивалкіна ; І. В. Голубович ; М. О. Подрезова [ та ін. ] ;
упоряд. : В. В. Самодурова, О. С. Мурашко ; авт. вступ. ст.
І. М. Коваль ; наук. ред. В. М. Хмарський ; відп. ред.
М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи ; ОНУ імені
І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса: Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015.
ISBN 978-617-689-158-1
Монографія присвячена видатному філософу та психологу професору
Миколі Яковичу Гроту, який доклав великих зусиль для формування
вітчизняного
філософсько-психологічного
дискусу
та
філософськопсихологічної діяльності. Складовою частиною видання є біобібліографічний
покажчик наукової спадщини вченого, укладений на основі фондів наукових
бібліотек Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та бібліотеки
Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Вперше представлені
конспекти лекцій з філософії М. Я Грота, а також маловідомі статті, які були
надруковані в одеських газетах тих часів.
Видання призначено для психологів, філософів, істориків, науковців, так і
для всього наукового та освітянського суспільства.

УДК 929Грот:111/159(477.74)”1883/1886”
ББК 87-8(4Ук-4Од-2О)
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Научно-исследовательский институт физики. Исторический
Н346
очерк. 1903-2015: научное издание. / В. Е. Мандель,
А. В. Тюрин, А. Ю. Ахмеров, С. А. Жуков, А. Н. Алешин. – Одесса
: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
2015. – 72 с.
ISBN 978-617-689-142-0
Посвящается 150-летию Одесского национального университета имени
И. И. Мечникова и освещает историю и деятельность одного из его старейших
научных подразделений.
Издание может представлять интерес для сотрудников университета,
студентов, широкого круга читателей.
УДК 378.4.09(477.74-21)”1903/2015”
ББК 72.4(4Ук-4Од-2О)713

О-417

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Історія та сучасність (1865-2015) : наукове видання / Колектив
авт.; гол. ред. І. М. Коваль. – Одеса: Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 964 с.: іл.
ISBN 978-617-689-113-0
У книзі розкриваються етапи історії першого вищого навчального
закладу на півдні України та показано сьогодення одного з флагманів у
вітчизняному освітянському просторі. З урахуванням історіографічних
традицій та сучасних підходів простежуються його організаційні
трансформації, наукові та освітні традиції та здобутки, міжнародні
зв’язки, показано повсякденне життя викладачів та студентів на всіх
етапах існування Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова.
Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, випускників
університету, усіх, хто цікавиться історією освіти та науки.
УДК 378.43(477.74-21)’’1865/2015’’
ББК 74.583(4Ук-40д-20)5/7
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С49

Служители Фемиды: страницы истории юридического
образования и науки в Императорском Новороссийском —
Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова
(1865–2015 гг.) : науково-популярне видання / авт. кол. :
И. С. Канзафарова, Б. С. Бачур, М. А. Подрезова [и др.] ; рук.
проекта, сост. И. С. Канзафарова ; под ред. И. С. Канзафаровой.
— Одесса : Астропринт, 2015. — 672 с. : ил. (70,56 + 5,04 ум.
друк. арк).
ISBN 978–966–927–040–5
В книге представлены страницы истории юридического образования и
науки в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова за
весь период его существования в качестве государственного высшего
учебного заведения. Издание посвящено 150-й годовщине основания
университета.
Предназначено для ученых, аспирантов, преподавателей и студентов
высших учебных заведений, а также всех тех, кого интересуют вопросы
становления и развития юридического образования и науки на Юге
Украины.
УДК 340:94(477-74-21Одесса)“1865/2015”
ББК 67.3(4Ук-4Од-2О)5/7

Шедеври в колекціях університетської бібліотеки : західноШ384 європейська гравюра ХV-ХІХ століть : каталог-альбом =
Masterspieces in the University Library collections : Western
European prints of the 15th-19th centuries : catalogue-album / упоряд:
О. В. Полевщикова, М. В. Алексєєнко, Є. В. Бережок ; [пер.
тексту англ. мовою О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; наук.
ред. пер. Н. О. Коваль] ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. ун-т
ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт. 2015, 148
с. : іл. – (Серія: Музеї Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова ; вип. ; Музей книги, ISBN 978–966–190–
984-6).
ISBN 978–966–190–985-3
Видання репрезентує вибрані західноєвропейські гравюри ХV-ХІХ ст..,
що зберігаються у фонді університетської бібліотеки. Каталог-альбом
складається з трьох розділів: у першому розділі представлені гравюри –
ілюстрації до видань ХV-ХІХ ст.., у другому – альбоми гравюр з колекції
університетської бібліотеки; третій дає уявлення про застосування
мистецтва гравірування в картографічних виданнях.
Видання призначене для мистецтвознавців, книгознавців, культуро
знавців, істориків та всіх, хто цікавиться історією мистецтва.
УДК 090.1: 378.4(477.74):761/.763(4-15)” 14|18”(084/11)
УДК 85.155(43)4/5я6
9

Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю
Ю145 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова /
гол. ред. І. М. Коваль; ред. колегія : В. О. Іваниця,
В. М. Хмарський. – Одеса : Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015. – 434 с.
ISBN 978-617-689-150-5
У виданні представлені матеріали наукової ювілейної конференції,
присвяченої відзначній даті – 150-річчю Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова. В статтях відображено історичний шлях, який пройшов
університет за роки його існування.
Видання розраховане на науковців та викладачів, студентів та випускників
університету, всіх, хто цікавиться історією нашої alma mater.
УДК 378.4(477.74-21)(082)
ББК 74.584(4Ук-4Од-20)738.1я43
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НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

Навчальні посібники
Навчально-методичні посібники
Конспекти, курси лекцій
Практикуми
Довідкові видання
Методична література
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Баранник Л. Ф.
Б241
Лексика русских переселенческих говоров Одесской
области, функционирующих в разноязычном окружении :
учебное пособие / Л. Ф. Баранник. – Одесса: Одесский
национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. –
178 с.
ISBN 978-617-689-116-1
В пособии излагаются вопросы, связанные с историей изучения
русских говоров Одесской области, освещаются собственно
лексикологические проблемы системности лексики диалектного словаря,
его состава, формирования, функционирования, взаимодействия с
разноязычным полиэтничным окружением. Пособие содержит перечень
научных тем, предлагаемых студентам для самостоятельной
исследовательской работы, а также библиографию по изучению русских
переселенческих говоров Одещины с 50-х гг. ХХ века по настоящее
время.
Учебное
пособие
адресовано
студентам,
аспирантам,
преподавателям русского языка, этнографам, историкам, краеведам.⃰
УДК 8.161.’373.45(477.74)-054/72
ББК 81.411.2-5(4Укр.-4Од.)я21

Вербицкий В. В.
В31
Введение в численные методы алгебры: учебное пособие
/ В. В. Вербицкий, В. В. Реут. – Одесса: Одесский
национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. –
165 с.
ISBN 978-617-689-104-8
В учебном пособии излагаются основные численные методы
решения линейных и нелинейных систем уравнений, полной и частичной
проблем собственных значений, линейной задачи наименьших квадратов.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Прикладная математика».
УДК 519.61(075.8)
ББК 22.192я73

⃰ Примітка: Всі макети анотованих каталожних карток наведено відповідно
до оригіналу виданнь.
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Голубович И. В.
Г623
Проблемы
современной
антропологии.
Ч.
1.
Самоопределение
антропологии.
Структура
антропологического знания : учебное пособие для студентов
философского
факультета
/
И. В. Голубович,
Е. С. Петриковская, Ф. А. Тихомирова. – Одесса : Акватория,
2015. – 132 с.
Учебное пособие предназначено для освоения курсов
«Философская антропология» и «Проблемы современной антропологии».
Цель данного пособия – помочь студентам сориентироваться в
проблематике
дисциплины
и
организовать
собственное
антропологическое исследование. Содержание пособия соответствует
программе курса. Представлены методические рекомендации для чтения
базовых текстов по Философской антропологии. Предлагается список
контрольных вопросов, заданий различного уровня сложности, перечень
литературы и источников. Публикуемые дополнения нацелены на
практическое обеспечение заявленной авторами целостности и
комплексности
антропологического
образовательного
блока
в
академической учебной программе подготовки философов. Осваивая
методологически и теоретически сложные проблемы современной
антропологии, студенты выпускного курса с помощью представленного
пособия имеют возможность обратиться к предлагаемым на более ранних
курсах методическим материалам, освоить их на более высоком уровне.
Пособие рекомендуется всем, кто интересуется проблемами
современной антропологии и всего корпуса наук о человеке.
УДК 1:572(075.8)
ББК 28.71я73

Коккіна Л. Р.
Le monde du travail : навчальний посібник / Л. Р. Коккіна. –
Одеса : копі-центр «Персей», 2015. – 105 с.
Метою навчального посібника є поглиблення знань студентів з
лінгвокраїнознавства, зокрема аспектів, пов’язаних зі світом праці.
Основним мовним матеріалом є лексичні одиниці тематичного розділу «Le
monde du travail» та лексико-семантичне кліше, які вживаються носіями
французької мови. Наданий матеріал інформативного характеру
супроводжується вправами, спрямованими на закріплення лексичних
єдностей, та тестовими завданнями. Навчальний посібник містить список
основних скорочень, висловів видатних діячів та анекдотів, пов’язаних із
розробленою темою.
Для студентів, що вивчають французьку мову як основну та другу
іноземну у вищих навчальних закладах, а також фахівців та практиків, що
цікавляться лінгвокраїнознавчими аспектами французької мови.
УДК 81:908(44)(075.8)
ББК 26ю89(4Фр)я73
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Kolyada V. I.
K629
Introduction to Fourier Analysis : textbook / V. I. Kolyada,
A. A. Korenovskyi. – Odessa: – Odessa I. I. Mechnikov National
University, 2015. – 138 p.
ISBN 978-617-689-105-5
This textbook provides a short introduction to classical Fourier
Analysis. It contains basic notions and results related to trigonometric Fourier
series, Fourier transforms, and orthogonal Legendre polynomials. The
exposition is elementary. It is based on the standard university course of the
Mathematical Analysis; in particular, the integrability of functions is treated in
the sense of Riemann.
The knowledge necessary for the study of the course are given in the
introductory chapter. The textbook contains also exercises to each of the main
chapters.
УДК 517.518.45:517.443(075.8)
ББК 22.161.2я73

Марінашвілі М. Д.
М26
Науково-дослідна робота студента-філолога: навчальний
посібник для студентів напряму підготовки 6.020303 "Філологія",
спеціальності 8.02030302 "Мова і література (французька)" /
М. Д. Марінашвілі. – Одеса: Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015. – 148 с.
ISBN 978-617-689-106-2
В навчальному посібнику охарактеризовано лексичні та граматичні
особливості україномовного та франкомовного наукового (лінгвістичного)
тексту, викладено сутність і сфери застосування основних методів і
процедур лінгвістичного аналізу, наведено головні аспекти організації
самостійної наукової діяльності студентів, узагальнено вимоги до науководослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі, подано
рекомендації з методології написання курсової та дипломної робіт з
лінгвістики. Дано рекомендації щодо структури та змісту реферату,
наукової статті, доповіді тощо. Наведено основні вимоги до структури,
змісту й оформлення науково-дослідних робіт студентів.
Для студентів-бакалаврів, магістрів і викладачів.
УДК 001.89(81-13)
ББК 72я73
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Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник /
М58 Колектив
авторів;
за
редакцією
С. О. Якубовського,
Ю. О. Ніколаєва. – Одеса : Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015. – 305 с.
ISBN 978-617-689-118-5
Навчальний посібник містить висвітлення комплексу питань щодо
розвитку теорії та сучасного стану міжнародних економічних відносин. Книга
устаткована графіками, таблицями, схемами, необхідними статистичними
даними, які дають змогу більш наочно розкрити сучасну динаміку
міжнародних економічних відносин. У кінці кожного розділу наводяться
контрольні запитання для перевірки знань студентів та рекомендовані
джерела.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних
закладів, аспірантів, викладачів, а також для фахівців та практиків у сфері
міжнародних економічних відносин.

УДК 339.9(075.8)
ББК 65.5я73
Мусий В. Б.
М916
История зарубежной литературы первой половины ХІХ
века. Эпоха романтизма : учебное пособие / В. Б. Мусий. –
Одесса : ОРИГУ НАГУ, 2015. – 372 с.
Пособие содержит теоретический материал, который поможет
студентам осмыслить закономерности развития литературного процесса
первой половины ХІХ века в странах Европы и Америки. Теоретический
материал включает в себя сведения относительно специфики романтизма
как историко-культурной эпохи (романтическая картина мира,
содержание романтического идеала, особенности мировосприятия эпохи
романтизма, романтическая концепция искусства и т. д.), особенностей
романтизма в отдельных национальных культурах (Германии, стран
Скандинавии, Англии, Франции, Америки, славянских стран – Польши,
Чехии и России), а также творчества ведущих авторов эпохи романтизма.
В пособие включены разделы о наиболее характерных для эпохи
романтизма литературных жанрах – историческом и готическом романах.
Учитывая то, что в первой половине ХІХ века, наряду с романтизмом,
зарождается и развивается критический реализм, в пособие включен
раздел теоретического характера о закономерностях, характерных для
этого литературного направления, а также несколько разделов историколитературного характера о творчестве писателей, для которых был
характерен социально-исторический подход к художественному
отображению действительности.
Пособие преимущественно предназначено для внеаудиторной
работы студентов. Поэтому оно содержит материалы для
самостоятельной работы с текстами художественных произведений,
вопросы, задания, рекомендации, тесты.
УДК 82»18»(075.8)
ББК 83.3(0)5я73
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Нетреба К. С.
Н573
Домашнє читання (на матеріалі роману М. Хеддона ”The
Curious Incident of the Dog in the Night-Time” : навчальний
посібник для студентів І-ІІ курсів відділення англійської
філології денної та заочної форм навчання. – Одеса : КП ОМД,
2015. – 144 с.
У навчальному посібнику представлені завдання з дисципліни
«Домашнє читання». Використаний роман М. Хеддона ”The Curious
Incident of the Dog in the Night-Time”.
Навчальний посібник може бути рекомендований студентам І-ІІ
курсів відділення англійської філології денної та заочної форм навчання,
а також студентам ІІІ-ІV курсів, котрі вивчають англійську мову як другу
іноземну.
УДК 811.111:82Хеддон1/7.01(075.8)
ББК 81.432.1я73

П168

Панченко М. М.
Вірусологія : навчальний посібник / М. М. Панченко,
Ж. Ю. Сергєєва, Т. В. Іваниця. – Одеса : Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 228 с.
ISBN 978-617-689-110-9
У посібнику зібрано основні теоретичні засади вірусології.
Наведено відомості про сучасну класифікацію вірусів, їх будову, геномну
організацію, біохімічні властивості. Окремі розділи присвячені реакції
імунної системи людини на перебіг вірусного захворювання, принципам
лабораторної діагностики вірусних інфекцій. Особливу увагу приділено
будові вірусних часток та механізмам патогенезу найбільш небезпечних
вірусних захворювань. У посібнику наведено опис біологічних
властивостей пріонів та віроїдів.
Посібник призначено для студентів біологів та біотехнологів.
УДК 578(075.8)
ББК 28.3я73
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С21

Сафонов Ю. М.
Управління потенціалом підприємства : підручник /
Ю. М. Сафонов, Є. І. Масленніков. – 2-е вид., доп. і перероб. –
Одеса : Прес-кур’єр, 2015 – 244 с.
ISBN 978-966-2512-54-0
Підручник містить теоретичні, методичні і практичні питання
формування та інноваційного вдосконалення системи управління
потенціалом підприємства, яка забезпечує високий рівень ефективності
усіх сфер і напрямків його виробничо-господарської і комерційної
діяльності. У посібнику розглянуті проблеми інтеграційного характеру,
пов’язані зі структурним розвитком і використанням потенціалу
підприємства, а також питанням координації різних його функцій.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів,
викладачів, науковців, яких цікавлять питання потенціалу підприємства.
УДК 65.011(075)
ББК 65.290-2я7

Смітюх А. В.
Корпоративне право у схемах : навчальний посібник /
А. В. Смітюх. – Київ : Істина, 2015. – 324 с.
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 1 серпня 2015 р.) з урахуванням
матеріалів судової практики, наукових статей і монографій розкриваються
загальні питання корпоративного права; порядок створення і припинення
господарських товариств; особливості 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 представлено у вигляді ряду 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 вишів, а також адвокатів, юрисконсультів, керівників та
посадових осіб господарських товариств.
УДК Х343В71
ББК 342.922(477)
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Топчієв О. Г.
Т58
Регіоналістика : географічні основи регіонального
розвитку і регіональної політики : навчальний посібник /
О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон :
ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 372 с.
ISBN 978-966-289-068-6
Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної
організації регіонів, географічні основи розробки регіональних стратегій
і програм соціально-економічного розвитку. Обговорюються питання
регіоналізації країни, регіонального розвитку і регіональної політики,
реформування адміністративно-територіального устрою України,
розроблення
регіональної
геодемографічної
політики,
надано
порівняльний аналіз рівнів соціально-економічного розвитку регіонів і
якості життя населення, планування територій регіонів, формування
національної та регіональних екологічних мереж, розроблення стратегій,
планів і програм соціально-економічного розвитку регіонів і міст,
природоохоронної діяльності і екологічного захисту населення.
Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних,
економічних спеціальностей, фахівцям у сфері державного управління.
Він може бути цікавим також і для більш широкого кола спеціалістів в
сфері регіональної економіки, регіонального розвитку і регіональної
політики.
УДК 911.3
ББК 65.04+ 26.8

Чайковська М. П.
Ч 154
Інноваційний менеджмент: навчальний посібник /
М. П. Чайковська. – Одеса : Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015. – 382 с.
ISBN 978-966-289-068-6
Навчальний посібник присвячено дослідженню сучасних
напрямків управління інноваційним розвитком, інноваційними проектами,
застосуванню інноваційних технологій в менеджменті підприємством та
перспектив їх подальшого удосконалення з метою підвищення
обґрунтованості та достовірності управлінських рішень, що приймаються.
Призначено для студентів економічних спеціальностей за
напрямком підготовки «Менеджмент організацій». Цей підручник буде
корисний студентам інших спеціальностей ІМЕМ, магістрам, аспірантам,
викладачам економічних дисциплін, спеціалістам-практикам в галузі
менеджменту.
УДК 658.589.012.32(075.8)
ББК 65.291.551-21Я73
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ
Желєзняк О. В.
Ґендерне виховання учнів: організаційно-методичний
посібник : навчально-методичний посібник / О. В. Железняк. –
Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. – 36 с.
У навчально-методичному посібнику розглянуті основні аспекти
ґендерного виховання, особливості організації позакласної роботи і заходи з
формування ґендерної культури, які надані у вигляді розроблених форм
виховної роботи (класні години, години спілкування, тренінги тощо).
Навчально-методичний посібник розрахований на студентів, аспірантів
і викладачів класичних і педагогічних університетів, педагогам-практикам, а
також слухачам системи підвищення класифікації вчителів.
УДК 373.035(075.8)
ББК 74.200я73

Задерей Н. С.
З-15 Біотехнологія рослин: навчально-методичний посібник /
Н. С. Задерей. – Одеса: Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 84 с.
ISBN 978-617-689-132-1
У посібнику висвітлені механізми біотехнологічних процесів, які
використовують при створенні сортів сільськогосподарських культур із
заданими властивостями. Описані сучасні методи подолання генетичної
несумісності при віддаленій гібридизації завдяки використанню запліднення
in vitro та ембріокультури, отримання дигаплоїдів через андрогенез,
гіногенез та за допомогою використання гаплопродюсерів, а також
використання
мікроклонального
розмноження
для
прискорення
селекційного процесу.
Посібник рекомендований студентам та викладачам університетів, які
мають загальнобіологічний або сільськогосподарський напрямки навчання, а
також вчителям біології середніх учбових закладів (шкіл, гімназій, ліцеїв
тощо).
УДК 58:60(075.8)
ББК 28.5я73
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Задерей Н. С.
З-15
Фармакогенетика: навчально-методичний посібник /
Н. С. Задерей. – Одеса: Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015. – 86 с.
ISBN 978-617-689-138-3
Посібник містить інформацію, необхідну для опанування курсу
«Фармакогенетика» студентами біологічних факультетів університетів та
медичних інститутів. Представлені матеріали лекцій розкривають суть
фармакогенетики як науки, що займається вивченням спадкових порушень
метаболізму лікарських засобів; в посібнику наведені приклади
ідіосинкразій; особлива увага надається з'ясуванню генетичної детермінації
зазначених порушень. Крім того, в розділі 1 надаються методичні
рекомендації автора, які можуть бути корисними викладачам вищих
навчальних закладів під час викладання курсу «Фармакогенетика».
Посібник рекомендований студентам та викладачам університетів, які
мають загальнобіологічний напрямок навчання, а також вчителям біології
середніх учбових закладів (шкіл, гімназій, ліцеїв тощо).
УДК 58:60(075.8)
ББК 28.5я73

Караваєва Т. Л.
К21
Англійська мова для студентів І курсу (напрям
“Політологія”). Ч. ІІІ : навчально-методичний посібник /
Т. Л. Караваєва, М. Г. Тер-Григорян. – Одеса : Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 70 с.
ISBN 978-617-689-127-7
Метою навчально-методичного посібника є допомога та підготовка
студентів І курсу за напрямом «Політологія» до опанування англійської
мови, а також до складання заліків та іспитів. Він містить граматичні
таблиці з детальним поясненням, тренувальні вправи та тексти за фахом.
Усі завдання відображають активний мовний матеріал і побудовані
за принципом поступового зростання труднощів. Посібник знайомить
студентів з політичною системою країн, мову яких вони вивчають, сприяє
розвитку самостійної роботи з іншомовним оригінальним матеріалом.
УДК 811.111.(075.8)
ББК 81.432.1я73
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Я70

Мігдальський Д. І.
Японська ієрогліфіка “1–300” : навчально-методичний
посібник / Д. І. Мігдальський, В. І. Мігдальська, за ред.
В. І. Мігдальської. – Одеса : Астропринт, 2015. – 52 с.
ISBN 978-966-927-017-7

Посібник складено на основі матеріалів, які вивчаються в японській
початковій та середній школі.
Цей посібник розраховано на студентів початківців 1-го курсу, що
навчаються на відділенні міжнародних відносин Інституту соціальних наук
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Його
призначення – підвищити рівень володіння правописом японської
ієрогліфіки.
УДК 811.521(076)
ББК 81.71.1я73

Я70

Мігдальський Д. І.
Японська ієрогліфіка “301–650” : навчально-методичний
посібник / Д. І. Мігдальський, В. І. Мігдальська, за ред.
В. І. Мігдальської. – Одеса : Астропринт, 2015. – 60 с.
ISBN 978-966-927-018-4
Посібник складено неа основі матеріалів, які вивчаються в
японській початковій та середній школі.
Цей посібник розраховано на студентів 2-го курсу, що навчаються
на відділенні міжнародних відносин Інституту соціальних наук
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Його
призначення – підвищити рівень володіння правописом японської
ієрогліфіки.
УДК 811.521(076)
ББК 81.71.1я73

Я70

Мігдальський Д. І.
Японська
ієрогліфіка
“651–1006”
:
навчальнометодичний посібник / Д. І. Мігдальський, В. І. Мігдальська,
за ред. В. І. Мігдальської. – Одеса : Астропринт, 2015. –
60 с.
ISBN 978-966-927-019-1
Посібник складено на основі матеріалів, які вивчаються в
японській початковій та середній школі.
Цей посібник розраховано на студентів 3-го курсу, що навчаються
на відділенні міжнародних відносин Інституту соціальних наук
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Його
призначення – підвищити рівень володіння правописом японської
ієрогліфіки.
УДК 811.521(076)
ББК 81.71.1я73
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Я70

Мігдальський Д. І.
Японська ієрогліфіка “1007–1322” : навчальнометодичний посібник / Д. І. Мігдальський, В. І. Мігдальська,
за ред. В. І. Мігдальської. – Одеса : Астропринт, 2015. –
64 с.
ISBN 978-966-927-020-7
Посібник складено на основі матеріалів, які вивчаються в
японській початковій та середній школі.
Цей посібник розраховано на студентів 4-го курсу, що
навчаються на відділенні міжнародних відносин Інституту соціальних
наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Його
призначення – підвищити рівень володіння правописом японської
ієрогліфіки.
УДК 811.521(076)
ББК 81.71.1я73

Нікола С. О.
Історія економіки та економічної думки: навчальноН631
методичний посібник / С. О.Нікола, Ю. О.Ніколаєв. – Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.
– 132 с.
ISBN 978-617-689-119-2
Навчально-методичний посібник містить систематичний виклад
базового матеріалу навчальної дисципліни "Історія економіки та
економічної думки". На методологічному підґрунті цивілізаційної
парадигми розкрито генезис та розвиток господарства країн Європейської
цивілізації від давнини до сучасності та наукове відображення цих
процесів у світовій економічній думці з урахуванням теоретичних,
філософських та національних особливостей її наукових шкіл та напрямів.
У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання для перевірки
знань студентів та рекомендована література.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних
закладів, аспірантів, викладачів, а також для фахівців з економічної історії
та історії економічних вчень.
УДК 330.1:001.5(075.8)
ББК 65.02я73
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Ніцевич А.О.
Practicas de traduccion del espanol al ruso ycraniano :
навчально-методичний
посібник
/
А. О. Ніцевич,
Т. Б. Колбаєнкова. – Одеса : Друкарня Офсетик, 2015. –
174 с.
У навчально-методичному посібнику пропонується іспанською
мовою основи теорії та практики перекладу з іспанської мови на
російську та українську. У стислому вигляді даються поняття
перекладацьких трансформацій та способи перекладу фразеологізмів, а
також способи перекладу деяких граматичних явищ.
Для студентів іспанського відділення факультету романогерманської філології університету.

Павлова Т. О.
П121
Кримінальне право. Загальна частина : навчальнометодичний посібник / Т. О. Павлова. – Одеса : Фенікс, 2015.
– 176 с.
ISBN 978-966-438-935-5
Пропонований навчально-методичний посібник розроблено на
підставі навчального курсу відповідно до норм чинного Кримінального
кодексу України, положень теорії кримінального права для самостійної
роботи та підготовки до занять з дисципліни «Кримінальне право.
Загальна частина»
Розрахований на студентів економіко-правового факультету ОНУ
імені І. І. Мечникова.
УДК 343.2/.7(477)(075.8)
ББК 67.410.2(4Ук)я73
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Прикладная физика аэрозолей : учебно-методическое пособие /
П121
В. В. Калинчак,
С. М. Контуш,
А. С. Черненко,
С. А. Щекатолина – Одесса : Одесский национальный
университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 128 с.
ISBN 978-617-689-149-9
Пособие содержит краткие теоретические сведения по основным
темам, а также примеры решения задач, список предлагаемых для
самостоятельного решения задач и лабораторные работы касательно каждой
из тем. Предлагаемый материал основан на
курсах
общей
физики:
«Механика»,
«Молекулярная
физика»,
«Электричество» и «Оптика».
Пособие по курсу «Физика аэрозолей» предназначено для студентов
направления «Физика» физического факультета Одесского национального
университета имени И. И. Мечникова.
УДК 541.182/.3.06
ББК 24.632я81

Самара О. Є.
С170
Вибрані глави загальної психології : психологія емоцій :
навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної
форм навчання / О. Є. Самара. – Одеса : Плутон, 2015. – 70 с.
У навчально-методичному посібнику висвітлюються актуальні
питання, основні цілі, завдання та зміст навчальної дисципліни «Вибрані
глави загальної психології : психологія емоцій». Визначаються вимоги до
знань і вмінь студентів. Наводяться плани і завдання до семінарських занять,
програма курсу, список рекомендованої літератури, теми контрольних робіт,
система поточного та підсумкового контролю рівня знань, питання для
поглибленого вивчення дисципліни, а також перелік запитань для підготовки
до підсумкового контролю та самоконтролю.
Навчально-методичний посібник орієнтований на студентів денної
та заочної форм навчання зі спеціальності «Психологія» та сприяє у
поглибленні знань з психології емоцій, формуванні вміння керувати своїми
емоціями, визначати особливості емоційної сфери та її складових. Знання про
емоції, емоційні стани і процеси необхідні у роботі практичного психолога,
адже найчастіше люди звертаються по допомогу до фахівця за наявності саме
психоемоційних проблем.
УДК 159.942(075.8)
ББК 88.352.1я73
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Самара О. Є.
С170
Групи самодопомоги АА : навчально-методичний
посібник для студентів денної та заочної форм навчання /
О. Є. Самара. – Одеса : Плутон, 2015. – 60 с.
У навчально-методичному посібнику висвітлюються актуальні
питання, основні цілі, завдання та зміст навчальної дисципліни «Групи
самодопомоги АА». Визначаються вимоги до знань і вмінь студентів.
Наводяться плани і завдання до семінарських занять, програма курсу, списки
рекомендованої літератури, теми контрольних робіт, система поточного та
підсумкового контролю рівня знань, питання для поглибленого вивчення, а
також перелік запитань для підготовки до підсумкового контролю та
самоконтролю.
Навчально-методичний посібник орієнтований на студентів денної
та заочної форм навчання спеціальності «Психологія»; на фахівців медикопсихологічних центрів, задіяних в розробці психотерапевтичних технологій і
реабілітації залежних через створення груп самодопомоги; для людей, які
потребують допомоги в організації таких груп. У посібнику також наведено
методики і підходи, засновані на багаторічному міжнародному
реабілітаційному досвіду і рекомендованих ВООЗ.
УДК 364.628(075.8)
ББК 88.485я73

Сафонов Ю. М.
С21
Методи прийняття управлінських рішень: навчальнометодичний посібник для студентів вищих навч. закл. /
Ю. М. Сафонов, Н. В. Шандова, Є. І. Масленніков – Одеса: Прес
кур’єр, 2015. – 172 с.
ISBN 978-966-2512-58-8
У навчально-методичному посібнику розглянуто комплекс питань
організації самостійного вивчення дисципліни «Методи прийняття
управлінських рішень» та наведено приклади розв’язання практичних задач,
контролю рівня засвоєння знань студентами. Посібник містить типову
навчальну програму, комплекс методичних вказівок та навчальних завдань до
тем дисципліни (методичні вказівки з вивчення теоретичного матеріалу, план
семінарського заняття, питання для дискусій та поглибленого вивчення теми,
навчальні завдання та індивідуальні завдання для виконання, теми рефератів,
тощо).
Навчально-методичний посібник призначено для студентів, які вивчають
дисципліну «Методи прийняття управлінських рішень». Може бути корисний
також керівникам, менеджерам і спеціалістам підприємств та організацій, які у
своїй діяльності стикаються з проблемами прийняття управлінських рішень.
УДК 65.012.123(076.3)
ББК 65.050.2я73
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Сейфулліна І.Й.
С28
Неорганічна хімія. Хімія s-, p- та d-елементів, їх роль у
природі та біологічних процесах. Навчальний посібник. /
І. Й. Сейфулліна, О. Е. Марцинко – Одеса : Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 310 с.
ISBN 978-617-689-151-2
В посібнику поєднано теоретичний курс неорганічної хімії з
основними положеннями біонеорганічної та геохімії, які охоплюють
основні питання хімії елементів та їх сполук у живій та неживій природі.
Наведено правила номенклатури хімічних елементів, простих і складних
неорганічних речовин, визначено хімічні елементи біосфери, їх роль у
біосистемах, розподіл найважливіших біогенних елементів в організмі
людини та їх біологічну функцію. В розділах посібника розглянуто
загальну характеристику елементів по блокам (s-, p-, d-), отримання,
фізичні, хімічні властивості та застосування їх сполук. Кожний розділ
містить підрозділи, присвячені ролі елементів у природі, біологічних
процесах та їх застосуванню в медицині, а також контрольні завдання
різного типу та ступеня складності з прикладами розв’язання.
Призначений для самостійної роботи студентів-бакалаврів
напрямів підготовки хімія, біологія, геологія та географія.
УДК 546(075.8)
ББК 24.1я73

Стеблина Н. О.
С79
Етика у сфері соціальних комунікацій (професійні
стандарти у журналістиці, рекламі та PR) : навчальнометодичний посібник / Наталія Стеблина. – Львів : ПАІС, 2015,
228 с.
ISBN 978-617-7065-24-0
У посібнику розглядається професійна етика у сфері соціальних
комунікацій. Детально роз’яснюються основні журналістські стандарти та
стандарти реклами та PR. Окрім цього увага присвячується найбільш
проблемним ситуаціям, за яких застосування стандартів має свою
специфіку.
Для студентів вищих навчальних закладів, журналістів-практиків.
УДК 27.715.4
ББК 174:316.774
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Стрельцова О. О.
С844
Колоїдна хімія. Лабораторний практикум (частина I):
навчально-методичний посібник / О. О. Стрельцова. – Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.–
97 с.
ISBN 978-617-689-124-6
У посібнику наведені теоретичні викладки найважливіших
закономірностей колоїдної хімії, інструкції до виконання лабораторних
робіт та завдання до найголовніших розділів курсу «Колоїдна хімія»:
1) дисперсні системи, їх одержання та очистка; 2) молекулярно-кінетичні,
оптичні, електричні та структурно-механічні властивості; 3) стійкість та
коагуляція дисперсних систем, а також завдання для самостійної та
індивідуальної роботи студентів.
Навчальний посібник призначений для студентів III, IV курсу
денної та IV, V курсу заочної форми навчання хімічного факультету, а також
для студентів біологічного, геолого-географічного факультетів.
УДК 541.18
ББК 24.6

Ушакова К. В.
К932
Введение в историю зарубежной культуры: учебнометодическое пособие / К. В. Ушакова, Ю. А. Ушакова. – Одесса
: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
2015. – 176 с.
ISBN 978-617-689-117-8
В учебном пособии изложен материал, в котором рассматривается
культура ведущих стран разных епох (Первобытный мир, Древний мир,
Средневековье, Новое время) до Новейшего времени. Культура
анализируется как сложная, многоуровневая система, включающая
различные сферы – материальную культуру, религию, науку, искусство.
Адресовано студентам гуманитарных вузов, желающим получить
более полное представление об истории культуры, ее роли в формировании
общечеловеческих ценностей и перспективах развития.
УДК 94(100):008:001.891.3”639/19”(075.8)
ББК 63.3(0)2Б-7я73
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Філиппова С. В.
М31
Звітність підприємств : навчально-методичний посібник /
С. В. Філиппова,
Є. І. Масленников,
О. В. Побережець,
С. О. Черкасова. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. – 188 с.
ISBN 978-9662512-57-1
Навчально-методичний посібник «Звітність підприємств» містить
теоретичні, методичні і практичні питання підготовки та складання
основних форм звітності (фінансової, податкової, статистичної,
спеціальної) суб’єктів підприємницької діяльності.
Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які
навчаються за напрямом підготовки «Облік і аудит». Посібник буде
корисним також для студентів напряму підготовки «Менеджмент»,
«Фінанси», «Економіка підприємства», керівників підприємств,
підприємців, бухгалтерів-практиків, всіх, кого цікавлять форми звітності
підприємства, як інформаційного джерела організації менеджменту,
контролю та аналізу господарської діяльності.
УДК 657.37(076)
ББК 65.052я7

Щоголев С. А.
Щ92
Комплексні числа: навчально-методичний посібник /
С. А. Щоголев. – Одеса : Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015. – 44 с.
ISBN 978-617-689-121-5
Посібник написано відповідно до навчальної програми дисципліни
«Вища математика», містить основні поняття, методи, теореми та
формули, багато розв’язаних типових задач, а також завдання для
самостійної роботи студентів.
Для підготовки бакалаврів за спеціальностями «географія»,
«геологія».
УДК 512.1
ББК 22.141
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Щоголев С. А.
Щ92
Теорія
рядів:
навчально-методичний
посібник
/
С. А. Щоголев. – Одеса : Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015. – 76 с.
ISBN 978-617-689-122-2
Посібник написано відповідно до навчальної програми дисципліни
«Математичний аналіз», містить основні поняття, методи, теореми та
формули, багато розв’язаних типових задач, а також завдання для
самостійної роботи студентів.
Для підготовки бакалаврів за спеціальностями «фізика», «прикладна
фізика», «астрономія».
УДК 512.1
ББК 22.161

Щёголев С. А.
Щ92
Метод малого параметра А. Пуанкаре в теории нелинейных
колебаний: учебно-методическое пособие / С. А. Щёголев. –
Одесса : Одесский национальный университет имени
И. И. Мечникова, 2015. – 148 с.
ISBN 978-617-689-130-7
Данное пособие состоит из 3-х глав и посвящено основам метода
малого параметра А. Пуанкаре построения периодических решений
квазилинейных дифференциальных уравнений второго порядка и систем
дифференциальных уравнений n -го порядка с постоянной матрицей
коэффициентов линейной части. Рассмотрены нерезонансные и резонансные
случаи. Изложение теоретического материала иллюстрируется на примерах
конкретных уравнений и систем.
Для студентов 3-го курса ИМЭМ специальности «математика» в
качестве учебно-методического пособия по спецкурсу.
УДК 517.938
ББК 22.161.6
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Щоголев С. А.
Щ92
Основи теорії ймовірностей та математичної статистики:
навчально-методичний посібник / С. А. Щоголев. – Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. –
206 с.
ISBN 978-617-689-131-4
Навчально-методичний посібник написано відповідно до навчальної
програми дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для
студентів природничих спеціальностей.
Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули, багато
розв’язаних типових задач, необхідні таблиці, а також завдання для
самостійної роботи студентів.
УДК 519.2
ББК 22.17

Щоголев С. А.
Щ92
Інтегральне числення функцій багатьох змінних: навчальнометодичний посібник / С. А. Щоголев. – Одеса : Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. 112 с.
ISBN 978-617-689-135-2
Навчально-методичний посібник написано відповідно до навчальної
програми дисципліни «Математичний аналіз» для підготовки бакалаврів,
спеціалістів та магістрів за спеціальностями «фізика», «прикладна фізика»,
«астрономія».
Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули, багато
розв’язаних типових задач, а також завдання для самостійної роботи
студентів.
УДК 517.3
ББК 22.161.1
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Яремчук О. В.
Я722
Соціальна психологія: сучасні розробки: навчальнометодичний посібник / О. В. Яремчук. – Одеса : Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 187 с.
ISBN 978-617-689-095-9
У навчально-методичному посібнику висвітлюються сучасні
тенденції в розвитку соціальної психології. Викладений у ньому
теоретичний матеріал і практичні завдання можуть бути використані у
самостійній та індивідуальній науково-дослідній роботі студентів. Це
допоможе викладачам забезпечити практичну спрямованість вивчення
соціальної психології.
Посібник стане у пригоді при підготовці психологів, а також
студентів інших гуманітарних спеціальностей, що вивчають курс
«Соціальна психологія».
УДК 316.6(075.8)
ББК 88.5я73

Яремчук О. В.
Я722
Психологія соціальної роботи: теорія і практика :
навчально-методичний посібник / О. В. Яремчук, В. О. Клюйкова.
– Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 168 с.
ISBN 978-617-689-096-6
Даний навчально-методичний посібник призначений для
студентів-психологів та інших гуманітарних спеціальностей, які вивчають
навчальну дисципліну «Соціальна робота» або факультативний курс
«Психологічні основи соціальної роботи».
Ця навчальна книга, перш за все, покликана допомогти студентам
оволодіти теорією і практикою здійснення основних форм та методів
психосоціальної допомоги населенню. Викладений у ньому теоретичний
матеріал і практичні завдання можуть бути використані у самостійній та
індивідуальній науково-дослідній роботі студентів. Це допоможе
викладачам забезпечити практичну спрямованість вивчення соціальної
роботи.
УДК 159.9:316:37(075.8)
ББК 88.4я73
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Яремчук О. В.
Я722
Інновації в соціальній роботі: навчально-методичний
посібник / О. В. Яремчук. – Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015.– 288 с.
ISBN 978-617-689-148-2
У посібнику висвітлюються інновації в соціальній роботі на основі
авторської
соціально-психологічної
концепції
етнокультурної
міфотворчості особистості та спільноти. Він стане в пригоді при підготовці
магістрів-соціальних працівників, а також магістрів інших гуманітарних
спеціальностей, що вивчають курс «Інновації в соціальній роботі».
Викладений у ньому
теоретичний матеріал і практичні завдання
рекомендується використовувати в таких формах навчальної діяльності, як
самостійна та індивідуальна науково-дослідна робота студентів
Прикметною рисою даного посібника є розгляд мультикультуралізму як
принципу консолідації особистостей та спільнот у соціальній роботі.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів і
працівників соціальної роботи, фахівців, зайнятих у соціальній сфері.
УДК 373.66.001.76:316.6(175.8)
ББК 88.5я73
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КОНСПЕКТИ, КУРСИ ЛЕКЦІЙ
Щёголев С. А.
Щ92
Философия математики: курс лекций / С. А. Щёголев. –
Одесса : Одесский национальный университет имени
И. И. Мечникова, 2015. – 114 с.
ISBN 978-617-689-125-3
Изложены некоторые вопросы философии и методологии математики,
рассмотрена связь математики с другими науками, в том числе
гуманитарными. Значительное внимание уделено известным философскоматематическим школам – Фалеса, Пифагора. Рассмотрены некоторые
важные методы математических доказательств. Охарактеризованы основные
направления в философии математики.
Данный курс лекций предназначен для студентов гуманитарных
специальностей.
УДК 512.1
ББК 22.1

Цуркан О. І.
Ц872
Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні
шкільного курсу географії. Частина 1 : курс лекцій / О. І. Цуркан,
М. В. Адобовська, Я. М. Біланчин. – Одеса : Друкарня «СПД
рейзвіх», 2015. – 76 с.
Запропоноване навчальне видання містить тексти лекцій зі
спецкурсу «Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні
шкільного
курсу
географії»
для
студентів-географів
освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр». Укладено відповідно до робочої
програми навчального курсу. Аналізуються актуальність і необхідність
впровадження сучасних інформаційних, зокрема комп’ютерних технологій
при викладанні географії в школі, сформульовано мету і основні завдання
курсу, навички та вміння, які отримають студенти в результаті його
вивчення.
Для студентів і викладачів географічного відділення геологогеографічного факультету, для вчителів географії загальноосвітніх і середніх
спеціальних шкіл.
УДК 373.5:91:004.353(042.3)
ББК 74.262.6я7
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Плавич В. И.
Логика и аргументация. Доказательство и опровержение.
: курс лекций для самостоятельной подготовки студентов, вип. 1.
/ В. И. Плавич. – Одесса : Атлант, 2015. – 64 с.

Кіртока Р. Г.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для
студентів V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання
спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» :
курс лекцій / Р. Г. Кіртока. – Одеса : копі-центр «Персей», 2015.
– 80 с.
У даному навчальному виданні розглянуто питання, пов’язані з
використанням інструментів з’ясування реальної конкурентоспроможності
підприємства, такими як аналіз його фінансового стану, аналізу доходів і
витрат, проведення наукового дослідження фінансових відносин і руху
фінансових ресурсів у процесі господарської і торгівельної діяльності
кожного підприємства.
Навчальне видання призначено для студентів п’ятого курсу денної і
шостого курсу заочної форми навчання спеціальності «Облік і аудит».
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ПРАКТИКУМИ

Подшивалкіна В. І.
П44
Соціально-психологічний практикум : практикум /
В. І. Подшивалкіна, К. Г. Дементьєва. – Київ : КНТ, 2015. – 104 с.
ISBN 978-617-689-125-3
«Соціально-психологічний
практикум»
пропонує
варіанти
лабораторних робіт для студентів-психологів. Лабораторні заняття
передбачають попередню теоретичну підготовку студента з проблеми
дослідження, Йому надається проблема самостійно провести експеримент і
побувати в ролі випробуваного. Лабораторні заняття з соціальної
психології є важливим і необхідним етапом підготовки майбутнього
фахівця до професійної діяльності.
Дані лабораторні заняття будуть корисні не тільки студентам, а й
аспірантам, які проводять дослідження в галузі соціальної психології.
УДК 791.83
ББК 85.35

Выхованец Г. В.
Медико-географическое описание территории : практикум
по медицинской географии / Г. В. Выхованец. – Одесса : Феникс,
2015. – 36 с.
В данном прктикуме помещены определения географической науки
«медицинская география»: ее объект, предмет, методика, теоретическое и
практическое
значение.
Автор
формулирует понятие
«медикогеографическое описание», раскрывает его суть. Рассматривается краткая
история форомирования медицинской географии. Приводится перечень
различных природных свойств климата, почв, поверхностных и подземных
вод, схемы медико-географического описания населенных пунктов,
административных районов и областей.
Приведены задания по курсу «Медицинская география» согласно
программе, утвержденной Министерством образования Украины. В конце
каждого задания приведена рекомендуемая литература. Для закрепления
теоретического материала разработаны и представлены основные темы
практических работ.
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ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

Д58
Довідник з соціальної роботи : довідник / колектив
авторів, під наук. редакцією Л. М. Дунаєвої. – Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.
– 402 с.
ISBN 978-617-689-120-8
Навчальний посібник являє собою короткий, але ємний довідник з
основ соціальної роботи, нормативно-правової бази професійної діяльності,
загальними стратегіями і технологіями соціального консультування та
проведення соціальних тренінгів, методів соціологічних досліджень,
прикладом посадових обов’язків соціального працівника в різних державних
організаціях і методів соціальної роботи.
Довідник призначений для студентів і слухачів факультетів соціальної
роботи, психології, соціології, педагогіки, а також для психологівконсультантів, соціальних працівників і державних службовців, які
працюють у сфері надання допомоги населенню.
УДК 376.66(03)
ББК 60.5

З-26

Заморов В. В.
Риби придунайських озер України : довідник. / В. В. Заморов,
О. В. Кулікова, Д. Б. Радіонов, М. П. Заморова. – Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. –
264 с.
ISBN 978-617-689-108-6
Для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія» усіх
форм навчання; практичних занять з загального курсу «Зоологія»,
спеціального курсу «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великого
спеціального практикуму Визначення риб і круглоротих» студентам
біологічного факультету спеціальності «Біологія» усіх форм навчання.
УДК 639.371/.374(285.2)(477.74)(035)
ББК 47.224.3(4Ук-4Од)я2
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З-26

Заморов В. В.
Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України :
довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко. –
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
2015. – 121 с.
ISBN 978-617-689-114-7
Довідник «Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України»
призначений для практичних занять з загального курсу «Зоологія»,
спеціального курсу «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великого
спеціального практикуму. Визначення риб і круглоротих».
УДК 639.215.2(477)(035)
ББК 47.291я2

Каталог видань 2015. Одеський національний університет
А696 імені І. І. Мечникова. / За заг. ред. Н. Г. Юргелайтіс;
упорядники : Л. Ф. Дьяченко, Л. В. Нікола, М. О. Подрезова. –
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
2015. – 68 с.
ISBN 978-617-689-147-5
В анотованому каталозі видань представлено видання викладачів та
наукових співробітників Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова за 2015 р., зокрема навчальні та навчально-методичні
посібники, курси лекцій, довідники; наукові видання, монографії, наукові
періодичні видання, матеріали конференцій та ін. Представлено також низку
видань інших видавництв України, у тому числі: Астропринт (м. Одеса),
Наука і техніка (м. Одеса), Фенікс (м. Одеса), КНТ (м. Київ), ПАІС
(м. Львів), ОЛДІ-ПЛЮС (м. Херсон) та інших.
Каталог призначено для викладачів, студентів, робітників наукових
бібліотек вищих навчальних закладів.
УДК 08:378.4(477.74-21)(03)
ББК 76.17я2
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МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА
(Методичні посібники, методичні рекомендації, методичні вказівки)
-

Алексенцева-Тимченко К. С.
Методичний посібник за курсом «Соціологія» (для студентів
фізико-математичного
напряму
підготовки
ІМЕМ).
/
К. С. Алексенцева-Тимченко. – Одеса : АТЕС, 2015. – 56 с.

-

Баландіна Н. М.
Матричне числення. Методичні вказівки для студентів першого
курсу напряму підготовки 030102 «Психологія». / Н. М. Баландіна,
С. В. Федоровский. – Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 40 с.

-

Васильев С. Г.
Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення
навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку»
для студентів денної форми навчання економіко-правового
факультету. Спеціальність 6.030509 «Облік і аудит», ОКР «бакалавр».
/ С. Г. Васильєв. – Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 42 с.

-

Васильєв С. Г.
Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення
навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи у обліку
і аудиті». для студентів денної форми навчання економіко-правового
факультету. Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит», ОКР
«спеціаліст». / С. Г. Васильєв. – Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 56 с.

-

Вихованець Г. В.
Методичні вказівки з підготовки і захисту дипломних робіт для
студентів денної та заочної форм навчання. / Г. В. Вихованець,
О. О. Світлічний. – Одеса : Фенікс, 2015. – 54 с.

-

Гринь О. Д.
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни
«Основи правознавства» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямком
6.040101 «Хімія». / О. Д. Гринь. – Одеса : Фенікс, 2015. – 44 с.
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-

Гринь О. Д.
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни
«Логіка» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямком підготовки
6.030509 «Облік і аудит» / О. Д. Гринь. – Одеса : Фенікс, 2015. – 40 с.

-

Гринь О. Д.
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни
«Правові основи діяльності в галузі інформатики» : для студентів ФІТ
ОНУ ім. І. І. Мечникова ОКР «Спеціаліст» за спец. «Прикладна
математика», ОКР «Магістр» за спец. «Прикладна математика», ОКР
«Бакалавр» за спец. «Комп’ютерні системи та мережі» / О. Д. Гринь,
О. І. Донченко. – Одеса : Фенікс, 2015. – 33 с.

-

Діанова Н. М.
Методичні рекомендації до спецкурсу «Історія релігії та церкві в
Україні». Для студентів історичного факультету / Н. М. Діанова. –
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
2015. – 24 с.

-

Діанова Н. М.
Методичні рекомендації до курсу «Християнство на півдні
Україні». Для магістрів історичного факультету. / Н. М. Діанова –
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
2015. – 24 с.

-

Доброван Т. І.
Іменник : морфологічна будова. Методичні вказівки з
практичної граматики англійської мови для аудиторних та с/р
студентів І курсу відділення англійської філології денної та заочної
форми навчання. / Т. І. Доброван. – Одеса : Одеська міська друкарня,
2015. – 35 с.

-

Добровольська Д. М.
“The world of technologies”: курс практичних занять англійською
мовою для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання
ВНЗ. / Д. М. Добровольська, Л. М. Добровольська; відп. ред. :
Г. С. Яроцька. – Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 44 с.
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-

Долусова Н. В.
Методичні вказівки до спецкурсу «Методи та принципи аналізу
лексичних одиниць» для студентів курсу англійського відділення
денної форми навчання. / Н. В. Долусова, Л. В. Строченко. / – Одеса :
КП ОМД, 2015. – 30 с.

-

Донченко О. І.
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни
«ПРАВОЗНАВСТВО». Напрям підготовки «Облік та аудит».
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр». / О. І. Донченко. –
Одеса : Фенікс, 2015. – 45 с.

-

Дружинець М. Л.
Програми лекційних курсів та плани практичних занять кафедри
української мови (для студентів спеціальності «українська мова і
література». / М. Л. Дружинець, А. А. Порожнюк, А. П. Романченко
та ін. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 236 с.

-

Захарченко А. М.
Історія країн Азії та Африки: 1900-1945 рр. : методичні вказівки
для
студентів
спеціальності
«Міжнародні
відносини».
/
А. М. Захарченко. – Одеса : Фенікс, 2015. – 76 с.

-

Ефимова Г. А.
Методы оптимизации и исследование операций : методические
указания для самостоятельной работы к разделам «Дробно-линейное
программирование»,
«Сепарабельное
программирование»,
«Квадратичное программирование» для студентов специальности
«Прикладная математика». / Г. А. Ефимова, Е. М. Страхов. – Одесса :
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. –
38 с.

-

Ефимова Г. А.
Целочисленное программирование. Методические указания и
варианты заданий для самостоятельной работы студентов
направлений подготовки «Математика», «Прикладная математика». /
Г. А. Ефимова, Е. М. Страхов. – Одесса : Одесский национальный
университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 40 с.
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-

Єфимова Г. О.
Задачі лінійного програмування. Методичні вказівки та варіанти
завдань для контрольних і самостійних робіт. / Г. О. Єфимова,
М. С. Таїрова. – Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 62 с.

-

Кіріліна М. А.
Операційний менеджмент : методичний посібник для студентів
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». / М. А. Кіріліна. –
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
2015. – 38 с.

-

Кіртока Р. Г.
Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з
дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів V курсу денної та VI
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і
аудит» ОКР «Спеціаліст». / Р. Г. Кіртока. – Одеса : копі-центр
«Персей», 2015. – 71 с.

-

Ковалевська Т. Ю.
Основні вимоги до написання та оформлення курсових і
кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів) : методичний
посібник. / Т. Ю. Ковалевська. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 80 с.

-

Ковалевська Т. Ю.
Програми лекційних курсів та плани практичних занять кафедри
української мови (для студентів спеціальності «українська мова і
література» : методичний посібник. / відпов. ред. : Т. Ю. Ковалевська.
– Одеса : ПолиПринт, 2015. –236 с.

-

Ковальский С. В.
Методичні вказівки та тестові завдання з курсу «Нова історія
країн Європи та Північної Америки (1640-1918)» : для студентів
заочного відділення іст. ф-ту. / С. В. Ковальський. – Одеса : Удача,
2015 – 40 с.

-

Кравченко І. А.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
«Метаболізм і фармакогенетика лікарських препаратів» для студентів
спеціалізації «Фармацевтична хімія» очної та заочної форм навчання.
/ І. А. Кравченко, А. О. Коберник, М. В. Нестеркіна. – Одеса : копіцентр «Персей», 2015. – 49 с.
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-

Кравченко И. А.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине
«Биотехнология» для студентов химического ф-та, обучающихся по
специализации «Фармацевтическая химия» очной и заочной форм
обучения. / И. А. Кравченко, А. А. Коберник, М. В. Нестеркина. –
Одеса : копі-центр «Персей», 2015. – 36 с.

-

Ломачинська І. А.
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра
для студентів спеціальностей: 8.03050101 – Економічна теорія,
8.03020301 – Міжнародні економічні відносини. / І. А. Ломачинська,
О. А. Макеєва. – Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 26 с.

-

Ломачинська І. А.
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи
бакалавра для студентів напряму підготовки: 6.030501 – Економічна
теорія. / І. А. Ломачинська, О. А. Макеєва. – Одеса : Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 28 с.

-

Марцинко О. Е.
Методика викладання хімії. Методичні вказівки та завдання для
самостійної роботи. / О. Е. Марцинко. – Одеса : Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 60 с.

-

Масіна Л. О.
Навчально-методичний комплекс до вивчення навчальної
дисципліни «Правове регулювання бухгалтерського обліку та
фінансовї звітності» для студентів економіко-правового факультету
спеціальності 7.03040101 «Правознавство» ОКР «Спеціаліст». /
Л. О. Масіна. – Одеса : копі-центр «Персей», 2015. – 68 с.

-

Нечиталюк І. В.
Методичні рекомендації до спеціального навчального курсу
«Художні особливості малої прози письменників другого плану кінця
ХІХ–початку ХХ століття» для студентів вищих навчальних закладів
за спеціальністю «українська мова та література» ОКР «спеціаліст». /
І. В. Нечиталюк. – Одеса : копі-центр «Персей», 2015. – 26 с.
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-

Нечиталюк І. В.
Методичні рекомендації до навчального курсу «Українська
література у світовому контексті» для студентів вищих навчальних
закладів за спеціальністю «українська мова та література» та
«болгарська мова та література» ОКР «спеціаліст». / І. В. Нечиталюк.
– Одеса : копі-центр «Персей», 2015. – 2 с.

-

Олейник Ю. Н.
Методические указания для проведения практических занятий по
курсу «Популяционная морфология» / Ю. Н. Олейник. – Одесса :
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 32 с.

-

Пономаренко Т. В.
Навчальна мовленнєва практика. Методичні вказівки для
студентів денної форми навчання філологічного факультету напряму
підготовки «Прикладна лінгвістика». / Т. В. Пономаренко.– Одеса :
ПРИНТ-БІСТРО, 2015. – 25 с.

-

Пономаренко Т. В.
Спеціалізація «Вступ до маркетингу». Методичні вказівки для
студентів денної форми навчання філологічного факультету напряму
підготовки 7.02030303 «Прикладна лінгвістика». / Т. В. Пономаренко.
– Одеса : ПРИНТ-БІСТРО, 2015. – 25 с.

-

Пономаренко Т. В.
Мовленнєво-маркетингова практика. Методичні вказівки для
студентів денної форми навчання філологічного факультету напряму
підготовки «Прикладна лінгвістика» / Т. В. Пономаренко.– Одеса :
ПРИНТ-БІСТРО, 2015. – 25 с.

-

Пономаренко Т. В.
Теорія вербальної комунікації та сучасні інформаційні технології.
Методичні вказівки для студентів денної форми навчання філологічного
факультету напряму підготовки «Прикладна лінгвістика». /
Т. В. Пономаренко. – Одеса : ПРИНТ-БІСТРО, 2015. – 25 с.

-

Попова О. М.
Рослинні ресурси. Методичні рекомендації з організації
самостійної роботи для студентів заочної форми навчання
спеціальності 7.040102. Біологія. / О. М. Попова. – Одеса : Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 42 с.
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-

Ромашкін С. В.
Прокуратура в Україні : методичні рекомендації для студентів
денного та заочного відділення економіко-правового факультету. /
С. В. Ромашкін. – Одеса : Фенікс, 2015. – 72 с.

-

Семененко Л. А.
Синтаксис сучасної української мови : методичний посібник для
студентів ІІ курсу спеціальності «Українська мова та література». /
Л. А. Семененко. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 76 с.

-

Семененко О. Ю.
Українська мова за професійним спрямуванням : методичний
посібник. / О. Ю. Семененко. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 61 с.

-

Семененко О. Ю.
Практична стилістика і культура української мови: методичний
посібник для студентів ІІ курсу спеціальностей «Видавнича справа та
редагування» і «Журналістика». / О. Ю. Семененко. – Одеса :
ПолиПринт, 2015. – 50 с.

-

Сергєєва Ж. Ю.
Лабораторний практикум з молекулярної біотехнології і
біоінформатики : методичний посібник / Ж. Ю. Сергєєва,
Н. В. Ліманська, Т. В. Іваниця та ін. – Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 40 с.

-

Сидун І. В.
Документознавство та архівознавство : методичні вказівки та
завдання для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр» спеціальності «журналістика». / І. В. Сидун ; відп. ред.:
О. В. Александров. – Одеса : Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015. – 28 с.

-

Смокова Л. С.
Етнопсихологія : методичний посібник для студентів денної та
заочної форм навчання зі спеціальності 6.030102 «Психологія». /
Л. С. Смокова. – Одеса : Плутон, 2015. – 34 с.

-

Соболевская Е. К.
Культура серебряного века. Методические указания для
студентов-культурологов. / Е. К. Соболевская. – Одесса : Одесский
национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 36 с.
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-

Солошенко В. І.
Методичні вказівки до спецпрактикуму «Електрофоретичні
властивості напівпровідників та планарних напівпровідникових
структур» для студентів 4-го курсу денної форми навчання. /
В. І. Солошенко. – Одеса : копі-центр «Персей», 2015. – 72 с.

-

Уварова Т. И.
Предпринимательство
и
шоу-бизнес.
Методические
рекомендации к спецкурсу для студентов направления 6.020101
«Культурология» философского факультета дневной и заочной
формы обучения. / Т. И. Уварова. – Одесса : Одесский национальный
университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 56 с.

-

Устимчик Г. В.
Теорія ймовірностей та математична статистика». Методичні
вказівки для студентів напряму 6.040201 – «математика». /
Г. В. Устимчик, Л. В. Матвіюк, Г. М. Вартанян. – Одесса : Одесский
национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 136 с.

-

Федько Н. Ф.
Органическая химия. Методические указания к лабораторному
практикуму для студентов курса (дневного и заочного отделения)
биологического факультета, направление подготовки 6.040102 «Биология»
ОКР «бакалавр». / Н. Ф. Федько, В. В. Ведута. – Одесса : Одесский
национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 48 с.

-

Чебаненко А. П.
Полупроводниковые диоды. Часть І. Методические указания к
лабораторным
работам
по
спецпрактикуму
«Физика
полупроводниковых приборов». / А. П. Чебаненко, С. В. Зубрицкий,
Ю. И. Каракис. – Одесса : Одесский национальный университет
имени И. И. Мечникова, 2015. – 60 с.

-

Чеботарьов О. М.
Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз. Методичні
вказівки до лабораторних робіт для студентів І-ІІ курсів заочного
відділення хімічного та біологічного факультетів напряму підготовки:
6.040101
Хімія;
6.040102
Біологія.
/
О. М. Чеботарьов,
Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко. – Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 84 с.
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-

Шашеро А. М.
Методичні вказівки з курсу «Регіональна економічна і соціальна
географія» для студентів-географів. / А. М. Шашеро, В. А. Хомутов,
О. Ю. Єрастова. – Одеса : Апрель ФОП Бондаренко М. О., 2015. – 67 с.

-

Шуйский Ю. Д.
Практикум по береговедению. Методическое пособие для
студентов физико-географов, 2-е издание, перераб. и доп. /
Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец, А. Б. Муркалов, Л. В. Гыжко. –
Одесса : Бахва, 2015. – 104 с.
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НАУКОВІ ВИДАННЯ

Монографії
Автореферати дисертацій
Науково-періодичні видання
Збірники наукових праць
Матеріали і програми конференцій
Звіти
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МОНОГРАФІЇ
Горячая Т. С.
Г 716
Подходы к решению психологических проблем личности:
светская психология и христианская богословская мысль
(теоретический курс): монография / Т. С. Горячая / Одесса :
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015.
– 162 с.
ISBN 978-617-689-107-9
В монографии освещены результаты исследования проблем личности в
контексте двух парадигм: психологической науки и христианского богословия.
Исследованы подходы к пониманию феноменов человеческой природы, тела и
души («сомы» и психики»), единства личности, болезни, актуализации
внутреннего
потенциала
личности,
внутриличностного
конфликта,
познавательной активности, а также целей психологической помощи. Впервые
рассмотрено решение актуальных проблем личности в отдельных
психологических школах в одной связи с учением христианских богословов,
выявлено сходство и различие в понимании исследуемых феноменов.
Монография предназначена для профессиональных психологов,
студентов, аспирантов и преподавателей психологических факультетов, а
также для широкого круга читателей.
УДК 159.923:23/28
ББК 88.3

Д92

Дьомін О. Б.
Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович : монографія /
О. Б. Дьомін, М. В. Алексєєнко,; авт. передмови І. М. Коваль;
наук. ред. В. О. Колесник; відповід. ред. М. О. Подрезова;
бібліогр. ред. Г. В. Великодна. – Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 482 с.
ISBN 978-617-689-134-5
Монографія присвячена відомому вченому, одному з фундаторів
вітчизняної славістики, першому декану історико-філологічного факультету
Імператорського Новоросійського (Одеського) університету
Віктору
Івановичу Григоровичу (1815-1876). Проаналізовані різні аспекти
багатогранної діяльності В. І. Григоровича – філолога, історика,
книгознавця, педагога та діяча освіти. Складовою частиною видання є
каталог іменного книжкового фонду В. І. Григоровича, що зберігається у
Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова.
Видання призначене для істориків, філологів, книгознавців,
культурознавців та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної культури.
УДК 929Григорович’’1815/1876’’
ББК 81 (4Ук-4Од-2О)г+80д
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З-13

Завідувачі кафедри української мови Одеського
національного університету: історія і сучасність : колективна
монографія / за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. – Одеса :
ПолиПринт, 2015. – 76 с.
Колективну монографію присвячено висвітленню наукового внеску
видатних учених, які очолювали кафедру української мови Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова від її створення в 1937 році
до сьогодення. У монографії наведено найголовніші біографічні відомості та
подано аналіз фундаментальних праць цих дослідників, акцентовано на ролі
їхніх наукових здобутків у розвитку українського мовознавства і
лінгвістичної науки в цілому.
Монографію видано на честь 150-річчя Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова. Адресовано науковцям, аспірантам,
студентам, усім, хто цікавиться історією українського мовознавства.
ББК 81.1Одесая9

Закономірності
розвитку
підприємств
в
умовах
невизначеності економічного середовища: монографія / за заг.
ред. О. В. Горняк. – Одеса : Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015.– 216 с.
ISBN 978-617-689-126-0
У монографії розкриті закономірності та тенденції розвитку сучасних
підприємств, визначені принципи дослідження, детермінанти впливу
фінансової архітектури підприємств, роль акціонерного капіталу в їх
розвитку та особливості функціонування і розвитку малих і середніх
підприємств у сучасній економічній системі.
Розрахована на викладачів, наукових працівників, аспірантів,
студентів, а також на усіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної
теорії і практики господарювання.
УДК 338.1:061.5(477)
ББК 65.9(4Ук)29
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Інтегральна теорія англомовної комунікації : колективна
монографія / під заг. ред. д. філол. н. Т. І. Домброван. – Одеса : КП
«Одеська міська друкарня», 2015 – 799 с.
ISBN 978-617-637-086-4
Колективна монографія написана учнями доктора філологічних наук,
професора ОНУ імені І. І. Мечникова ІРИНИ МИХАЙЛІВНИ
КОЛЕГАЄВОЇ до її ювілею. В монографії окреслено новітні напрями
лінгвістичного пошуку, представлено ґрунтовний аналіз категорій
художнього тексту і текстів масової комунікації, розглянуто динаміку
концептосистем і лексико-семантичних полів, висвітлено словотворчі
процеси в сучасній англійській мові.
Для широкого кола філологів і філософів мови, викладачів іноземних
мов, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних
закладів, усіх зацікавлених проблемами мови і мовлення.
УДК 811.111-112:1

Конкурентноспроможність підприємств в умовах ринкової
економіки : у 3-х томах. Т. 2 : Теоретико-методологічні основи
конкурентоспроможності : монографія / за заг. ред. В. С. Ніценка,
О. В. Захарченка, М. А. Зайця; автори: В. І. Гавриш, О. М. Яценко,
В. І. Перебійніс та ін. – Одеса : ВМВ, 2015. – 174 с.
ISBN 978-666-413-519-8
У монографії розкриті питання, пов’язані з конкурентоспроможністю
підприємств агропромислового комплексу, методами оцінки її рівня.
Визначені зовнішні і внутрішні фактори та механізми підвищення
конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації.
УДК 338.43.01.009.12
ББК 65.32-13
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Кузнєцов Е. А.
К891
Професіоналізація управлінської діяльності: система,
механізм та інноваційна динаміка : монографія / Е. А. Кузнецов. –
Одеса : Наука и техніка, 2015. – 368 с.
ISBN 978-966-1552-61-5
В монографії досліджуються теоретико-методологічні передумови та
методології формування інноваційного механізму професіоналізації
управлінської діяльності в Україні. Розглядаються системні проблеми
впровадження методології професіоналізації менеджменту у підготовці та
використанні управлінських кадрів. Проводиться системний аналіз
соціально-економічного контексту розвитку професіоналізації управлінської
діяльності. Пропонуються підходи державного управління до формування і
розвитку науково-дослідної, аналітичної та практичної баз знань
менеджменту, системи підготовки управлінських кадрів та інтегральної
оцінки їх ефективності.
Монографія буде корисною для науковців, викладачів управлінських
та економічних спеціальностей університетів, практиків державного
управління та широкого загалу бізнес-спільноти, які зацікавлені в
ефективному розвитку процесів професіоналізації управлінської діяльності
та досліджують проблеми визначального впливу менеджменту на процес
побудови в Україні механізму стійкого соціально-економічного зростання.
УДК 658:001.8(477)
ББК 65.050-5в6(4УКР)К891

Малиновский А. Т.
М19
«Обломов» И. А. Гончарова. Аспекты жанра : монография /
А. Т. Малиновский. – Одесса : Астропринт. – 2015, 260 с.
ISBN 978-966-190-933-4
В монографии рассматриваются уровни и аспекты жанровой структуры
романа И. А. Гончарова. Представлен целостный анализ «Обломова» с точки
зрения соотношения в нем романного и нравоописательного жанровых начал,
единство которых определяет специфику типа произведения и
художественной структуры. Акцентируется внимание на составляющих
жанровое целое романной стратегии и идиллическом компоненте,
диалектическое сосуществование которых в рамках «Обломова» создает
предпосылки для формирования классической жанровой модели романа в
русской литературе середины ХІХ века. Предпринимается опыт жанровотипологического сопоставления. «Обломов» И. А. Гончарова «помещается»
в констектуальное поле русского классического романа и эстетических
тенденций историко-литературного процесса ХІХ века.
Монография адресована литературоведам, преподавателям и
студентам гуманитарных специальностей и всем тем, кто интересуется
проблемами истории и культуры.
УДК 821.161.1-31Гончаров
ББК 83.3(2Р)5-8Гончаров444
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Масленніков Є. І.
М315
Методологічні та практичні засади дослідження системи
управління фінансовою стійкістю промислового підприємства:
монографія / Є. І. Масленніков. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. –
316 с.
ISBN 978-966-2512-55-7
У монографії розглянуто: методологічні передумови дослідження
оцінки фінансової стійкості підприємства; досліджено систему оцінки
активів, зобов’язань, капіталу та результатів діяльності суб’єктів
господарювання в системі управління фінансовою стійкістю промислового
підприємства; запропоновано на підставі сегментної оцінки прогнозування
показників фінансової стійкості; запропоновані методичні засади
застосування аналітичних інструментів при розробці стратегії фінансової
стійкості промислових підприємств; розроблена концепція створення
аналітичного забезпечення системи управління фінансовою стійкістю
підприємства.
Монографія буде корисною для докторантів, аспірантів, магістрів,
науковців, керівників підприємств, які досліджують проблеми забезпечення
системи управління промисловим підприємством.
УДК 65.011:658.15
ББК 65.290-2:65.290-93

Миколенко О. І.
М594 Суб'єкт адміністративної відповідальності в доктрині
сучасного адміністративного права (на прикладі адміністративних
правопорушень в сфері земельних відносин) : монографія /
О. І. Миколенко, О. В. Дуліна. – Одеса : Фенікс, 2015. – 200 с.
ISBN 978-966-438-926-3
Монографія
присвячена
аналізу
суб’єкта
адміністративної
відповідальності в доктрині сучасного адміністративного права. У
дослідженні подано сучасні погляди науковців щодо розуміння «суб’єкта
адміністративної відповідальності», надається характеристика суб’єктів
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфери земельних
відносин.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних
факультетів, а також читачів, які цікавляться актуальними проблемами
адміністративно-деліктного права України.
УДК 342.9
ББК 67.301(Укр)
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Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах:
С50
монография / под общей ред. В. А. Смынтыны – Одесса:
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015.
– 242 с.
ISBN 978-617-689-128-4
В монографии рассмотрены методы получения ряда сенсорных
наноматериалов и основные свойства этих наноструктур, которыми они
обладают в неравновесных условиях.
Представленные материалы могут быть полезными для научных
сотрудников, инженеров, работающих в области нанофизики, нанотехнологий,
преподавателям, докторантам, аспірантам, студентам старших курсов
природоведческих специальностей университетов.
УДК 53.01/.07:620.3
ББК 22.311

Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів : колективна
О-41 монографія / за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. – Одеса : ПолиПринт,
2015. – 330 с.
ISBN 978-966-207-090-3
Колективну
монографію
присвячено
широкомасштабному
і
полівимірному аналізу природи і функціонування української мови на рівні
синхронії, виявленню її лінгвістичної специфіки в загальнослов’янському
мовному просторі. У монографії представлено розробки вчених Одеської
лінгвістичної школи, систематизовано актуальні напрями їхніх наукових
пошуків, окреслено перспективи подальших теоретичних та практичних
досліджень у царині українського та слов’янського мовознавства.
Адресовано науковцям, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться
лінгвістичною проблематикою.
ББК 81.1Одесая9
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Подшивалкіна В. І.
С692
Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким
результатом?: монографія / колектив авторів, наук. ред.
В. І. Подшивалкіна. – Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 546 с.
ISBN 978-617-689-098-0
В монографії досліджено зв'язок між активним включенням знань
в організацію соціального життя й соціологічною діяльністю. Вона є
результатом об’єднання зусиль провідних соціологів, психологів,
політологів, педагогів країни, а саме Києва, Одеси, Харкова,
Дніпропетровська, Львова, які мають досвід у галузі сучасних
соціогуманітарних технологій. Активний розвиток соціогуманітарної
практики сприяє росту інтересу до теорій, що пропонують не тільки
оригінальні ідеї щодо пояснення сучасних соціальних явищ, але можуть
сприяти поширенню методів, способів і технологій більш ефективного і
соціально продуктивного життя.
Монографія зорієнтована на широку читацьку аудиторію, і
насамперед, на соціологів, психологів, лінгвістів та інших гуманітаріїв і
може сприяти залученню їхньої уваги до соціоінженерних і
соціотехнологічних проблем гуманітарного знання.
УДК 316.4:316.77:159:001.8
ББК 60.56

Родіонова Т. А.
Р605
Дохідність іноземних інвестицій в країнах з ринком, що
формується: вплив на зовнішні дисбаланси : монографія /
Т. А. Родіонова. – Одеса : Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015. – 168 с.
ISBN 978-617-689-137-6
В монографії досліджено вплив іноземних інвестицій на стійкість
національних фінансових систем в країнах з ринком, що формується, а саме
вплив
дохідності
іноземних
інвестицій
на
формування
зовнішньоекономічних дисбалансів (погіршення динаміки поточних рахунків та
зростання зовнішнього боргу). Обґрунтовано, що моніторинг дохідності
інвестицій на макроекономічному рівні з точки зору приймаючих країн
рекомендується для доповнення комплексу індикаторів стійкості
національної фінансової системи.
Видання призначене для дослідників, аспірантів, викладачів,
студентів, а також читачів, які цікавляться проблемами впливу міжнародних
потоків капіталу на економіку країн з ринком, що формується, та стійкістю
національних фінансових систем.
УДК 330.322.1(4-11):(4-191.2):(8)
ББК 65.263.23
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Сейфуллина И. И.
С28
Координационные соединения германия(IV) с анионами
лимонной, винной, ксиларовой кислот: монографія /
И. И. Сейфуллина, Е. Э. Марцинко / Одесса : Одесский
национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. –
148 с.
ISBN 978-617-689-115-4
Монография
посвящена
координационным
соединениям
германия(IV) с анионами лимонной, винной, ксиларовой кислот. В ней
продемонстрированы особенности координационно-химического поведения
указанных кислот в процесах комплексообразования с ионами различных
металлов, при этом основное внимание уделено германию(IV).
Представленный теоретический и экспериментальный материал о методах
синтеза, составе, структуре, спектральных, термических, магнитных
свойствах полученных комплексов германия(IV) представляет собой
важную
составную
часть
современной
координационной
и
супрамолекулярной химии, имеет общехимическое и, в целом,общенаучное
значение.
Для специалистов, работающих в области неорганической,
органической, координационной, биоорганической и медицинской химии,
преподавателей, аспирантов и студентов-магистров спеціальностей «химия»,
«біологія», «микробиология», «фармакология».
УДК 541.49:661.782:543.34:661.746
ББК 24.124

Силантьева В. И.
С36
Литература и живопись в контексте компаративистики :
Писатели и художники периодов эстетической переориентации :
монография / В. И. Силантьева. – Одесса : Астропринт, 2015. –
336 с.
ISBN 978-966-190-932-7
Литература и живопись, оказавшись рядом, отражают
многослойный мир, который часто не подлежит однозначному пониманию.
Научная мысль уже давно бьется над проблемой создания «матрицы
анализа», которая позволяет воспринимать все виды искусства в едином
эстетическом комплексе. Данная монография являет собою вклад в
межвидовую компаративистику – отрасль знаний, которая занимается этим.
Книга будет интересна как ученым-компаративистам, так и
массовому читателю.
УДК [82+75].091
ББК 83.000.45в6

55

Скляренко А. М.
С43
Типологическая ономастика : монография : в 5 кн. Книга
третья : Артикли в сфере ономастики : в 2-х ч. Часть 1 : Теория
ономастических артиклей / Алексей Скляренко, Ольга
Скляренко. – Одесса : Астропринт, 2015. – 380 с.
ISBN 978-966-190-952-5
Монография «Типологическая ономастика»: книга третья
«Артикли в сфере ономастики»: часть 1. «Теория ономастических
артиклей» – новое научное направление, начатое одесскими
ономатологами – кандидатами филологических наук, доцентами
Алексеем Михайловичем Скляренко и Ольгой Николаевной Скляренко. В
центре внимания исследования – основные проблемы типологической
ономастики (теоретической ономастики).
В данной книге рассматриваются теоретические проблемы
употребления артиклей в ономастической сфере на широком
сравнительно-типологическом фоне. Дифференцируются апеллятивные и
ономастические артикли, подвергающиеся дальнейшей детализации и
конкретизации. К исследованию привлечен ономастический материал из
различных артиклевых языков, в том числе и иноструктурных.
УДК 811.161.2’373.23
ББК 81.411.4-3

Степанова Т. В.
С794
Окрема думка судді як складова суддівського угляду в
господарському судочинстві : монографія / Т. В. Степанова,
В. Д. Найфлейш. – Одеса : Фенікс, 2015. – 196 с.
ISBN 978-617-438-913-3
У монографії розглядаються теоретичні та практичні питання
реалізації положень про окрему думку судді господарського суду в
контексті її як складової суддівського угляду.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних
факультетів, а також читачів, які цікавляться актуальними проблемами
господарського процесуального права України.
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Ужевська С. П.
І-334 Шкідники грибів та регуляція їх чисельності : монографія /
С. П. Ужевська, В. О. Іваниця. – Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 114 с.
ISBN 978-617-689-101-7
В монографії розглянуто основний склад та біологію мешканців та
шкідників грибів, що культивуються, описано методи збору шкідників,
вивчення дії ентомоцидних та акарицидних препаратів. В монографії
наведено мікробіологічні відомості про методи регуляції чисельності
міцетофагів.
Монографія розрахована на фахівців виробників їстівних грибів
медичного призначення, може бути використана як навчальний посібник для
студентів та аспірантів, що навчаються на біологічному факультеті за
спеціальностями «біологія» та «біотехнологія».
УДК 653.8:632.937:595.4/.7
ББК 28.083.Б

Уперенко Н. А.
У664 Междисциплинарно-инновационные
проблемы
истории
экономики и менеджмента : монография / Н. А. Уперенко,
Э. А. Кузнецов. – Одесса : Наука и техника, 2015. –180 с.
ISBN 978-666-1552-58-5
В монографии рассматривается ряд актуальних междисциплинарноинновационных проблем современных социально-экономических наук.
Работа рассчитана на аспирантов, докторантов, молодых ученых а также
студентов, принимающих участие в научном поиске.
УДК 330.101(09)+658(09)
ББК 65/011г+65.290-2г

57

Яковлєва О. В.
Я474 Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності
: монографія / О. В. Яковлєва. – Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 396 с.
ISBN 978-617-689-102-4
У монографії досліджуються інтелектуальні та духовні витоки
життя українців. Традиційні обряди нашого народу розглядаються як зв’язні
тексти, що супроводжуються екстралінгвістичними факторами, а також як
комунікативні ситуації, тобто як дискурс, який має свою специфіку в
українській мові. Обрядові тексти мають свій код – систему синкретичних
символів (вербальних, предметних та акціональних), значення яких протягом
часу або зазнавало певних трансформацій, або зовсім забулось. Комплексний
аналіз символічних значень в обрядовому дискурсі, що ґрунтується на
основних специфічних рисах ментальності українського народу, дав
можливість конкретизувати систему національних символів, які описували
етнографи, фольклористи, історики, культурологи.
Для науковців, викладачів-філологів, аспірантів, студентів – усіх,
хто цікавиться духовною культурою українського народу.
УДК 811.161’37;392
ББК 81.411-32

Нонна Михайлівна Шляхова : біобібліографічний
покажчик : до 150-річчя Одеського нац. ун-ту / гол. ред.:
І. М. Коваль; наук. ред. : Є. М. Черноіваненко; упоряд. :
Г. П. Бахчиванжи;
бібліогр.
ред.
М. О. Подрезова;
ОНУ
ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова
б-ка. – 2-ге вид., доп. – Одеса : Астропринт, 2015. – 166 с.

58

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
- Вінцковський Т. С.
Формування і діяльність місцевих органів влади першої УНР на півдні
України : автореф. дис. … докт. іст. наук / Т. С. Вінцковський. – Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 32 с.
- Ніцук Ю. А.
Оптичні та електрофізичні властивості монокристалів халькогенідів
цинку, легованих іонами перехідних елементів : автореф. дис. … докт. фіз.мат. наук / Ю. А. Ніцук. – Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 32 с.
- Секундант С. Г.
Нормативно-критичні підстави епістемології Г. В. Ляйбніца : автореф.
дис. … докт. філос. наук / С. Г. Секундант. – Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 36 с.
- Білет В. В.
Ізометричні вкладення, кривина та обмеженість переддотичних
просторів : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук) / В. В. Білет. – Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 20 с.
- Гижко Л. В.
Фізико-географічні закономірності формування лиманів «Тузлівської
групи» на північно-західному узбережжі Чорного моря : автореф. дис. …
канд. геогр. наук) / Л. В. Гижко. – Одеса : Астропринт, 2015. – 20 с.
- Грекова А. В.
Особливості
ініціювання
полімеризації
вінілових
мономерів
третинними гідропероксидами в присутності хелатів 3d-металів з s(s)- та
о(о)-вмісними органічними лігандами : автореф. дис. … канд. хім. наук) /
А. В. Грекова. – Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 20 с.
- Дараков Д. С.
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ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Етнокультурні процеси українсько-східнороманського
В383 порубіжжя. Одеські етнографічні читання : Збірка наукових праць
: наукове видання / колектив авторів. – Одеса: Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 296 с.
ISBN 978-617-689-128-4
На сторінках видання розглядаються проблеми локальних та
територіальних особливостей етнокультури українсько-східнороманського
порубіжжя, регіональної специфіки традиційної культури, аналізуються
джерела та історіографія, особливості розвитку етнічних груп в іноетнічному
середовищі, відображення міжетнічних взаємин у порубіжних регіонах.
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам,
мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
УДК 392.5(477)
ББК 63.5(4Укр)-534

«Людиною бути – це мистецтво». Збірник пам’яті
А937 доктора філологічних наук, професора А. К. Смольської /
Редколегія: Є. М. Черноіваненко (відповід. ред.) та ін. – Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. –
276 с.
ISBN 978-617-689-100-0
Книга присвячена пам’яті відомого українського славіста, видатного
сербокроатиста,
доктора
філологічних
наук,
професора
Аделаїди
Костянтинівни Смольської. Публікація містить спогади колег, учнів вченого.
Вибрані статті з проблем діахронного зіставного словотворення в
південнослов’янських і східнослов’янських мовах, питань взаємодії
граматичних і семантичних категорій у слов’янських мовах, історії
слов’янознавства,
слов’янської
міфології.
Розвідки
присвячені
старослов’янським пам’яткам, сербським слідам в топонімії півдня України.
Видання містить повну бібліографію наукових і науково-методичних праць,
фотографії з сімейного архіву.
Збірник праць приверне увагу до особистості А. К. Смольської, до її
наукової спадщини. Він буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів,
усіх, хто цікавиться проблемами слов’янознавства.
УДК 929Смольська:81:378.4(477.74-21)
ББК 81дСмольська

65

Ф545

Філологічні студії: збірник наукових статей студентів
філологічного факультету / Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 264 с.
ISBN 978-617-689-129-1
У випуску «Філологічних студій» (2015) представлено збірку наукових
статей студентів філологічного факультету ОНУ. Студенти-філологи під
керівництвом викладачів у своїх статтях демонструють високий рівень
наукових пошуків.
Надруковані роботи можуть бути гідним внеском у розвиток вітчизняної
науки.
УДК 80(05)
ББК 80Я5
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МАТЕРІАЛИ І ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ
Abstract of the International conference for young scientists “Actual problems
of microbiology and biotechnology”, (June 1st-4th, 2015). – Odessa : Odessa
National I. I. Mechnikov University, 2015. – 80 p.
Збірник матеріалів 71-ї студентської наукової конференції. Секція
інституту інноваційної та післядипломної освіти, 23-25 квітня 2015 р. / ред.
колегія: Л. М. Дунаєва, О. О. Нікогосян, Л. С. Смокова, У. В. Варнава. – Одеса :
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 208 с.
Збірник статей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як
науки». Історична психологія та мультикультурність, 5 лютого-5 березня
2015 р. / заг. ред. О. В. Яремчук. – Одеса : Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, 2015. – 672 с.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «П’яті юридичні
диспути з актуальних проблем приватного права», присвячені пам’яті
Є. В. Васьковського (22 травня 2015 р.) / відп. ред.: І. С. Казанфарова. – Одеса :
Астропринт, 2015 – 348 с.
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
технології управління підприємством та можливості використання інформаційних
систем: стан, проблеми, перспективи» та VІ Міжнародного круглого стола
«Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її
регіонів» (29-30 квітня 2015 року). – Одеса : Лерадрук, 2015. – 180 с.
Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції романістів
«Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного
романського мовознавства», 17-18 вересня 2015 р. – Одеса : Видавництво «КП
ОМД», 2015. – 132 с.
Матеріали міжнародної наукової конференції «Лібералізм та права
людини» (29 квітня – 1 травня 2015 року). – Одеса : Астропринт, 2015. – 192 с.
Матеріали 70-ої звітної наукової конференції професорськовикладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені
І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова 25-27 листопада 2015 р. / відп. ред.
О. О. Нігрєєва. – Одеса : Астропринт, 2015. – 284 с.
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. –110 с.
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національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 98 с.
Сборник докладов ІІІ Международной научно-практической конференции
«Современные ресурсосберегающие технологии. Проблемы и перспективы», 913 ноября / ответсв. за випуск И. А. Блайда, Т. В. Васильева – Одесса :
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 308 с.
Міжнародна програма «Усна історія (не)подоланого минулого», Одеса, 811 жовтня 2015 р. – Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, 2015. – 28 с.
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науки», 5 лютого-5 березня 2015 р. – Одеса : Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 28 с.
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І. І. Мечникова, 2015. – 16 с.
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