
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАТАЛОГ ВИДАНЬ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА  

2016 
ВИПУСК 3 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА 
ОНУ 
2016 



 

 
 

УДК  08:378.4(477.74-21)(03) 
ББК  76.17я2 
          К29 

 

Упорядники: 
Юргелайтіс Н. Г.  
Подрезова М. О. 
Нікола Л. В. 

 
Відповідальний за випуск: 

Дьяченко Л. Ф. 
 

 
 
 
 
   Каталог видань Одеського національного  

К29 університету імені І. І. Мечникова, 2016, випуск 3 / 
упорядники : Н. Г. Юргелайтіс, М. О. Подрезова, 
Л. В. Нікола. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 74 с. 

ISBN 978-617-689-197-0 
 

В анотованому каталозі представлена книжкова та 
періодична продукція співробітників Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова за 2016 р. Зазначені видання 
надруковані у видавництві ОНУ імені І. І. Мечникова та інших 
видавництвах України.  

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

 
УДК  08:378.4(477.74-21)(03) 

ББК  76.17я2 
 

 
 
 

ISBN 978-617-689-197-0                                       Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016



3 
 

ПЕРЕДМОВА 
 

«Немає кращого показника 
характеру університету,  

ніж каталог його видань» 
Гордон Дж. Леїнг 

 
До Вашої уваги пропонується анотований каталог 

видань співробітників Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова за 2016 рік, зокрема, 
підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, 
курси лекцій, довідники, монографії, наукові періодичні 
видання, матеріали конференцій та ін.  

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), Рута 
(м. Житомир), Міськдрук (м. Харків), Букрек (м. 
Чернівці), ЛА Піраміда (м. Львів), ОЛДІ-ПЛЮС (м. 
Херсон); всього 36 видавництв, друкарень та копіцентрів.  

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

2016 рiк – ювілейний для видавництва університету. 
Дозволимо собі відтворити етапи непростого шляху 
університетського видавництва. Спочатку в структурі 
Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова згідно з наказом ректора від 26 червня 
2006 р. за № 22-02 було створено Редакційно-видавничий 
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центр. Комплект обладнання для оперативної поліграфії 
було придбано, встановлено і запущено в роботу в грудні 
2008 р. 

Конференція трудового колективу університету від 
31 травня 2011 р. постановила внести в Устав 
університету в перелік структурних підрозділів ОНУ – 
Видавництво «Одеський національний університет». 
Наказом ректора від 03.10.2011 за № 40-02 згідно з 
Законом «Про вищу освіту» в університеті створено 
Редакційно-видавничий відділ «Видавництво Одеського 
національного університету». 

Державним комітетом з телебачення та 
радіомовлення України прийнято рішення про внесення 
Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова (серія ДК № 4215 від 22.11.2011 р) в 
Державний реєстр книговидавців і розповсюджувачів 
видавничої продукції. 

Вступ до Державного реєстру книговидавців суттєво 
розширив можливості видавництва. На сьогодні вся 
книжкова та журнальна продукція, яка видається 
університетом, має повний пакет видавничого 
супроводження. До нього відносяться міжнародний 
стандартний номер книги ISBN (International Standard 
Book Number), журнальний номер ISSN (International 
Standard Serial Number), ББК (Бібліотечно-бібліографічна 
класифікація), УДК (Універсальна десяткова 

класифікація), знак охорони авторського права – , 
професійна видавнича назва якого – «копірайт», 
можливість видавати літературу з грифом.  
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З 2016 р. гриф на підручники і навчальні посібники 
надається Вченою радою університету. 

За ініціативою видавництва у 2014 р. (23-26 вересня) 
спільно з Державною установою «Книжкова палата 
України» проведена Перша Всеукраїнська конференція 
«Сучасні видавництва вищих навчальних закладів». У 
конференції прийняли участь 120 представників ВНЗ і 
виробничих установ України. Матеріали конференції 
видано видавництвом «Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова» (Одеса, ОНУ, 2014, 256 
с.).  

Враховуючи важливість та необхідність видавництв 
ВНЗ, їх специфіку та унікальність, її учасники прийняли 
резолюцію щодо доцільності проведення наступних 
заходів, присвячених питанням наукової, видавничо-
поліграфічної та іншої діяльності. Проведення ІІ 
Всеукраїнської конференції на базі ОНУ імені 
І. І. Мечникова спільно з Книжковою палатою планується 
у травні 2017 р. 

Невиконання стандартів та правил оформлення 
друкованої продукції 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 додрукарська підготовка видань, 
оформлення титульної сторінки, яка є паспортом видання, 
та вихідні відомості на останній сторінці а також, що 
найголовніше, наявність ліцензії на здійснення 
видавничої діяльності. 
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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. 

Неможливо не приєднатися до думки директора 
видавництва Гарвардського університету Артура Дж. 
Розенталя, що «як частина університету, ім’я якого воно 
носить, видавництво є найважливішим підрозділом і 
призвано усіма силами сприяти виконанню завдань 
університету та укріпленню його зв’язків з навколишнім 
світом». 

 
 

Від упорядників 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Каталожні картки скопійовані з наданих авторами оригіналів. 
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НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ 

 

 

Підручники 

Навчальні посібники  

Навчально-методичні посібники 

Конспекти, курси лекцій  

Довідкові видання  

Методична література 
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ПІДРУЧНИКИ 
 
 

Войцева О. А. 
В 65    Відкрий таємниці польської мови : підручник для студентів 

філологічних факультетів. – 2-ге вид., випр. і доп. / 
О. А. Войцева. – Чернівці: “Букрек”, 2016. – 272 с. 

ISBN 978-966-399-820-6 
 

Підручник призначено для вивчення сучасної польської мови на 
початковому рівні. В ньому узагальнено досвід викладення польської мови 
студентам-філологам. Перший розділ розглядає графіку й орфоепію, а також 
питання фонетики, класифікації та чергування голосних і приголосних 
звуків, особливості наголосу, орфографічні правила. В другому розділі 
подано характеристику самостійних і службових частин мови, синтаксичних 
особливостей польської мови. Книга до кожного параграфу містить вправи, 
тексти польських письменників, польсько-український словник слів і 
словосполучень, список використаної літератури. 

Видання рекомендовано студентам гуманітарних факультетів вищих 
навчальних закладів, воно може бути також корисне учням загальноосвітніх 
шкіл, викладачам, учителям, слухачам курсів й усім, хто хоче швидко й 
результативно вивчити польську мову. 

ББК 81.415.3 

 

 
Войцева О. А. 

В65  Польська мова (8-й рік навчання) для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою : підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. А. Войцева, 
Т. Г. Бучацька. – Чернівці : “Букрек”, 2016. – 248 с. : іл. 

ISBN 978-966-399-772-8 
 

Wojcewa H., Buczacka T. 
Język polski (8. rok nauczania) dla szkól ogólnokształcących z 

ukraińskim językiem wykładowym: podręcznik dla klasy 8. szkól 
ogólnoksztalcących / H. Wojcewa, T. Buczacka. – Czerniowce : 
Bukrek, 2016. – 248 s. : il. 

ББК 81.415.3я72 

 

 
  



9 
 

Сминтина В. А. 
С524         Поверхневі явища в напівпровідниках : підручник / 

В. А. Сминтина. – Одеса: Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2016. – 224 с.  

ISBN  978-617-689-162-8 
 

Підручник призначений для студентів-фізиків старших курсів 
університетів. Матеріал, викладений у підручнику, може бути корисним 
аспірантам, молодим дослідникам, а також тим, хто цікавиться явищами, 
які розвіваються на поверхні матеріальних тіл, що знаходяться в різних 
агрегатних станах. 

 

УДК  621.315.59:532.6(075.8) 
ББК  22.379я73 

 
 
 
 
 

Чайковська М. П. 
Ч-154  Інвестування : підручник / М. П. Чайковська– Одеса: 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2016. – 322 с.  

ISBN  978-617-689-155-0 
 

Підручник присвячено дослідженню сучасних напрямків 
управління інвестиційною діяльністю підприємства, прийняття 
управлінських рішень щодо обґрунтування інвестиційних 
проектів,обрання ефективної інвестиційної стратегії. 

Для студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки 
«Менеджмент організацій».  

УДК  330.322(075.8) 
ББК  65.263я73 
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

 
Введение в экологическую этику : учеб. пособие / Автор- 

В24 составитель проф. Е. Н. Красеха. – Одесса: Астропринт, 2016.  
ISBN 978-966-927-100-6 

 

В учебном пособии представлены материалы, которые помогут 
изучению курса «Экологическая этика» студентами естественных 
специальностей национальных университетов Украины. Этот курс только 
начал вводится в программы вузов, поэтому подобранные в нем материалы 
дают представление о сравнительно новом направлении экофилософской 
мысли в стране и за рубежом. Отдельные разделы разных авторов, а также 
авторский раздел «Биосферная этика» в представлении современных 
экофилософов, освещают историю экофилософской мысли. 

Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов 
естественных факультетов, обучающихся по таким специальностям, как 
«География», «Биология», «»Экология», «Туризм» и др., а также может быть 
интересным для любого любознательного читателя. 

 
УДК 17:57:614.253(075.8) 

ББК 87.7:28.0:51(2)я7 
 
 
Бізнес-планування в аграрних формуваннях: навч. посібник  

Б598  / Г. Є. Мазнев, О. О. Красноруцький, В. С. Ніценко та ін.; за ред. 
проф. Г. Є. Мазнєва; Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра Василенка. – 
[Видання 3-є, перероб.]. – Харків : ХНТУСГ, 2016. – 272 с. 

 
Навчальний посібник містить теоретико-методичні та прикладні 

рекомендації з коректного структурування, розробки та оформлення бізнес-
планів. В переробленому виданні автори акцентують увагу на особливостях 
бізнес-планування реалізації таких актуальних в сучасних умовах 
підприємницьких проектів в агропромисловому виробництві, як відкриття 
цеху з кормовиробництва, технічного переоснащення, реконструкції, 
модернізації та оновлення елементів техніко-технологічної бази, а також з 
розширення асортименту продукції, що виробляється. 

Навчальний посібник призначений для студентів технічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів аграрного профілю. 

 
УДК 338.436.02(075.8) 

ББК 65.9(4Укр)321-231я73 
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Войцева О. А.  
П53      Польсько-український лексико-тематичний словник : 

навчальний посібник з дисципліни «Польська мова» для 
студентів І курсу спеціальностей 8.020303301 «Українська мова і 
література зі спеціалізацією «Польська мова», 8.02030302 «Мова і 
література: російська зі спеціалізацією «Польська мова» [Polsko-
ukraiński leksykon tematyczny. Materiały pomocnicze do nauki 
języka polskiego dla studentów I roku] / О. А. Войцева, Г. Ю. Касім, 
Л. І. Яковенко, А. Ястшембська. – Одеса: Астропринт, 2016. 
(4,88 друк. арк.).  

ISBN 978-966-927-080-1 
 

Навчальний посібник у формі словника містить близько 3 тис. слів, 
словосполучень, фразеологізмів, прислів’їв та їх українських еквівалентів за 
18 розділами, пов’язаними з повсякденним життям людини (природа, 
рослини, тварини, людина та її характер, місто і село, транспорт, дім, побут, 
їжа, медичне обслуговування, релігія, культура тощо). Тематичне подання 
лексичного матеріалу дає змогу користувачам посібника системно оволодіти 
найбільш уживаною сучасною польською лексикою, сприяє її кращому 
розумінню і запам’ятовуванню, а також дає можливість поглибити 
культурну компетенцію. 

Призначений передусім для студентів-полоністів, студентів перших 
курсів гуманітарних факультетів та осіб, які вивчають польську мову 
самостійно. 

УДК [811.162.1+811.161.2]’374.2(075.8) 
ББК 81.415.3-48я88 

 

Дисциплінарно-делікатне право України : навч. посібник /  
Д48 Т. С. Аніщенко, Ю. А. Берлач, Д. С. Бондаренко [та ін.] ; за заг. 

ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т. – К. : 
Ін Юре, 2016. – 464 с. 

ISBN 978-966-313-539-7 
 

У навчальному посібнику розглядається дисциплінарно-делікатне 
право як складова службового права України, поняття, принципи та види 
дисциплінарної відповідальності. У систематизованому вигляді подається 
характеристика дисциплінарної відповідальності різних категорій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого 
самоврядування в Україні. Особлива увага приділяється особливостям 
дисциплінарно-делікатних проваджень у зарубіжних країнах. 

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

УДК 342.9(477)(075.8) 
ББК 67.9(4УКР)301я73 
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Елементи стандартної моделі сучасної трансформаційної  
Е503 економіки : навч. посіб. для магістрів і аспірантів. Ч. 1 / за ред. 

проф. В. І. Захарченка; В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, 
Л. В. Ширяєва, Н. В. Захарченко. – О.: Наука і техніка, 2016. – 
336 с. 

ISBN 978-966-1552-72-1 
ISBN 978-966-1552-74-5(ч. 1) 

 

Навчальне видання містить теоретичні, методичні та практичні 
матеріали для самостійної роботи майбутніх фахівців за економічними 
спеціальностями, розкриває сучасні особливості управляння економікою на 
мікро-, мезо- та макрорівнях в умовах мінливого середовища. 

Видання розраховано на студентів, магістрів, аспірантів ВНЗ для 
написання кваліфікаційних робіт та викладачів для побудови лекцій. 

 

УДК 33(075) 
ББК 65я7 

 
Ковалевська Т. Ю. 

К56  Українська мова за професійним спрямуванням для 
гуманітарних спеціальностей : навчальний посібник / 
Т. Ю. Ковалевська, С. В. Форманова. – Одеса : ПолиПринт, 2016. 
– 144 с. 

 
Навчальний посібник укладено відповідно до типової програми 

дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», 
затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Матеріал 
структуровано відповідно до кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу і згруповано в три змістові модулі. 

У посібнику розглянуто законодавчі й нормативно-правові ознаки 
професійного спілкування, особливості професійної комунікації й 
діловодства, наукову комунікацію як складник фахової діяльності. Основну 
увагу приділено особливостям культури ділового мовлення, мовному 
етикету в діловому спілкуванні, орфоепічним, орфографічним, 
акцентуаційним, словотвірним, лексичним, фразеологічним, морфологічним, 
синтаксичним мовним нормам, а також науковій фаховій термінології. 
Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям-гуманітаріям набути 
вмінь і навичок професійного спілкування, сформує професійну 
компетенцію. 

Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
усіх, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні. 

 

УДК 833.414 
ББК 81.411.1-1 
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Коваленко Л. Г. 
К562      Суммирование расходящихся рядов : учебное пособие / 

Л. Г. Коваленко. – Одесса : Одесский национальный университет 
имени И. И. Мечникова, 2016. – 102 с.  

ISBN  978-617-689-171-0 
 

Пособие содержит основы теории суммирования расходящихся 
рядов. Рассматриваются классические теории суммирования – метод средних 
арифметических и метод Абеля, их яркие применения для числовых рядов и 
рядов Фурье. Изложены элементы общей теории матричных методов 
суммирования и более общего – непрерывного похода к построению линейных 
методов. Приведены определения и некоторые свойства методов Гельдера, 
Чезаро, Вороного, Эйлера и Бореля; взаимосвязи между ними. Теоретический 
материал иллюстрируется многочисленными примерами, каждый параграф 
дополнен упражнениями. 

Для студентов и аспирантов специальности «математика». 
 

УДК  517.521(075.8) 
ББК  22.161.3я73 

 
 
Колесник В. О. 

К60  Болгарські говірки Півдня України. Хрестоматія. Тексти : навч. 
посібник / В. О. Колесник, С. І. Георгієва. – Ізмаїл : СМИЛ, 2016. 
– 216 с. 

 

У навчальному посібнику вміщено інформацію про болгарські говірки 
Півдня України (Одеська обл.), зокрема висвітлено історію вивчення 
болгарських говірок в Україні, різні класифікації цих говірок та їхні 
особливості на мовних рівнях (фонетичному, лексичному, граматичному), 
подано транскрибовані тексти мовлення діалектоносіїв болгарських говірок 
різних типів, програму і питальник для збору діалектного матеріалу. 

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, кого цікавить болгарська 
мова. 

УДК 811.163.2’282.2(477.74)(082)(075.8) 
ББК 81.2(4Болг)-923 
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Маслєєва Н. В.  
М315    Фізика твердого тіла. Частина 1. Структурна кристалографія :  

навчальний посібник / Н. В. Маслєєва. – Одеса : Фенікс, 2016. - 
118 с.  

  ISBN 978-966-928-084-8 

Навчальний посібник призначений для студентів 3-го курсу фізичного 
факультету, які вивчають курс «Фізика твердого тіла». Посібник знайомить 
зі структурою кристалів та методами її дослідження. 

 
УДК 5316:548.1(075.8) 

ББК 22.37я73 
 
 

 
 
Менеджмент альтернативних палив : навчальний посібник 

М11 / за ред. проф. В. І. Гавриша і проф. Г. Є. Мазнєва. – Харків : 
Вид-во «Міськдрук», 2016. – 188 с. 

 

ISBN  978-617-619-175-9 
 

В навчальному посібнику визначено загальну тенденцію ринків 
енергетичних ресурсів, детально розглянуто критерії ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів, наведено методику 
розрахунку ефективності використання біопалив рослинного походження 
та обґрунтовано оптимальне розташування підприємств з виробництва 
біопалива з урахуванням урожайності рослинної сировини. 

Для викладачів, студентів, спеціалістів-практиків. 
 

УДК 620.92:338 
ББК 65.050.214 

   



15 
 

Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / Під ред.  
М 43  Ю. Г. Козака, М. А. Зайця. – Одеса: «Плутон», 2016. – 352 с. 

ISBN 978-966-413-524-2 
 
У книзі міжнародні економічні відносини розглядаються в системі 

сучасної економічної теорії. Особливий наголос робиться на 
мікроекономічний та макроекономічний механізми їх здійснення в умовах 
світової інтеграції та глобалізації. 

Для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для 
фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин. 

 
УДК 33(338.47) 

ББК 65.050  
 

 
Мусий В. Б. 

М 916  Русская литература второй половины XIX века. Часть 1: 1850-
1860-е гг. : учеб. пособ. / В. Б. Мусий. – Одесса : Печатный дом, 
2016. – 230 с. 

ISBN 978-966-394-080-9 
 
Пособие содержит материалы, дающие представление об основных 

закономерностях литературного процесса в России во второй половине XIX 
века. Основное внимание уделено произведениям А. Н. Островского, 
Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. С. Тургенева, 
И. А. Гончарова, А. К. Толстого. В основе деления пособия на части – 
жанрово-родовая структура русской литературы названного периода. 
Художественные произведения рассмотрены в соответствии с авторской 
концепцией человека и особенностями художественной манеры писателей. 
Для проверки усвоения материала предполагаются тесты, вопросы и задания 
по отдельным темам. Для систематизации и закрепления узловых 
положений пособия – Понятийный словарь. 

Пособие адресовано преподавателям колледжей и 
общеобразовательных школ Украины, студентам, а также всем, кто 
интересуется проблемами изучения и преподавания русской литературы. 

 
УДК 821.161.1.09”1850/1900”(07) 

ББК 83.3(2Р)5-02я 
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Мусий В. Б. 
М916     Русская література второй половины XIX века. Часть 2: 1870-

1890-е гг. : учеб. пособ. / Мусий В. Б., Морева Т. Ю., 
Добробабина О. Ю. – Одесса : Печатный дом, 2016. – 192 с. 

ISBN 978-966-394-080-9 
 
Пособие содержит материалы, дающие представление об основных 

закономерностях литературного процесса в России в 1870-1890-е годы. 
Художественные произведения рассмотрены с точки зрения воплощения в 
них авторской концепции человека и особенностей их художественной 
манеры. Для проверки усвоения материала предлагаются вопросы и задания 
по каждой из тем. 

Пособие адресовано студентам гуманитарных специальностей, 
преподавателям колледжей и общеобразовательных школ Украины, всем, 
кто интересуется проблемами изучения и преподавания русской литературы. 

 
УДК 821.161.1’05(091)(075.8) 

ББК 83.3(4Рос)5я73 

 
 

 

Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник (для  

О-641  студентів економічних спеціальностей, які навчаються за 
спеціальністю «Облік і аудит») / С. С. Стоянова-Коваль, 
І. О. Крюкова, Н. С. Морозюк, М. М. Гоголь. – Одеса, Атлант.: 
2016. – 241 с. 

ISBN 978-617-7253-21-0 
 

За структурою і змістом посібник відповідає вимогам галузевого 
стандарту  Міністерства освіти і науки України. Розрахований на студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III, IV рівнів 
акредитації, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, 
аспірантів, а також бухгалтерів-практиків і аудиторів. 

УДК 65.052.232я73 
ББК 657.1(075.8) 
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Планування ділового розвитку фірми : навч. посіб. /  
П372 А. І. Бутенко, Т. В. Уманець, С. С. Шувалов та ін. ; за заг. наук. 

ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Бутенка ; ІПРЕЕД НАН України, 
ОРТПП. – О. : Інтерпрінт, 2016. – 240 с. Іл., табл. 

ISBN 978-966-2139-54-9  
 

Навчальний посібник призначено для менеджерів і фахівців суб’єктів 
підприємницької діяльності, студентів, наукових співробітників. Він містить 
узагальнений досвід науки і практики планування ділового розвитку фірми в 
умовах глобалізації економічних відносин. 

УДК 334.758.02(076) 
ББК 65.291-23я77 

 

 

 

Помогайбо Ю. 
П555  Художественный мир современной немецкой литературы : 

1990-2010 годы : учебное пособие для студентов и аспирантов 
отделений немецкой филологии и общегуманитарных 
факультетов / Ю. А. Помогайбо. – Одесса : Астропринт, 2016. – 
236 с. 

ISBN 978-966-927-170-9 
 

Автором предложено современное видение немецкоязычного 
литературного процесса конца XX – начала XXI вв. как явления переходного 
и синтетического. На первый план выходят вопросы жанрово-стилевого, 
тематического и художественного разнообразия новейшей немецкой прозы. 
Предлагается литературоведческий анализ ключевых произведений таких 
авторов, как М. Байер, Т. Бруссиг, Г. Грасс, Д. Кельман, К. Крахт и др. 

Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и 
преподавателей высшей школы. 

 
УДК 821.112.2 «1990/2010»(075.8) 

ББК 83.3(4Нем)6/7я73 
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Правознавство : навч. посіб. / О. Д. Гринь, О. І. Донченко.  
Д679  – Одеса: Фенікс, 2016. – 206 с. 

 

Навчальний посібник має на меті надання допомоги студентам 
неюридичних спеціальностей ОНУ ім. І. І. Мечникова у вивченні курсу 
«Правознавство». Містить загальні положення з основ теорії держави та 
права, загальні засади конституційного, цивільного, сімейного, трудового, 
адміністративного та кримінального законодавства та учбову і нормативну 
літературу до вивчення курсу. 

Навчальний посібник розрахований на студентів неюридичних 
спеціальностей ОНУ ім. І. І. Мечникова, які вивчають Правознавство 
згідно з учбовим планом і відповідає структурному змісту навчальної 
програми з «Правознавства». 

УДК 34 (042.4) 
ББК 67я7 

 
 

Ракитська Т. Л. 
М197  Металокомплексний каталіз редокс-реакцій за участю 

газоподібних токсичних речовин : навчальний посібник для 
студентів хімічного факультету за спеціальністю «хімія» / 
Т. Л. Ракитська, А. С. Труба, Т. О. Кіоссе, Л. А. Раскола. – 
Одеса: Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2016. – 254 с.  

ISBN  978-617-689-168-0 
 

У посібнику розглядаються загальнотеоретичні питання 
металокомплексного каталізу редокс-реакцій за участю малих молекул 
(РН3, СО, О3, SO2) та фізико-хімічні основи знешкодження зазначених 
токсичних газоподібних речовин; представлені методичні вказівки до 
виконання студентами науково-дослідних робіт в галузі 
металокомплексного каталізу. 

Призначений для викладачів, фахівців в галузі каталізу, аспірантів і 
студентів хімічних факультетів. 

 
УДК  544.473-039.63-386-13(075.8) 
ББК  24.544.5я73 

 
 

3 
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Сокиринська І. Г. 
С89  Страховий менеджмент : навчальний посібник /. 

І. Г. Сокиринська, Т. О. Журавльова, І. Г. Аберніхіна – Дніпро : 
Пороги, 2016. - 300 с. 
ISBN 978-617-518-320-5 

 
Навчальний посібник охоплює основні теми програми дисципліни 

«Страховий менеджмент», наведені матеріали розкривають зміст і 
основні положення дисципліни. Після викладання кожної теми курсу 
студентам пропонуються питання для самоперевірки знань. 

Навчальний посібник призначений для студентів усіх форм 
навчання за програмою підготовки магістрів за спеціальністю 072 – 
«Фінанси, банківська справа та страхування». 

УДК 368(075.8) 
ББК 65.272я73 

 

 
 
 
Сокиринська І. Г 

С24  Фінансовий менеджмент у банку : навчальний посібник. / 
За ред. І. Г. Сокиринської, Т. О. Журавльової - 
Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - 192 с. 
ISBN 978-617-518-234-5 

 

Навчальний посібник охоплює основні теми програми дисципліни 
«Фінансовий менеджмент у банку», наведені матеріали розкривають зміст 
і основні положення дисципліни. Після викладення кожної теми курсу 
студентам пропонуються завдання для самостійної роботи. 

Навчальний посібник призначений для студентів усіх форм 
навчання за програмою підготовки магістрів за спеціальністю 072 – 
«Фінанси, банківська справа та страхування»  

УДК 658.1.336.7(075.8) 
ББК У290-93.У262.10я7 
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Форманова С. В. 
Ф 79  Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / 

С. В. Форманова. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Одеса : 
ПоліПринт, 2016. – 200 с. 

ISBN 978-966-394-083-0 
 

Навчальний посібник рекомендовано для студентів випускних 
курсів філологічних факультетів денного та заочного відділень, а також 
викладачам, учителям-словесникам, які цікавляться проблемою 
лінгвістичного аналізу тексту у ВЗО та школі. 

У навчальному посібнику вміщено теоретичні засади лінгвістичного 
аналізу тексту, плани аналізу текстів різних типів і стилів, основні 
поняття й категорії лінгвоаналізу, етапи роботи над текстом, завдання для 
практичних занять, завдання для аудиторної роботи, завдання для 
самостійного опрацювання, список відповідної літератури (основні і 
додаткові), питання до підсумкового контролю, текстові завдання і 
глосарій. Зразки лінгвоаналізу здійснено на матеріалі класичної і сучасної 
української літератури, наукових і медійних текстів тощо. 

УДК 81’42 
ББК 84 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 

 

Барвінська П. І. 
Б24     Історія СРСР : навчально-методичний посібник / 

П. І. Барвінська. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2016. – 134 с.  

ISBN  978-617-689-176-5 
 

В посібнику подано тематику лекційних та семінарських занять з курсу 
історії, яка доповнюється хронологією основних подій з історії Радянського 
Союзу, документами переважно з повсякденної та соціальної історії, 
переліком опублікованих джерел та літератури, індивідуальними 
завданнями, тестами та запитаннями для самоконтролю. Матеріали 
посібника дають змогу сформувати уявлення про сучасний стан досліджень 
історії СРСР та допомагають реконструювати хронологію визначальних 
подій в розвитку радянської держави. 

Посібник призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 
«Історія». 

УДК  94(47+57)«1922-1991»(075.8) 
ББК  63.3(2)бя73 

 

Білова М. Е. 
Б61     Соціально-психологічний тренінг : навчально-методичний 

посібник. / М. Е. Білова. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 114 с.  

ISBN  978-617-689-183-35 
 

У навчальному посібнику до спецкурсу «Соціально-психологічний 
тренінг» висвітлено теоретичні та практичні проблеми, пов’язані з історією, 
сучасним станом, методологією та методикою соціально-психологічного 
тренінгу; викладено практичні рекомендації щодо підготовки та реалізації 
тренінгових програм. 

Навчальний посібник з спецкурсу «Соціально-психологічний тренінг» 
розроблено для студентів за напрямом підготовки – 6.030102 Психологія. 

 
УДК  159.98:316.6(075.8) 

ББК  88.5я73 
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Готинян-Журавльова В. В. 
Г73     Короткий словник з логіки до тем : «Поняття», «Судження», 

«Дедуктивні умовиводи» : навчально-методичний посібник. / 
В. В. Готинян-Журавльова. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 58 с.  

ISBN  978-617-689-185-7 
 

Навчально-методичний посібник «Короткий словник з логіки» 
достатньо повно і в короткій формі розкриває зміст основних термінів і 
понять з логіки. У словнику представлені терміни, що охоплюють такі 
основні і складні теми як «Поняття», «Судження», «Дедуктивні 
умовиводи». 

Посібник розрахований для всіх студентів вищих навчальних закладів 
різних спеціальностей, які вивчають спеціальний курс з логіки. 

 
УДК  161.1/162:81’374.3(075.8) 

ББК  87.4я2я73 

 
 
Кушнір В. Г. 

К965     Народне образотворче мистецтво українців Південно-
Західної України : навчально-наочний посібник. Частина І. 
Настінний розпис. / В. Г. Кушнір. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 46 с.  

ISBN  978-617-689-156-7 
 

Навчально-наочний посібник передбачає ознайомлення читача з 
одним з маловідомих видів образотворчого мистецтва українців Одещини 
– настінним розписом. На сторінках видання подано коротку інформацію 
про історію дослідження народного стінопису, методику його вивчення, 
семантику і символіку, локально-територіальні особливості та тенденції 
розвитку у ХХ столітті. 

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

 
УДК  39(=161.2):745/749(477.74)(о75.8) 

ББК  85.12(4Ук-4Од)я81 
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Нікола С. О. 
Н631   Економічна теорія : навчально-методичний посібник. / За 

редакцією Ю. О. Ніколаєва. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 384 с.  

ISBN  978-617-689-178-9 
 

У навчально-методичному посібнику висвітлено комплекс питань 
щодо розвитку теорії та сучасного стану національної і світової економіки. 
Посібник містить графіки, таблиці, схеми, необхідні статистичні дані, які 
дають змогу більш наочно розкрити сучасну динаміку економічної системи 
на всіх її рівнях. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання 
для перевірки знань студентів та рекомендовані джерела. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які вперше приступають до 
вивчення дисципліни «Економічна теорія».  

 

УДК  330.1(075.8) 
ББК  65.01я73 

 
 

 
 

 
Тоцький П. М. 

Т639     Культура Іспанії доби Ренесансу : хрестоматія зі 
спеціального курсу (для студентів історичного факультету) / 
П. М. Тоцький. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2016. – 202 с.  

ISBN  978-617-689-180-2 
 

Хрестоматія «Культура Іспанії доби Ренесансу» містить розробку 
трьох значних тем, які можуть розглядатися як на лекційних, так і на 
практичних заняттях. 

Для студентів, які цікавитимуться витоками культури Іспанії доби 
Ренесансу та її основними соціальними та етико-естетичними тенденціями. 

 

УДК  94(460):008”1415/1650”(076) 
ББК  63.3(4Исп)я73 
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Фокина С. А. 
Ф753  Художественная литература для детей. Аспекты изучения 

: учебно-методическое пособие / С. А. Фокина. – Одесса : 
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 
2016. – 128 с.  

ISBN  978-617-689-191-8 
 

Учебно-методическое пособие дает представление о своеобразии 
художественной специфики, ведущих персоналиях и разнообразии 
эстетических стратегий в мировой художественной литературе для детей. 

Пособие адресовано студентам-филологам специальности «язык и 
литература (русский)», изучающих курс «Художественная литература для 
детей», а также всем, кто интересуется изучением и осмыслением 
художественной детской литературы. 

УДК  82/821-93 
ББК  83.8(0)3-6 

 
 
 

Шаглі Г. І. 
Ш15     Турецька мова. Частина І : навчально-методичний посібник / 

Г. І. Шаглі. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2016. – 216 с.  

ISBN  978-617-689-136-9 
 
У посібнику наведено теоретичний і практичний матеріли. Кожна тема 

супроводжується граматичним  і мовленнєвим розділами.  До кожного 
розділу складане необхідний словник. Кожне граматичне правило 
супроводжується вправою для його закріплення. Для всіх мовленнєвих 
розділів підібрано текст або діалог для запам’ятовування нових слів та 
відпрацювання граматичних правил. 

Для студентів напряму підготовки «міжнародні відносини», для 
кожного, хто бажає отримати початкові знання з турецької мови.  

 
УДК  811.512.161’36(075.8) 

ББК  81.631.2-2я73 
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Щоголев С. А. 
Щ92       Ряди та інтеграл Фур’є : навчально-методичний посібник / 

С. А. Щоголев. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2016. – 42 с.  

ISBN  978-617-689-186-4 
 

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 напрямів «фізика», «прикладна фізика», 
«астрономія». 

УДК  517.52 
ББК  22.161 

 
 
 

 
Щоголев С. А. 

Щ92       Елементи теорії функцій комплексної змінної : навчально-
методичний посібник / С. А. Щоголев. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 108 с.  

ISBN  978-617-689-158-1 
 

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 напрямів «фізика», «прикладна фізика», 
«астрономія». 

УДК  517.53 
ББК  22.161.5 
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Щоголев С. А. 
Щ92       Векторна алгебра і аналітична геометрія у просторі : 

навчально-методичний посібник / С. А. Щоголев, 
Арк. О. Кореновський – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 72 с.  

ISBN  978-617-689-188-8 
 

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 напрямів «географія», «геологія». 
 

УДК  514.122 
ББК  22.151.5 

 
 
 
Щоголев С. А. 

Щ92       Аналітична геометрія на площині : навчально-методичний 
посібник / С. А. Щоголев, Арк. О. Кореновський – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 
76 с.  

ISBN  978-617-689-153-6 
 

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 напрямів «географія», «геологія». 
 

УДК  514.122 
ББК  22.151.5 
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КОНСПЕКТИ, КУРСИ ЛЕКЦІЙ 
 
Budiyanskiy N. F. 

B93  The course of lectures of general psychology. Part I / 
Budiyanskiy N. F., Vishtalenko E. D., Yung N.V. – Odessa : 
publisher Bukaev Vadim Viktorovich, 2016. – 104 p. 

ISBN 978-617-7215-50-8 
 

The course of lectures on the subject of general psychology covers a number 
of basic topics: historical development of the science; psychology methods; 
psychic processes; individual psychological features of the personality; the 
concepts of social groups. 

The manual is intended for students of the higher educational institutions. 
 

УДК 159.9:821.111(477)(042.3) 
ББК 88.3я7+81.2Англ 

 

 
 
Майкова Г. В. 

М12     Фізіологічна фармакологія. Ч. І. Надходження, транспорт і 
розподіл речовин в організмі, механізм дії : конспект лекцій / 
Г. В. Майкова, Л. М. Карпов. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 90 с.  

ISBN  978-617-689-164-2 
 

Викладений у конспекті матеріал поєднує класичні дослідження і 
сучасні дані не тільки з фармакології та фізіології, а також з біохімії, 
молекулярної біології, гістології та ін. Це допоможе студенту оволодіти 
знаннями з деяких питань загальної фармакокінетики і фармакодинаміки. 
Студенти дізнаються про шляхи надходження біологічно активних речовин 
та лікарських засобів до організму, їх транспорту через плазматичну 
мембрану, механізм дії та вплив на фізіологічні функції.  

Інформація буде корисною не тільки для студентів спеціальності 
«Біологія» біологічного факультету, а і студентів інших вищих навчальних 
закладів, де вивчається фізіологічна фармакологія, або зацікавлених цим 
предметом. 

УДК  615:612(075.8) 
ББК  52.81я73 
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Попова О. М. 
П58         Морфологія рослин : короткий ілюстрований курс лекцій з 

дисципліни «Ботаніка» / О. М. Попова – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 236 с.  

ISBN  978-617-689-174-1 
 
В курсі лекцій коротко розглядаються основні питання морфології 

рослин: закономірності будови, органографія вегетативних і генеративних 
органів, розмноження та цикли розвитку рослин. Наявність 134 рисунків 
робить викладення матеріалу наочним. Наведено покажчик термінів, 
алфавітні покажчики українських і латинських назв рослин. 

Лекції призначено для студентів І курсу денного та ІІ курсу заочного 
відділень за напрямом 6.040102 «Біологія». 

УДК  581.4 
ББК  28.56я73 

 
 
 
Січняк О. Л. 

С34         Медична генетика : конспект лекцій. / О. Л. Січняк – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 
124 с.  

ISBN  978-617-689-167-3 
 
Конспект лекцій до спеціального курсу «Медична генетика» містить 

сучасну інформацію по основним розділам медичної генетики, включаючи 
історію розвитку, докладний огляд методів, які застосовуються у медичній 
генетиці, приділено увагу зв’язку з біологічними дисциплінами, які 
вивчають студенти. У конспекті відображені причини основних груп 
захворювань, пов’язаних зі спадковістю, а також сучасні підходи до 
організації профілактики та лікування спадкових хвороб та хвороб за 
спадковою схильністю. 

Для студентів-біологів. 
УДК  575:616(075.8) 

ББК  52я73 
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ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ 

 

Каталог видань Одеського національного університету імені 
А696     І. І. Мечникова, 2016 / Упорядники: Н. Г. Юргелайтіс; 

М. О. Подрезова, Л. В. Нікола,– Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 68 с. 

ISBN 978-617-689-197-0 
 

В анотованому каталозі видань представлено видання викладачів та 
наукових співробітників Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова за 2015 р. Зазначені видання надруковані у видавництві ОНУ 
імені І. І. Мечникова та інших видавництвах України.  

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

 
УДК  08:378.4(477.74-21)(03) 

ББК  76.17я2 

 
Снигирев С. М. 

С535   Рыбы прибрежных вод острова Змеиный (Черное море). 
Часть І : справочник по систематике, биологии и экологии рыб 
северо-западной части Черного моря / С. М. Снигирев, 
В. В. Заморов, А. П. Куракин. – Одесса : Одесский национальный 
университет имени И. И. Мечникова, 2016. – 210 с.  

ISBN  978-617-689-165-9 
 

Рекомендуется студентам биологических специальностей для 
практических занятий по дисциплинам «Зоология», «Систематика рыб и их 
разнообразие» и «Большой специальный практикум. Определение рыб и 
круглоротых».  

 
УДК  597.2/5(477.74)(262.5)(210.7)(035) 
ББК  28.693.32(4Ук-4Од)(922.8,99)я2 
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Золоті імена Одеського національного університету  
З-814 імені 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. – 2-ге вид., перероб. ы 
допов. – Одеса : ОНУ, 2016. – 206 с. 

ISBN 978-617-689-154-3 
 
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 в численні 
словники і довідники, що відображають внесок вчених у світову науку. 
Серед них є фундатори нових наукових вчень, основоположники нових 
наукових теорій і методик, засновники наукових шкіл і 
першовідкривачі нових наукових явищ. Усі категорії науковців були 
авторами наукових ідей, перевірених часом, ідей, які залишилися 
живими і плідними і сьогодні. 

Матеріали довідника представляють значний інтерес як для 
фахівців, викладачів, студентів університету, так і для всього 
наукового та освітянського суспільства. 
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- Арефьева Н. Г. 
Собеседование по русскому языку : Методические 

рекомендации для иностранцев, поступающих в Одесский 
национальный университет имени И. И. Мечникова, образовательно-
квалификационный уровень «специалист / магистр» / Н. Г. Арефьева. 
– Одесса : Одесский национальный университет имени 
И. И. Мечникова, 2016. – 30 с. 
 

- Браславська О. С. 
Методичні рекомендації з розробки та оформлення робочих 

програм практик / О. С. Браславська, О. М. Ружицька, 
Н. В. Кузнецова. – Одеса : Одеський нацiональний унiверситет iменi 
I. I. Мечникова, 2016. – 24 с. 

 

- Буганова В. Н. 
Методические рекомендации по спецкурсу для магистров 

«Экологическая фасилитация личностного роста» / Ванда Николаевна 
Буганова. – Одесса: Копицентр «Персей», 2016. – 60 с. 
 

- Буганова В. Н.  
Методические рекомендации по курсу «Тренинговые 

технологии личностного роста» / Ванда Николаевна Буганова. – 
Одесса: Копицентр «Персей», 2016. – 60 с. 

 

- Буганова В. Н. Методические рекомендации по общей 
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Копицентр «Персей», 2016. – 58 с. 
 

- Буренкова Е. В. 
Органическая химия: Методические указания к лабораторному 

практикуму для студентов II курса (дневного и заочного отделений) 
биологического факультета / Е. В. Буренкова. – Одесса : Одесский 
национальный университет имени И. И. Мечникова, 2016. – 52 с. 
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- Быкова Е. А. 
Учебные экскурсии. Методические рекомендации для 

подготовки иностранных студентов подготовительного отделения к 
учебным экскурсиям / Е. А. Быкова, М. Н. Афанасьева, 
И. Л. Мазурок. – Одесса : Одесский национальный университет 
имени И. И. Мечникова, 2016. – 68 с. 

 

- Вакарчук К. В 
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1900 рр. : методичні рекомендації. – Одеса: Фенікс, 2016. – 25 с. 
 

- Ведута В.В. 
Гетероциклические соединения. Методические указания к 
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отделения и VI курса заочного отделения химического факультета / 
В. В. Ведута. – Одесса : Одесский национальный университет имени 
И. И. Мечникова, 2016. – 44 с. 

 

- Вінцковський Т. С. 
Новітня історія України : Методичні рекомендації для студентів 
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системи) / Т. С. Вінцковський, Е. П. Петровський. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 68 с. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 43 с. 

 

- Гринь О. Д.  
Правові основи діяльності менеджера: метод. реком. / 

О. Д. Гринь, О. І. Донченко. – Одеса: Фенікс, 2016. – 82 с. 
 

- Делі О. Ф.  
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологія 

індивідуального розвитку» для студентів біологічного факультету 
всіх форм навчання. Відповідальний редактор: В. П. Стойловський, 
д. б. н., завідувач каф. зоології; укладачі: О. Ф. Делі, к. б. н., ст. викл. 
каф. зоології, С. Я. Підгорна, к. б. н., доц. каф. зоології, Одеса – 2016. 
Копіювальний центр ЧП «Майн-Рейн-Круіз».  
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- Делі О. Ф.  
Методичні вказівки до великого спеціального курсу. Розділ 

«Павуки» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання. 
Відповідальний редактор: В. П. Стойловський, д. б. н., завідувач каф. 
зоології; укладачі: О. Ф. Делі, к. б. н., ст. викл. каф. зоології, 
С. Я. Підгорна, к. б. н., доц. каф. зоології, Д. А. Ківганов, к. б. н., доц. 
каф. зоології. Одеса – 2016. Копіювальний центр ЧП «Майн-Рейн-
Круіз».  

 

- Дем’янчук М. А. 
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з 

дисципліни «Фінанси» для підготовки бакалаврів денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» галузі знань 07 “Управління та адміністрування” / 
М. А. Дем’янчук, Н. Д. Маслій. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 
2016. – 32 с. 

 

- Домброван Т. І. 
Методичні вказівки до семінарських занять з історії англійської 

мови для студентів старших курсів факультету романо-германської 
філології. Розділ «Граматична будова староанглійської мови. 
Морфологія» / Укладач: Т. І. Домброван – Одеса: КП «Одеська 
міська друкарня», 2016. 

 

- Дунаєва Л. М. 
Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР 

«бакалавр» для студентів галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» 
напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» Інституту 
інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова/ Л. М. Дунаєва, У. В. Варнава, 
М. І. Брагар, Т. П Хлівнюк. - Одеса: Вид-во «ВМВ», 2016. - 37 с. 

 

- Кириленко Н. А.  
Методичні вказівки «Методи анатомічних досліджень рослин» 

для студентів біологічного факультету всіх форм навчання / 
Н. А. Кириленко. – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2016. – 44 с. 
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- Кокшарова Т. В.  
Розрахунки за хімічними рівнянями :методичні вказівки до 

лабораторних занять з неорганічної хімії для студентів вищих 
навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Хімія» та 
сумісними спеціальностями / укл. Т. В. Кокшарова. – Одеса : 
Астропринт, 2016. – 36 с. 
 

- Кокшарова Т. В.  
Розрахункові задачі для самостійної роботи з неорганічної хімії : 

для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за 
спеціальністю «Хімія» та сумісними спеціальностями / укл. 
Т. В. Кокшарова. – Одеса : Астропринт, 2016. – 40 с. 

 

- Куделіна С. Б.  
Методичні вказівки до практичних та контрольних робіт з курсу 

«Методика викладання географії» для студентів-географів / Укладач: 
С. Б. Куделіна. – Одеса: «Апрель», 2016. 

 

- Курбатова І. М. 
Теорія ймовірностей і математична статистика. Частина І. : 

методичні вказівки для студентів напрямів підготовки 6.030601 
Менеджмент, 0.030509 Облік і аудит / І. М. Курбатова. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 36 с. 

 

- Кушнір В. Г. 
Підготовка та захист курсових і дипломних робіт : методичний 

посібник / Відпов. ред. В. Г. Кушнір; упоряд. С. В. Ковальський, 
О. М. Луговий, Л. В. Новікова, Н. О. Петрова, О. О. Синявська. – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2016. – 56 с. 

 

- Левченко В. Л.  
Образний світ сміхової культури. Методичні вказівки до 

спецкурсу для студентів філософського факультету / Укладач – 
доцент кафедри культурології В. Л. Левченко / Одеський нац. ун-т 
імені І. І. Мечникова. – Одеса: видавництво «Печатний дом», 2016. – 
23 с. 
- Мазурок И. Л. 

Великие экономисты : Тексты для чтения : методические 
рекомендации / И. Л. Мазурок. – Одесса : Одесский национальный 
университет имени И. И. Мечникова, 2016. – 52 с. 
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- Медінець С. В.   
Ґрунтово-екологічний моніторинг. Технологія вимірювань емісії 

окремих парникових газів (СО2 та Н2О) за допомогою автоматичної 
системи Едді Коваріанс : методичний посібник / С. В. Медінець, 
В. І. Медінець, Я. М. Біланчин. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 36 с. 
 

- Миронова Л. А. та ін  
Методичні вказівки до курсу «Латинська мова» для студентів І 

курсу спеціальності «Хімія» денної форми навчання / Укладачі : 
Л. А. Миронова, В. С. Григораш. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим 
Вікторович, 2016. – 44 с. 

 

- Неклесова В. Ю.  
Методичні вказівки «Searching for and processing information» до 

курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів 
історичного факультету I курсу денного відділення / Укладач 
В. Ю. Неклесова. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 
– 54  с. 

 

- Подлісецька О.О. 
Вступ до літературознавства : методичні рекомендації до курсу 

для студентів І курсу денної форми навчання філологічного 
факультету напряму підготовки 6020303 Філологія, спеціальності 
«Болгарська мова та література» / О. О. Подлісецька. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 74 с. 

 

- Подлісецька О.О.   
Історія українського літературознавства : методичні 

рекомендації для  студентів IV курсу денної форми навчання 
філологічного факультету напряму підготовки 6020303 Філологія, 
спеціальності «Українська мова та література». Видання друге, 
доповн. / О. О. Подлісецька. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с. 

 

- Попова О. М. 
Морфологія рослин: тестові і контрольні завдання з курсу 

«Ботаніка» : методичні вказівки / О. М. Попова. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с. 
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- П’яткова А. В. 
Меліоративна географія : методичні вказівки для виконання 

лабораторних робіт для студентів 4-го курсу напрямку підготовки 
6.040104 «Географія» / А. В. П’яткова. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 34 с. 
 

- Ракитська Т. Л.  
ІЧ-спектральні дослідження природних сорбентів та 

металокомплексних каталізаторів на їх основі : методичні вказівки 
для студентів хімічного факультету за спеціальністю 102 «Хімія» / 
уклад.: Т. Л. Ракитська, Т. О. Кіосе, А. С. Труба, Г. М. Джига. – 
Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 21 с.  

 

- Ракитська Т. Л.  
Термічні методи дослідження природних, синтетичних та 

модифікованих сорбентів : методичні вказівки для студентів 
хімічного факультету за спеціальністю 102 Хімія / уклад.: 
Т. Л. Ракитська, Т. О. Кіосе, Х. О. Голубчик, Л. А. Раскола, 
А. С. Труба. – Одеса : Удача, 2016. – 21 с. 
 

- Раскола Л. А. 
Теоретико-методичні засади розроблення освітніх програм : 

методичний посібник / Л. А. Раскола, О. М. Ружицька, за ред. 
О. В. Запорожченко, В. М. Хмарського. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 68 с. 

 

- Розанова О. А.  
Методичні вказівки з англійської ділової мови Professional 

Communication Skills для студентів ІІІ курсу очної форми навчання 
факультету МЕВ та англійського відділення факультету РГФ / 
О. А. Розанова. – Одеса: Одеська міська друкарня, 2016. – 52 с. 
 

- Романець В. М.  
Організація педагогічної практики з зарубіжної літератури на 

факультеті романо-германської філології : методичні рекомендації 
для студентів 5-го курсу денної та 6-го курсу заочної форми навчання 
факультету романо-германської філології / укладач : В. М. Романець. 
– Одеськ. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : «ПолиПринт», 
2016. – 52 с. 
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Фотосинтез. Методичні рекомендації для студентів : методичні 
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Лабораторний практикум з молекулярної біотехнології і 

біоінформатики : методичний посібник. – 2-е вид., випр. та доповн. / 
Ж. Ю. Сергєєва, Н. В. Ліманська, Т. В. Іваниця, К. Д. Крилова, 
Н. Ю. Васильєва, А. М. Остапчук, Г. І. Жумінська, Н. В. Коротаєва, 
Ф. І. Товкач. – Одеса : Одеський національний університет імені 
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Астропринт, 2016. – 48 с. 

 

- Сумченко И. В.  
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И. И. Мечникова. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович., 2016. 
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посібник щодо забезпечення самостійної роботи студентів усіх фори 
навчання (за напрямом 6.030104) / Н. Є. Степанова.– Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 108 с. 
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- Топоров С. В.  
Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу. Частина І. 

Електрохімічні методи аналізу: методичний посібник для самостійної 
роботи студентів хімічного факультету / С. В. Топоров, Р. Є. Хома – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2016. – 76 с. 

 

- Тхор Н. М.  
Методичні вказівки з домашнього читання для студентів 

старших курсів англійського відділення (очної та заочної форм 
навчання) факультету романо-германської філології / укл.: 
Н. М. Тхор, О. О. Калінюк, І. П. Попік. – Одеса : Фенікс, 2016. – 
152 с. 
 

- Хаустова Н. Д. 
Атлас Drosophila melanogaster (колекція кафедри генетики і 

молекулярної біології ОНУ імені І. І. Мечникова : методичні вказівки 
/ Н. Д. Хаустова, Н. А. Стрельцова, О. М. Благодарова, С. В. Білоконь, 
С. В. Чеботар. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2016. – 47 с. 

 

- Хаустова Н. Д.  
Постановка і аналіз циклічних схрещувань Drosophila 

melanogaster : методичні вказівки / Н. Д. Хаустова, Н. А. Стрельцова. 
– Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2016. – 20 с. 

 

- Чебаненко А. П. 
Термисторы, варисторы, транзисторы. Часть ІІ : методические 

указания к лабораторным работам по спецпрактикуму «Физика 
полупроводниковых приборов» / А. П. Чебаненко, С. В. Зубрицкий, 
Ю. Н. Каракис – Одесса : Одесский национальный университет 
имени И. И. Мечникова, 2016. – 48 с. 
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- Черновалюк И. В. 
Собеседование по русскому язику : методические рекомендации 

для иностранцев, поступающих в Одесский национальный 
университет имени И. И. Мечникова, образовательно-
квалификационный уровень «бакалавр» / И. В. Черновалюк. – Одесса 
: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 
2016. – 48 с. 

 

- Шумарина Т. Ф. 
Орфографический и орфоэпический практикум : методические 

указания и задания по дисциплине для студентов направления 
6.020303 филология специальности «Язык и литература (русская)» / 
Т. Ф. Шумарина, И. В. Мурадян. – Одесса : Одесский национальный 
университет имени И. И. Мечникова, 2016. – 32 с. 
 

- Яковенко Л. І. 
Дидактичні матеріали до лабораторних занять (іменник, 

прикметник) з дисципліни «Польска мова» для студентів 2 курсу : 
методичні вказівки / Л. І. Яковенко. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с. 
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НАУКОВІ ВИДАННЯ 

 
 

Монографії 

Автореферати дисертацій 

Збірники наукових праць 

Матеріали конференцій  

Програми конференцій 

Звіти  

Науково-періодичні видання 
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МОНОГРАФІЇ 

 
Зинченко В. Ф. 

А72  Кислотно-основные свойства неорганических соединений : 
монография / В. Ф. Зинченко, В. В. Менчук, В. П. Антонович, 
Е. В. Тимухин – Одесса : Одесский национальный университет 
имени И. И. Мечникова, 2016. – 152 с.  

ISBN 978-617-689-173-4 
 
В монографии рассмотрены кислотно-основные свойства неорганических 

соединений и взаимосвязь этих важнейших параметров с растворимостью, 
термическими и другими физико-химическими характеристиками веществ и 
материалов. 

Книга предназначена для химиков и материаловедов, которых интересует 
методология неорганической химии и возможности ее практического 
применения. 

УДК  543 
ББК  24.4 

 
 
 

І-74  Інформаційні технології та іновації в економіці, управлінні 
проектами і програмами [Текст] : монографія / за заг. ред. 
В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. – Харків: ФОП Панов А. М., 2016. 
– 404 с. 

ISBN  978-617-7293-91-9 
 
Основу монографії складають результати досліджень провідних вчених 

України. Представлено нові наукові розробки щодо розвитку підприємств, 
управління його інноваційною діяльністю, результати впровадження 
інформаційних технологій та технологій управління проектами та програмами, 
управління бізнесом. 

Видання рекомендовано для фахівців у галузях економіки, інформаційних 
технологій, управління проектами і програмами для студентів та аспірантів, а 
також науковців і викладачів ВНЗ. Статті відтворені з авторських оригіналів, в 
авторській редакції. 

УДК 658.012.32 
ББК: У 290-21 
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І-74       Інформаційні технології в управлінні соціально-
економічними об’єктами: монографія / Кол. авторів. – Одеса: 
Бондаренко М. О., 2016. – 214 с. 

ISBN 978-617-7424-13-9 
 

З метою створення сучасних нових та вдосконалення існуючих 
інформаційних технологій управління соціально-економічними об’єктами в 
монографії запропоновані методики моделювання предметних областей 
інтелектуального капіталу, а також структурування та інтелектуального 
аналізу даних про стан таких об’єктів та процесів як управління 
інтелектуальним потенціалом організації, інноваціями та інформаційними 
ресурсами, створенням інтелектуальної продукції, підвищення якості освіти 
в вищих та спеціальних навчальних закладах та спеціалізованого 
бібліотечно-інформаційного обслуговування, а також управління ціновим 
рухом на фінансових ринках. Окремий інтерес представляє розробка 
методик для вирішення проблем просування в пошукових системах освітніх 
та інших веб-ресурсів з динамічним контентом, а також розробка сучасних 
методів побудови формальних інформаційних моделей для застосування при 
проведенні процедур ідентифікації для таких задач як забезпечення 
надійного каналу зв’язку при дистанційному зондуванні земної поверхні під 
час розробки корисних ресурсів або передаванні стенографічної інформації 
по відкритих каналах, різноманітних задачах діагностики об’єктів різної 
фізичної природи. 

УДК 303.8 
ББК 65.050.9(4Укр)28 

 
К64 Кононенко О. І. 

Перфекціонізм особистості : монографія / О. І. Кононенко. – 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 
Одеса: Удача. – 2016. – 357 с. 

ISBN 978-966-2743-00-5 
 

У монографії представлено матеріали теоретико-методологічного та 
емпіричного дослідження перфекціонізму особистості. В роботі здійснено 
системний аналіз феномену перфекціонізму, розкрито основні напрямки 
його дослідження в сучасній вітчизняній та зарубіжній психологічній науці, 
визначено основні пре диктори та види перфекціонізму та виділено моделі 
перфекціонізму особистості. Реалізовано тренінгові програму корекції 
негативних проявів перфекціонізму та підтверджено її ефективність. Для 
психологів, магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів 
наукового ступеню. 

УДК 159.923.2:17.036.2 
ББК 88.37я73 
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Кусик Н. Л. 
С69     Соціально-економічний розвиток держави та регіонів: 

теоретичні, практичні та облікові аспекти: монографія / за ред. 
к.е.н., доц. Н. Л. Кусик, к.е.н., доц. О. В. Побережець та інші. – 
Херсон: Грінь Д. С., 2016. – 350 с. 

ISBN 978-966-930-103-1 
 

У науковій монографії розглянуто: теоретичні, практичні та облікові 
аспекти соціально-економічного розвитку держави з урахуванням специфіки 
регіонів України в умовах глобалізації економіки. У монографії представлені 
результати наукових досліджень щодо економічного розвитку держави та її 
соціальної складової. Розкрито зміст та сутність проблеми пошуку напрямів 
соціально-економічного розвитку з урахуванням ефективного використання 
ресурсного потенціалу як окремих регіонів, так і підприємств. 

Монографія буде корисною для докторантів, аспірантів, магістрів, 
науковців, фахівців, які займаються проблемами соціально-економічного 
розвитку держави та регіонів. 

УДК 330.3 (477) 
ББК 65.011(4УКР)  

Лобков В. А. 
Л68     Внутрипопуляционная регуляция численности 

млекопитающих : монографія / В. А. Лобков – Одесса : Одесский 
национальный университет имени И. И. Мечникова, 2016. – 128 с.  

ISBN 978-617-689-170-3 
 

В монографии рассматриваются существующие взгляды на 
внутрипопуляционную регуляцию численности млекопитающих. 
Предложено разделение внутрипопуляционных механизмов регулирования 
численности на неспецифические и внутриспецифические. Выявлены общие 
для всех млекопитающих механизмы регулирования численности, 
основанные на изменении рождаемости. Проявлениями этих механизмов 
объяснены известные случаи массового размножения или вымирания 
млекопитающих, а также динамики границ ареалов некоторых видов. 
Установлены закономерности изменений численности пространственных 
группировок млекопитающих, обусловленные внутрипопуляционными 
процессами. 

УДК  591.526:599 
ББК  28.693.36 
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Масленніков Є. І 
М315     Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : 

монографія, вип. 1 / за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова; 
Е. А. Кузнєцов, Ю. М.  Сафонов, С. В. Філиппова та інші – Херсон: 
Грінь Д. С., 2016. – 854 с. 

ISBN 978-966-930-078-2 
 

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

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

 
УДК 330.341.1 

ББК У9(4 УКР)-55 

 
 
Механізми публічно-правової і приватноправової  

М55 регламентації суспільних відносин у адміністративно-політичній, 
соціально-культурній та господарській сферах : кол. моногр./ 
П. П. Білик, О. І. Миколенко, О. М. Миколенко та ін. ; за заг. ред. 
О. І. Миколенка. – Одеса: Фенікс, 2016. – 342 с. 

ISBN 978-966-928-062-6 
 
Запропонована монографія рекомендована для аспірантів і викладачів 

вищих навчальних закладів юридичної спрямованості. 
Монографію присвячено аналізу механізмів публічно-правової і 

приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-
політичній, соціально-культурній та господарській сферах. У дослідженні 
аналізуються сучасні наукові підходи щодо визначення понять « правова 
регламентація» та «механізми правової регламентації», визначається роль 
публічного та приватного права в регулюванні суспільних відносин, 
характеризуються функції адміністративного права, розкриваються особливості 
адміністративно-правового та господарсько-правового регулювання публічних і 
приватних відносин і Україні, а також аналізується світовий досвід у цій сфері. 

 
УДК 342.5/6:316.472 
ББК 67.400.6:60.54
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Міжнародні відносини та політика держав в умовах  
М58 глобальних трансформацій : аналіз сучасної політичної думки : 

монографія / Колектив авторів, за заг. ред. І. М. Коваля, 
О. І. Брусиловської. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2016. – 412 с.  

ISBN 978-617-689-160-4 
 

На основі компаративного вивчення політичної думки щодо змін у 
міжнародних відносинах в умовах глобальних трансформацій показано нові 
наукові тренди. По-перше, аналіз особливостей багатополярної системи 
міжнародних відносин порівняно з попередньою біполярною; по-друге, 
швидкий розвиток конфліктології з акцентом наукових досліджень на 
проблемі врегулювання конфліктів; по-третє, дослідження феномену «нового 
регіоналізму»; по-четверте, аналіз специфіки впливу ядерного чинника на 
сучасну систему міжнародних відносин. 

Монографія розрахована на фахівців в галузі політології, викладачів, 
аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола 
читачів. 

УДК  з27.019.52:316.423.2 
ББК  66.4(0).01 

 
Моделі, методи і засоби управління соціально-економі-  

М744  чними об’єктами : монографія / Кол. авторів. – Одеса: 
Бондаренко М. О., 2016. – 226 с. 

ISBN 978-617-7424-14-6 
 

В монографії досліджено засоби управління бізнес-процесами з 
використанням системного підходу та реалізація бізнес-процесів засобами 
пакетів прикладних програм, розглянуті демографічні чинники у процесах 
управління; інформаційні технології, методи, засоби управління економічної 
безпекою бізнес-процесів; підходи до оцінки конкурентоспроможності 
підприємств. Докладно аналізовано різні аспекти бізнес-процесів, наведені 
приклади використання різноманітних програмних продуктів для управління 
та оцінки ефективності і конкурентоспроможності підприємства. Окремий 
інтерес представляють приклади зарубіжного досвіду застосування моделей 
стимулювання зростання ВВП, оцінки програм фінансової підтримки малого 
і середнього бізнесу, який може бути використаний в Україні. 

Монографія буде корисною для магістрів, аспірантів, науковців, 
фахівців, що займаються проблемами використання моделей, методів і 
засобів в системі управління підприємств в Україні. 

УДК 303.4 
ББК 65.050.9(4Укр)030.1 
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Музичко Олександр  
М898   Книга та слово: історик І.А. Линниченко у культурному і 

громадському житті України кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.. : 
монографія / Олександр Музичко. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 426 с.  

ISBN 978-617-689-177-2 
 

У монографії запропонована комплексна реконструкція життєвого 
шляху вихованця В. Б. Антоновича, історика, професора, члена-
кореспондента Санкт-Петербурзької та Краківської академії наук Івана 
Андрійовича Линниченко (1957-1926 рр.) – одного з помітних діячів науки, 
освіти та суспільного життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. І. 
Линниченко був одним з засновників школи істориків-україністів сучасного 
ОНУ імені І.І.Мечникова. 

Монографія рекомендована для істориків, краєзнавців, біографістів, а 
також для всього наукового та освітянського співтовариства. 

 
УДК  929Линниченко(477)”1857/1926” 

ББК  63.3-8(4Ук)52/61 
 

Мусий В. Б. 
М916    «… глядя задумливо в небо широкое»: человек и природа в 

произведениях И. С. Тургенева 1840-1850-х годов : монография. 
– Одесса : Печатный дом, 2016. – 174 с. 

ISBN 978-966-389-391-4 
 

В монографии идет речь о тургеневской философии природы (ее 
особенностях, этапах ее формирования), а также о воплощении понимания 
писателем отношений между человеком и природой в его произведениях. В 
центре внимания – наиболее сложный в связи с его переломным характером 
этап творческой эволюции И. С. Тургенева. Для формирования более 
полного и объективного понимания характера художественной 
антропологии И. С. Тургенева автор монографии включает изучение его 
произведений в широкий литературный контекст. 

Монография адресована литературоведам, преподавателям, студентам-
гуманитариям, всем тем, кого интересуют проблемы философии творчества. 

 
УДК 882-3(09) Тургенев 

ББК 83.3(4Рос)5-84 
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Наперодні апогею: одеські роки філософа і психолога – 
професора Миколи Яковича Ґрота (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 нац. ун-т, 2016. – 
456 с. : іл. – (Розвиток науки в Одеському національному 
університеті; Вип.: Психологія. Філософія). 

ISBN  978-617-689-172-7 
 
Монографія присвячена видатному філософу та психологу професору 

Миколі Яновичу Ґроту, який доклав великих зусиль для формування 

вітчизняного філософсько-психологічного дискурсу та філософсько-
психологічної діяльності. 

Наукова робота об’єднала сучасних істориків, бібліографів, філософів 
та психологів університету на шляху висвітлення особливостей одеського 

періоду в багатогранній діяльності М. Я. Ґрота. Складовою частиною 

видання є бібліографічний 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. У монографії вперше представлені конспекти лекцій з філософії 

М. Я. Ґрота, а також маловідомі статті, які були надруковані в одеських 

газетах тих часів. 
Видання призначено як для психологів, філософів, істориків, 

науковців, так і для всього наукового та освітянського співтовариства. 
 

УДК  921Ґрот:111/159(477.74-21)’’1883/1886’’ 
ББК  87-8(4Ук-4)д-2О) 
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  Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів : колект.  
О-41 моногр. / за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської – Одеса : ПолиПринт, 

2016. – 362 с. 
ISBN 978-966-2070-90-3 

 
Черговий випуск колективної монографії присвячено комплексному 

аналізу природи і функціонування мови у поліжанрових дискурсах на рівні 
синхронії та діахронії, контрактивним студіям, висвітленню новітніх 
напрямів дослідження мовної системи. У монографії вміщено актуальні 
розробки вчених Одеської лінгвістичної школи у всьому розмаїтті їхніх 
наукових пошуків у царині слов’янського й світового мовознавства. 

Адресовано науковцям, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться 
лінгвістичною проблематикою. 

УДК 81-11Одеса(477) 
ББК 81.1Одеса я9 

 

 
Побережець О. В. 

П315     Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження 
системи управління результатами діяльності промислового 
підприємства : монографія / О. В. Побережець. – Херсон: 
Видавництво: Грінь Д. С., 2016. – 500 с. 

ISBN 978-966-930-125-3 
 

У монографії розглянуто: методологічні передумови дослідження 
управління результатами діяльності промислового підприємства; досліджено 
систему оцінки результатів діяльності промислових підприємств; 
запропоновано систему планування та прогнозування результатів діяльності 
промислового підприємства на підставі сегментної складової; запропоновано 
застосування аналітичних інструментів в системі управління результатами 
діяльності промислового підприємства; сформовано концепцію та розроблено 
механізм управління результатами діяльності промислового підприємства. 

Монографія буде корисною для докторантів, аспірантів, магістрів, 
науковців, керівників підприємств, які досліджують проблеми забезпечення 
системи управління промисловим підприємством. 

 
УДК 658.1:65.014.1 

ББК 65.290-2:65.290-93 
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Правовое регулирование отношений в сфере частного права:  
П685 традиции и современность / под ред. И. С. Канзафаровой. – 

Одесса : Астропринт, 2016. – 500 с. 
ISBN 978-966-927-140-2 
 

Книга издается к 150-летию со дня рождения известного ученого-
правоведа Евгения Владимировича Васьковского (1866-1942), научные 
исследования которого не утратили своей актуальности и на современном 
этапе развития государственно-правовой действительности. 

Отличительной особенностью книги является то, что она объединяет 
результаты научных исследований самого Е. В. Васьковского и современных 
ученых-юристов Украины. Такой подход позволяет, с одной стороны, отдать 
дань памяти Е. В. Васьковскому, с другой – показать неразрывную связь между 
традиционными и современными научными представлениями о правовом 
регулировании отношений в сфере частного права. 

Издание предназначено для ученых-правоведов, преподавателей и 
студентов юридических высших учебных заведений, практикующих 
юристов, а также всех тех, кого интересуют проблемы правового 
регулирования отношений в сфере частного права. 

УДК 347.1/.6 
ББК 67.404 

Скляренко А. М. 
С43   Типологическая ономастика : в 5 кн. Кн. 3 : Артикли в сфере 

ономастики: в 2 ч. Ч. 2 : Функционирование ономастических 
артиклей : монографія / Алексей Скляренко, Ольга Скляренко. – 
Одесса : Астропринт, 2016. – 416 с. – (Серия «Бібліотека 
української ономастики»). 

ISBN 978-966-190-555-8 (в 5 кн.) 
ISBN 978-966-927-144-0 (кн. 3, ч. 2) 
 

Монография «Типологическая ономастика», книга третья «Артикли в 
сфере ономастики», часть 2 «Функционирование 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 (теоретической) ономастики. 

Книга посвящена типологическому исследованию функционирования 
артиклей в ономастической сфере основных артиклевых языков европейской 
культуры. Исследование вскрыло многочисленные противоречия между 
нормами и правилами употребления артиклей с собственными именами и 
реальным использованием ономастических артиклей, что требует 
пересмотра всей современной артиклевой концепции. 

УДК 811.161.2’373.23 
ББК 81.411.4-3 
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Трансформаційні процеси в економіці : конкурентоспро- 
Т65 можність та інституційна база управління на різних рівнях 

ієрархії : монографія / за наук. ред. доктора економічних наук 
Ніценка В. С. – Одеса : ТОВ «Лерадрук», 2016. – 507 с. 

ISBN 978-966-2710-71-7 
 

Обґрунтовано теоретико-методичні засади формування 
інституційної бази управління на різних рівнях управлінської 
ієрархії в умовах трансформаційної економіки. Наведено 
напрямки реформування національної економіки та підвищення 
рівня конкурентоспроможності основних виробничих та 
соціальних сфер. 

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

 

УДК 330.342.2 
ББК 65.011 

 
 
Чорноземи масивів зрошення Одещини : монографія / За  

Ч-493  науковою редакцією д. біол. наук, проф. Є. Н. Красєхи та 
к. геогр. наук, доц. Я. М. Біланчина. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 194 с. 

ISBN 978-617-689-161-1 
 

Висвітлено матеріали багаторічного дослідження ґрунтоутворювальних 
процесів у чорноземах масивів зрошення Одещини як в умовах зрошення 
дощуванням, затопленням під культуру рису та краплинного способу 
поливу, так і припинення зрошення в останні 20 років та постіригаційної 
еволюції ландшафтів і ґрунтів. Наведено оцінку сучасного 
агромеліоративного стану ґрунтів і земель масивів зрошення та тенденції їх 
сучасної еволюції. Обґрунтовано систему заходів управління ґрунтово-
меліоративною ситуацією, охорони, раціонального використання та 
підвищення родючості чорноземів масивів зрошення. 

Для фахівців сільського і водного господарства, науковців і студентів. 
 

УДК  631.445.4(477.74):631.67 
ББК  40.626(4Ук-4Од) 
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Шмуратко В.И. 
Ш754  Северо-западный шельф Черного моря в голоцене : 

монография / В. И. Шмуратко. – Одесса : Одесский национальный 
университет имени И. И. Мечникова, 2016. – 128 с.  
ISBN 978-617-689-170-3 
 

В монографии дано обоснование климато-тектонической модели 
голоценовой эволюции северо-западного шельфа Черного моря, основанной 
на количественной оценке гляцио-гидроизостатических деформаций 
литосферы и изменений климата. Рассмотрена проблема промежуточных 
голоценовых регрессий Черного моря в связи с резкими изменениями 
климата. Предложена стратегия изучения постледниковой истории северо-
западного шельфа, ключевым элементом которой является количественная 
оценка эффекта изостатического выравнивания литосферы. 

Для геологов, географов, археологов, экологов и широкого круга 
читателей, интересующихся геологической историей формирования 
бассейна Черного моря. 

УДК  551.242(262.5-16)’’-0450/8690‘’ 
ББК  26.323.2(922.81/3) 

 
Шрагіна Лариса Ісаківна 

Ш85   Психологія вербальної уяви: Функціонально-системний підхід. 
: монографія / Лариса Ісаківна Шрагіна. – К.: Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2016. – 284 с. 

ISBN 978-966-518-710-3 
 
Монографія присвячена теоретико-методологічному дослідженню 

феномену уяви як проблеми сучасної психологічної науки. Наукова новизна 
результатів дослідження полягає в розробці методологічного підходу, що 
поєднує функціонально-системний підхід як загальнонаукову 
міждисциплінарну методологію з мета когнітивним підходом, що 
відображає конкретно-науковий рівень досліджень в психології. 

Застосування запропонованого методологічного підходу для аналізу 
механізмів функціонування найменш вивченої вербальної уяви дозволило 
зробити висновок, що вербальна уява в процесі конструювання вербальних 
образів є мета когнітивним процесом, який виконує керуючо-інтегруючі 
функції. 

Для викладачів і студентів психологічних факультетів, фахівців в галузі 
загальної та мета когнітивної психології, історії та методології психології. 

УДК 159.954.3 
ББК 88.3 
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Экономика и менеджмент альтернативных топлив :  
Э40 отечественный и зарубежный опыт : монография / под научной 

редакцией д.э.н, профессора В. И. Гавриша, д.э.н, доцента 
В. С. Ниценко, д.э.н, профессора К. В. Павлова, к.э.н., доцента 
И. З. Юсупова. – Ижевск: Шелест, 2016. – 187 с. 

ISBN 978-5-906027-21-4 
 

В монографии исследуются различные проблемы нового научного 
направления «Экономика и менеджмент альтернативных топлив». 
Формирование и развитие данного научного направления имеет большое 
значение не только в теоретическом, но и в практическом аспекте, т. к. 
коррелирует с перспективными оценками развития мировой энергетики в 
целом. Книга написана известными учеными из России и Украины. 

Отдельные разделы монографии могут быть также использованы и в 
качестве учебного пособия, поэтому книга может быть полезна не только 
научным работникам и менеджерам, но и преподавателям ВУЗов и 
студентам. 

 

УДК 330:001.83(100) 
ББК 65.9(0)-53-21  

 
 

Якубовский С. О.  
Я492    Трансформація економічних систем країн Вишеградської 

групи : монографія / С. О. Якубовський, О. В. Журавльов – 
Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2016.– 172 с. 

ISBN  978-617-689-192-5 
 

У монографії оцінено ефективність співробітництва країн 
Вишеградської групи, виявлено фінансову складову у трансформації 
економічних систем Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини; визначено 
вплив економічних факторів на платіжні баланси країн; детально 
ідентифіковано національні економічні інтереси України в регіоні; 
запропоновано шляхи використання досвіду країн Вишеградської групи в 
Україні. 

Монографія зорієнтована на широке коло читачів, які цікавляться 
питаннями світового господарства і міжнародними економічними 
відносинами. 

 
УДК  339:330.342[(437.1/.2)+(437.6)+(438/439)] 

ББК  65/5(44) 
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Гребенник Г. П. 
Г79 Мудрецы и властелины (Историко-политологические очерки). – 

О.: Друкарський дім, 2016. – 288 с. 
ISBN 978-966-389-408-9 
 

Книга написана в жанре историко-политологического очерка. Все 
очерки жестко увязаны между собой темой взаимодействия очень редких 
людей исторического масштаба – мудрецов и властелинов. Мудрость и 
Власть. Сочетаются ли? Есть ли такое требование в истории? Каковы древние 
и не очень свидетельства о взаимоотношениях мудрецов и властителей? Как 
жить, чтобы править и как править, чтобы сохранить власть и могущество? 
Как поступали мудрецы, которых судьба столкнула с великими правителями? 
На фоне обескураживающей политики современных властителей эти вопросы 
имеют повышенный интерес. 

Книга предназначена как для научных работников, так и для широкого 
круга читателей. 

УДК 141.131(075)ББ 
ББК 87.3(0)321-215я73Г 
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АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 
 

- Аннєнкова І. П. 
Теорія і методика моніторингу якості професійної діяльності науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів : автореф. дис. … докт. 
пед. наук. / І. П. Аннєнкова. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2016. – 43 с.  
 

- Гоцульський В. Я. 
Мікронеоднорідна структура водних розчинів спиртів та флуктуації в 

околі їх особливих точок : автореф. дис. … докт. фіз.-мат. наук. / 
В. Я. Гоцульський. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2016. – 32 с.  
 

- Брильова О. В  
Правовий статус організацій роботодавців, їх об’єднань як суб’єктів 

трудових правовідносин : автореф. дис. …канд. юр. наук / О. В.Брильова. – 
Одеса : Фенікс, 2016.  

   

- Вавілов Є. В. 
Удосконалення моделі процесів вимірювання та оцінювання якості 

інформаційних систем підприємств з урахуванням стандартної серії ISO 
25000 : автореф. дис. … канд. техн. наук. / Є. В. Вавілов.. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 20 с.  
 

- Калугін В. В. 
Гістерезис тепломасообміну частинок і дротиків каталізатора в хімічно-

активних середовищах : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук. / В. В. Калугін. 
– Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 
24 с.  

 

- Леонідова І. В. 
Географо-генетичні особливості ґрунтоутворення на острові Зміїний : 

автореф. дис. … канд. геогр. наук. / І. В. Леонідова. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 20 с.  
 

- Рижко І. Л. 
Лужна пептидгідролаза в онтогенезі мух за забруднення середовища 

солями важких металів : автореф. дис. … канд. біол. наук) / І. Л.Рижко. – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016 – 22 
с.  
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- Чоповський О. В. 
Гравітаційні ефекти в моделях Калуці-Клейна з різними типами 

компактифікації. : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук /О. В. Чоповський. – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 24 с.  

 

- Шептилевський О. В. 
Динаміка пружної сферичної оболонки з рідиною при внутрішньому 

збудженні. : : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук / О.В.Шептилевський. – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 20 с. 
 

- Штельмухова Ю. В. 
Концепт «Чеховське» в англійській літературі початку XX ст. (Б. Шоу, 

В. Вулф). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук. – Бердянськ: Видавництво та друк Ткачук О. В., 2016. – 
18 с. 
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 ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

Етнічна культура в глобалізованому світі : Збірка наукових  
Е915 праць П’ятої та Шостої Міжнародних наукових конференцій сту- 

дентів, аспірантів та молодих вчених / Колектив авторів. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 
198 с.  

ISBN 978-617-689-195-6  
 

На сторінках видання розглядаються проблеми фіксації та збереження 
локальних варіантів традиційної культури; питання трансформації ет- нічної 
культури, традицій та інновацій, діяльність культурно-просвітніх структур та 
окремих їхніх представників. Окрему увагу приділено також історіографії цих 
проблем. Збірка рекомендується етнологам та історикам, фольклористам, 
мис- тецтвознавцям, краєзнавцям, студентам та учням загальноосвітніх шкіл. 
Автори статей несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених 
фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей.  

 

ББК 63.5я431  
УДК 39:7(063) 

 

 
 

«Євроінтеграція в умовах світової глобалізації». Збірник 
наукових статей за матеріалами Міжнародної науково-
практичної конференції, 27-29 квітня 2016 р. / Ред. кол. 
І. А. Дришлюк, К. Ю. Кармазіна, Л. О. Корчевна, 
І. С. Поліванова. – Одеса: Астропринт, 2016. 

 
У збірнику подано стислі виклади доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції «Євроінтеграція в умовах світової глобалізації», 
яка відбулась в рамках Odessa Smart Forum на економіко-правовому 
факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 27-
29 квітня 2016 р. Конференцію організовано ГО «Всеукраїнське об'єднання 
адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» за участі Ради 
адвокатів Одеської області, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури Одеської області та ГО «Інформаційно-правовий центр «Права 
людини». 

Для суддів, адвокатів, прокурорів, правозахисників, наукової 
спільноти та студентства. 
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Історія України в книжкових пам’ятках ХVII-XVIII ст. : з 
колекцій Наукової бібліотеки ОНУ : зб. наук. праць / 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 : ОНУ, 2016. – 422 с. : іл.. 

ISBN 978-617-689-157-4 
 

Збірник містить матеріали до історії України кінця ХVII- 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 ХVII-XVIII ст. – участі козацтва в подіях Північної 
війни 1700-1721 рр. та перехід гетьмана І. Мазепи під протекторат шведського 
короля Карла ХІІ у висвітленні європейської періодики. 

Видання призначене для істориків, філологів, викладачів, аспірантів та 
студентів, всіх, хто цікавиться історією України. 

 
УДК 930.2027.021:378.4(477.74-21) 

ББК  63.211(4УК)4/5 

 
Збірник матеріалів 72-ї студентської наукової конференції 

«Актуальні проблеми розвитку економіки: теорія та практика». 
         / Л. М. Дунаєва, О. О. Нікогосян,  Л. С. Смокова, У. В. Варнава. – 

Одеса : Плутон, 2016. 
 
 
Збірка матеріалів доповідей студентів ІІПО 72-ої студентської 

наукової конференції ОНУ. Підсекція «Соціальні теорії», 
«Соціальна робота», «Психологія». – Одеса : Плутон, 2016. 

 
 
Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної наукової 

нумізматичної конференції «РАСМІР : «Східна нумізматика – 
2013». – Одеса : Альфа-реклама, 2016. – 858 с. 
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Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та 
суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи». 26-27 
травня 2016 р., м. Одеса : Бондаренко М.О., 2016. – 363 с. 

 
 
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів і  

З-41 учасників 72-ї звітної конференції Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова : секція економічних і правових 
наук (26 квітня 2016 р., м. Одеса) / відп. ред.О. О. Нігреєва ; ред. 
кол. : Н. Л. Кусік, О. Є. Мазур, П. П. Білик [та ін.]. – Одеса: 
Астропринт, 2016. – 368 с. 

ISBN 978-966-927-132-7 
 

Збірник містить тези доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – 
учасників секції економічних і правових наук 72-ї  звітної конференції 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що відбулася 26-
28 квітня 2016 р. 

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

 
УДК 378.4(477.74):340(063) 

ББК 74.584(4Ук-4Од-2О)я431 
 
Збірник матеріалів доповідей викладачів ІІПО на 70-й  

Д640 науковій конференції професорсько-викладацького складу і 
наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова Підсекції 
«Соціальні теорії, Соціальна робота та Психологія»/ Ред. колегія: 
Л. М. Дунаєва, Л. С. Смокова,  У. В. Варнава – Одеса : Фенікс, 
2016. – 186 с. 

ISBN 978-966-928-020-6 
 

Тексти друкуються в авторській редакції. 
В матеріалах конференції розглянуто питання аналізу, дослідження і 

оцінки найбільш актуальних питань сучасних проблем соціальної роботи, 
теоретичної та практичної психології. Матеріали можуть бути використані для 
підвищення якості підготовки фахівців з соціальної роботи, психології та 
вдосконалення педагогічного процесу. 

 
УДК 008.2; 378.1; 159.922.6+316.6 

ББК 74.04 
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Матеріали 71-ої наукової конференції професорсько-викла- 
М34 дацького складу економіко-правового факультету Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 
2016 року, м. Одеса / відп. ред. О. О. Нігрєєва. – Одеса: 
Астропринт, 2016. – 13,72 друк. арк. 

 

Збірник містить матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-
викладацького складу економіко-правового факультету Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, що відбулася 23-25 
листопада 2016 р. 

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

 
 

УДК 378.4(477.74):378.12(063) 
ББК 74.584(4Ук-4Од-2О)738.1я431 

 
 

 
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 

15, вип.1 (32) : зб. наук. праць. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 244 с. 

ISSN 2413-9998 
 

У збірнику наукових праць розглядаються організаційно-економічні та 
організаційно-правові проблеми розвитку економіки та права в Україні. 

Аналіз динаміки проводиться з точки зору дослідження ефективності 
управління та знаходження пріоритетів соціально-економічної політики для 
українського суспільства в період ринкової трансформації. Аналіз сучасного 
стану правової системи України проводиться з точки зору поліпшення 
ефективності чинного законодавства, його відповідності соціальним 
потребам, науковим надбанням та досвіду право застосовної діяльності. 

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, 
державних службовців, підприємців і менеджерів. 

 
УДК 338 (06) 

ББК 65.011я43 
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Слов’янські наукові читання: літературознавчий та  
С484 лінгвокультурологічний аспекти : зб. наук. ст. за мат. Всеукр. 

наук. конф. (м. Одеса, 19-20 жовтня 2015 р.) / відп. ред. 
Н. М. Раковська ; ред. кол. : Є. М. Черноіваненко, В. Б. Мусій, 
А. Т. Малиновський [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 364 с. 

ISBN 978-966-927-127-3 
 

Матеріали, представлені у збірнику, ґрунтуються на наукових 
концепціях їх авторів, які були викладені у доповідях на науково-
теоретичній конференції «Слов’янські наукові читання: літературознавчий 
та культурологічний аспекти», проведеній кафедрою світової літератури 
ОНУ імені І. І. Мечникова в жовтні 2015 року. У роботі конференції взяли 
участь учені не тільки України, але й Німеччини, Польщі, Росії, Канади 
тощо. У статтях актуалізуються теоретичні аспекти філологічного 
слов’янознавства. Розглянуто контактно-генетичні зв’язки слов’янських 
літератур у контексті світової культури, авторські світи у художніх текстах, 
лінгвістичні та етноментальні парадигми у слов’янському культурному 
просторі. Статті вчених сприятимуть встановленню діалогу, обміну 
досвідом у рамках наукового співробітництва. 

Збірник адресується філологам і всім, хто цікавиться проблемами 
гуманітарного знання. 

УДК [81+82]:811.16(063) 
ББК 80/83я43 

 
 

Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації : Матеріали 
С80 міжнар. наук.-практ. конф. (26-28 червня 2016 р.). – Одеса : Медіа-

студії, 2016. – 260 с. 
 

До збірника ввійшли матеріали доповідей учасників Міжнародної 
науково-практичної конференції «Стійкий розвиток регіонів в умовах 
глобалізації», присвячених розв’язанню актуальних проблем регіонального 
розвитку та формуванню пропозицій щодо самозабезпеченості, підвищення 
стійкості місцевих громад до зовнішніх чинників. 

Для науковців, керівників та спеціалістів аграрного сектора, працівників 
державного управління, освіти та місцевого самоврядування, усіх, хто 
цікавиться проблемами розвитку сільських територій, особистості, 
суспільства та екологічного господарювання. 

 
 

УДК 338.43.01 (477): 504 
ББК 65.6: 28.081 
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Cтародавнє Причорномор’я. Випуск ХІ. / Голов. ред. 
І. В. Немченко. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2016. – 610 с.  

ISBN  978-617-689-159-8 
 

Збірка «Стародавнє Причерномор’я» складена на основі матеріалів ХІ 
читань пам’яті професора П. Й  Каришковського міжнародної конференції, 
яка відбулася в ОНУ імені І. І. Мечникова 11-13 березня 2016 р. Випуск 
містить статті з проблем нумізматики, історії та археології Північного 
Причерномор’я, античної та середньовічної історії, візантинознавства, 
історії Європи раннього модерного часу, історіографії тощо. 

І-Х випуски збірки виходили під назвою «Древнее Причерноморье».   
 

УДК  9(4-11)’’632/1789’’ 
ББК  63.3(4.5)2/5 

 
 
 

Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів  
Ф59 господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник 

матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 
травня 2016 року м. Одеса. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 
2016. – 364 с. 

ISBN 978-617-7261-90-1 
 

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

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

УДК 330:336 
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Художність літератури: аспекти теорії та історії : збірник  
Х98 наукових праць кафедри теорії літератури і компаративістики 

ОНУ імені І. І. Мечникова / за ред. Є. М. Черноіваненка. – Одеса : 
Астропринт, 2016. – 248 с. 

ISBN 978-966-927-163-1 
 

Подані в цій збірці праці членів кафедри теорії літератури і 
компаративістики філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова 
присвячені одній з найважливіших і найскладніших проблем 
літературознавства – проблемі художності літератури. Художність 
розглядаються тут не лише як категорія теорії літератури, але і як історичний 
феномен. 

Книга зацікавить студентів-філологів, аспірантів, вчителів словесності, 
університетських викладачів, усіх, хто цікавиться літературознавством. 

 
УДК 82:111.852(066) 

ББК 83:87.815я43 

 
 

Уёмовские чтения І-ІV (2013-2016): материалы Научных 
У32 чтений памяти Авенира Уёмова / Философский факультет ОНУ 

им. И. И. Мечникова. – Одесса, Печатный дом, 2016. – 310 с. 
ISBN 978-966-389-413-3 
 
В сборнике представлены тезтисы докладов, представленных на 

первых четырех конференциях «Научные чтения памяти Авенира Уёмова», а 
также статьи, связанные со сферой интересов А. И. Уёмова, и воспоминания 
об Авенире Ивановиче Уёмове. 

Сборник адресован всем тем, кто професионально занимается 
проблемами логики, философии науки и системологии, а также всем тем, 
кого интересует современная философия.  

 
 УДК  1 
ББК  87 
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Філологічні студії : збірник наукових статей студентів 
Ф545 філологічного факультету / Одеса : Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 268 с. 
ISBN 978-617-689-129-198-7 
 

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

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

 
 

УДК  80(05) 
ББК  80Я5 
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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

Дисперсные системы : материалы ХХVІІ Международной  
Д485 научной конференции, 19-23 сентября 2016 г.). / Ред. колегия : 

Б. Н. Галкин, В. Г. Шевчук, В. В. Калинчак, Н. Н. Копыт, 
С. Г. Орловская. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2016. – 220 с.  

ISBN  978-617-689-084-4 
 

В сборнике опубликованы материалы докладов 27-0й Международной 
конференции «Дисперсные системы». Материалы отражают содержание 
докладов конференции, в которых изложены новые результаты, состояние и 
перспективы исследований в области дисперсных систем. Представлены 
результаты теоретических и экспериментальных работ по исследованию тепло- 
и массообмена в дисперсных системах при протекании фазовых и химических 
превращений, рассмотрены механизмы образования дисперсной фазы.  

Широкий круг проблем охватывают аэрозольные технологии, 
связанные с генерированием аэрозолей, распылением жидких и твердых 
веществ, получением нанопорошков. Определенный интерес вызывает 
использование дисперсных систем в биологии, медицине и фармации. 

УДК  544.773.(063) 
ББК  24.6я431 

 

Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник 
наукових праць Шостої міжнародної науково-практичної 
конференції. 22-23 квітня 2016 р. / За заг. ред. проф. 
С. О. Якубовского, доц. І. А. Ломачинської, викл. 
М. В. Кириченко. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2016. – 82 с.  

ISBN  978-617-689-166-6 
 

У збірник увійшли матеріали наукових доповідей професорів, доцентів, 
викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів та 
співробітників наукових установ Білорусії, Ірландії, Казахстану, Росії, 
Сінгапуру, України, зроблених на Шостій міжнародній науково-практичній 
конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності». На 
конференції було обговорено загальні тенденції розвитку світового 
господарства, визначено чинники глобальної нестабільності та шляхи її 
подолання, оцінено ефективність економічних реформ в Україні в умовах її 
євроінтеграції та виявлено вплив реформ на добробут населення, 
проаналізовано наслідки подій в Україні протягом 2014-2016 років на 
розвиток пострадянських країн.                                            УДК  339.9.339.727 

ББК  65.5 
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7-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна 
C967 електроніка і мікросистемні технології» (СЕМСТ-7) (з виставкою 

розробок та промислових зразків сенсорів) (Україна, Одеса, 
30 травня – 3 червня 2016 року : Тези доповідей / ред. кол. : 
В. А. Сминтина (гол.ред.); члені редколегії: О. Є. Бєляєв, 
І. В. Блонський, Я. І. Лепіх (та ін..). – Одеса : Астропринт, 2016. 
– 212 с. 

ISBN  978-966-927-146-4 
 
Дана збірка містить тези доповідей 7-ї Міжнародної науково-технічної 

конференції «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» (СЕМСТ-7). 
Матеріали відображають зміст доповідей конференції, у яких 

викладено нові результати, стан і перспективи досліджень в області 
сенсорики за  основними її напрямками: фізичні, хімічні та інші явища, на 
основі яких можуть бути створені сенсори; проектування та математичне 
моделювання сенсорів; сенсори фізичних величин; хімічні сенсори;  
біосенсори; радіаційні, оптичні та оптоелектронні сенсори; акустоелектронні 
сенсори; наносенсори (фізика, матеріали, технологія); сенсори та 
інформаційні системи; матеріали для сенсорів; технологічні проблеми 
сенсорів; мікросистемні технології (MST); деградація, метрологія та 
атестація сенсорів. 

Більша частина відповідних повних доповідей за рекомендацією 
програмного комітету і редакційної колегії конференції буде опублікована у 
науково-технічних журналах: «Сенсорна електроніка і мікросистемні 
технології», «Журнал фізичних досліджень», “Semicond Phys.Quant. Electron. 
Optoelectron” «Функціональні матеріали», «Фотоелектроніка». 

Видання тез доповідей здійснено з авторських оригіналів, 
підготовлених до друку програмним комітетом і редакційною колегією 
конференції. 

УДК  621.38(063) 
ББК  32я431 
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      Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації. Матеріали  
С80  Міжнар. наук.-практ. конф. (26-29 червня 2016 р.) – Житомир-

Одеса-Ізмаїл : Вид-во «Рута», 2016. – 260 с.  
 

                     До збірника ввійшли матеріали доповідей учасників Міжнародної 
науково-практичної конференції «Стійкий розвиток регіонів в умовах 
глобалізації», присвячених розв’язанню актуальних проблем регіонального 
розвитку та формуванню пропозицій щодо самозабезпеченості, підвищення 
стійкості місцевих громад до зовнішніх чинників. 

Для науковців, керівників та спеціалістів аграрного сектора, 
працівників державного управління, освіти та місцевого самоврядування, 
усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сільських територій, особистості, 
суспільства та екологічного господарювання. 

 

УДК 338.43.01 (477): 504 
ББК 65.6: 28.081 

 
 
 
 
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в 

умовах  інституційних перетворень глобального середовища : 
матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 
вересня 2016 року). / Ред. колегія: О. В. Горняк, О. А. Ломачинська. 
– Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2016. – 94 с.  

ISBN  978-617-689-182-6 
 

Сьома науково-технічна конференція організована кафедрою 
економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова за сприяння Міністерства освіти і науки 
України. 

У матеріалах конференції висвітлено результати наукових досліджень і 
практики господарювання, узагальнені теоретичні підходи і практичний 
досвід процесів інституціоналізації у глобальному середовищі. 

 

УДК  330.101 
ББК  65.01я43 
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Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу  
С568 життя : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  

(27-30 серпня 2016 р.) / відп. ред.: Г. М. Дімов. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 
174 с.  

ISBN  978-617-689-175-8 
 

Матеріали конференції присвячені широкому колу проблем, 
пов’язаних з формуванням здорового способу життя населення. Розглянуті 
питання адаптивної рухової активності, рекреації і відпочинку, гігієни, 
екології та профілактики різних захворювань, а також соціально-
психологічні фактори. 

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

 

УДК  613(063) 
ББК  51.2я431 

 
 

 
XII International Scientific and Рractical Conference 

daRostim 2016 “Bionechnology for agriculture and environmental 
protection”.Pproceedings – Odessa : I. I. Mechnikov Odessa 
National University, 07th – 10th September 2016, Odessa, Ukraine. / 
За ред. докт. біол. наук В. О. Іваниці – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 244 с.  

ISBN  978-617-689-179-6 
 

In the proceedings are published materials of the XII International 
Scientific and Рractical Conference daRostim 2016 “Biotechnology for 
agriculture and environmental protection”, which was focused on the study 
of microorganisms and their role in natural ecosystems, in natural and synthetic 
compounds as plant growth regulators and for plant protections, the development  
of biotechnology in agricultural production to protect the environment and the 
disposal of industrial waste. 

UDC  606:[631+502](063) 
BBC  30.16я431 
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Матеріали всеукраїнських конференцій студентів та  
М34  аспірантів філософських факультетів – ХVІІ-ХVІІІ наукових 

читань пам’яті Георгія Флоровського. / За ред. В. В. Готинян-
Журавльової. – Вип. ІV – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 162 с.  

ISBN  978-617-689-184-0 
 

В збірник увійшли матеріали наукових доповідей Всеукраїнських 
конференцій студентів та аспірантів філософських факультетів ХVІІ-ХVІІІ 
наукових читань, присвячених пам’яті Георгія Флоровського з проблем 
логіки, методології, релігієзнавства, філософії історії та філософської 
антропології. 

Збірник рекомендовано філософам, а також для всього наукового 
товариства. 

УДК  1:2:378.4(477.74):929Флоровський 
ББК  87.3(0)6-8я431 

 
 
 

Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної  
К575 цивілізацій. Одеські етнографічні читання : збірка наукових 

праць: наукове видання. / Колектив авторів. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 336 с.  

ISBN  978-617-689-163-5 
 
На сторінках видання розглядаються актуальні проблеми історії 

культури порубіжжя східної і західної цивілізації, особливості традиційної 
культури населення порубіжжя Степу і Лісостепу в межах України, 
міжетнічні взаємини в порубіжних регіонах. 

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

 
УДК  39(477.74-16):008.000.9(063) 

ББК  63.529(4Ук-4Од)я431 
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Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного  
Ш99 права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : (до 150-річчя від 

дня його народження) : матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (Одеса, 20-21 травня 2016 р.) / упоряд. і 
відповід. ред. І. С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2016. – 540 с. 

ISBN 978-966-927-142-6 
 

Книга містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», 
присвяченої пам’яті Є. В.  Васьковського (до 150-річчя від дня його 
народження), яка відбулася на економіко-правовому факультеті Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 20-21 травня 2016 р. 

 
УДК 341.9(063) 
ББК 67.93.я431 

 
 

 
Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці :  

С773 матеріали ІІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 
верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, 
О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. 
Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – 
Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 
2016. – 318 с. 

ISBN 978-966-927-194-9 
 

Збірник наукових статей підготовлений за матеріалами ІІІ Міжнародних 
книгознавчих читань, які відбулися в Науковій бібліотеці ОНУ імені 
І. І. Мечникова 15-17 вересня 2015 р. Збірник присвячено актуальним 
проблемам дослідження та збереження книжкових пам’яток.  

Видання призначено для науковців, книгознавців, бібліотекарів, 
аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української та світової 
книжкової культури. 

 
УДК  09:378.4(477.74-21)(063) 

ББК  78.34(4Ук-4Од-2О)757.11я431 
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ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

 
Програма 72-ої звітної студентської наукової конференції Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, 26-28 квітня 2016 р. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 180 с. 

 
Програма Міжнародної наукової конференції «ХI Читання пам’яті 

професора П. Й. Каришковського», 12-13 березня 2016 р. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 10 с. 

 
Програма VI Міжнародної наукової конференції «Етнічна культура в 

глобалізованому світі», присвячена 25-річчю Незалежності України, 6-7 жовтня 
2016 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
2016. – 12 с. 

 
Програма VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 

теоретичні ті практичні аспекти здорового способу життя», 27-30 серпня 2016 
р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 
24 с.  

 
Програма 71-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу 

і наукових працівників Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 р. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 68 с. 
 

Програма VІІ міжнародної наукової конференції Одеські етнографічні 
читання «Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій», 
16-19 червня 2016 р. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2016. – 7 с. 
 

Програма Шостої міжнародної науково-практичної конференції 
«Добробут націй в умовах глобальної нестабільності», 22-23 квітня 2016 р. . – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 7 с.  

 
Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Шості 

юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті 
Є. В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народження). Одеса, 20-21 
травня 2016 р. / упоряд. і відповід. ред. І. С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2016. – 22 с.  



71 
 

Програма круглого столу «Османсько-українські взаємини в Північному 
Причорномор’ї: козацька доба, 21-22 квітня 2016 р. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 6 с.  

 
Програма 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна 

електроніка і мікросистемні технології» (СЕМСТ-7Україна, Одеса, 
30 травня – 3 червня 2016 року. – Одеса : Астропринт, 2016. – 48 с. 
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- Наукове видання «Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова – 2015» . – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2016. – 404 с.  

 
 
- -Звіт ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

за період листопад 2015 – листопад 2016. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 52 с.  
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НАУКОВО-ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
 

Вісник Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова 

 

- Серія Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство, 
ISSN 2304-1447 (p), ISSN  2313-108X (o)  
Т. 21. – вип. 1 (15) – 2016; Т. 21. – вип. 2 (16) – 2016. Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова 
 

- Серія Біологія, ISSN 2077-1746 (p), ISSN 2415-3125 (o) 
Т 21, – вип. 1 (38) – 2016; Т 21, – вип. 2 (39) – 2016. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова. 
 

- Серія Географічні та геологічні науки, ISSN 2303-9914  
Т. 21. – вип. 1 (28) – 2016; Т. 21. – вип. 2 (29) – 2016. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова. 
 

- Серія Економіка, ISSN 2304-0920 
Т. 21. – вип. 1 – 2016; Т. 21. – вип. 2 – 2016; Т. 21. – вип. 3 – 2016; Т. 21. – вип. 4 
(46) – 2016; Т. 21. – вип. 5 (47) – 2016; Т. 21. – вип. 6 (48) – 2016; Т. 21. – вип. 7-
1 (49) – 2016; Т. 21. – вип. 7-2 (49) – 2016; Т. 21. – вип. 8 (50) – 2016. – Одеса : 
ФОП Головко О.А. 
 

- Серія Правознавство 
Т. 21. – Вип. 1 (28). – 2016; Т. 21. – Вип. 2 (29). – 2016 – Одеса : Астропринт. 
 

- Серія Психологія,  ISSN 2304-1609 (p), ISSN 2415-3454 (o) 
Т. 21. – вип. 1 (39). – 2016; Т. 21. – вип. 2 (40). – 2016; Т. 21. – вип. 3 (41). – 
2016. – Одеса : Астропринт. 

 
- Серія Соціологія і політичні науки = Odessa National University 

Herald, ISSN 304-1439 (p), ISSN 2415-3710 (o) 
Т. 21. – вип. 1 (24). – 2016; Т. 21. – вип. 2 (25). – 2016. Одеса : Астропринт. 

 

- Серія Хімія, ISSN 2304-0947 (p), ISSN 2414-5963 (o) 
Т. 21. – вип. 1 (57). – 2016; Т. 21. – вип. 2 (58). – 2016; Т. 21. – вип. 3 (59). – 
2016; Т. 21. – вип. 4 (60). – 2016. – Одеса : Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова. 
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- Серія Філологія, ISSN 2307-8332 
Т. 21. – вип. 1 (13). – 2016; Т. 21. – вип. 2 (14). – 2016.– Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова. 
 

Діалог, ISSN 2308-3255 
Вип. 21. – 2016. – Одеса : Медіа-студії. 
 

Δoξα /Докса, ISSN 2410-2601 
Вип. 1 (25), 2016. The border of Ukraine. Odessa : Odessa I. I. Mechnikov national 
univ. Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса : Акваторія.  
 

Дослідження в математиці  і механіці, ISSN 2304-1579 
Т 21, Вип 1 (27). – 2016; Т 21, Вип 2 (28). – 2016. – Одеса : Астропринт. 
 

Записки з ономастики,  ISSN 2410-3373 
Вип. 19.– 2016. – Одеса : Астропринт. 
 

Записки історичного факультету, ISSN 2312-6825 
Вип. 27, 2016. Збірка наукових праць – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова.  
 

Записки з романо-германської філології, ISSN 2307-4604 (р), 

ISSN 2518-94-7627 (о) 
Вип. 1 (36), 2016: – Одеса : Одеська міська друкарня (КП ОМД). 

 

Записки з українського мовознавства, ISSN 2414-0627 (р), 

ISSN 2415-7562 (о)   
Вип. 23: Зб. наук. Праць = Opera in linguistica ukrainiana: Fascicullum 23 / – 
Одеса: «Полипринт» 2016. – 284 с. 

 

Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера,  
ISSN 2306-5508 

Том ХІІІ,  № 1. – 2016; Том ХІІІ,  № 2. – 2016. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова. 
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Мікробіологія і біотехнологія, ISSN 2076-0558 (р),  

ISSN 2307-4663 (о) 
№1 (33) – 2016; № 2 (34) – 2016; № 3 (35) – 2016; № 4 (36) – 2016. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 
 

Мова, ISSN 2307-4558 (р), ISSN 2414-9489 (о) 
№ 25. – 2016;.– № 26. – 2016.– Одеса : Астропринт. 
 

Odessa Astronomical Publications, ISSN 1810-4215 
Вип. 29, 2016.– Одеса : Астропринт. 

  

Правова держава=Правовое государство=Constitutional 
state, ISSN 2411-2054   

21’2016; 22’2016; 23’2016; 24’2016. – Одеса : Фенікс. 
 

Проблеми сучасного літературознавства, ISSN 2312-6809 
Збірник наукових праць / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. фак. 

Вип. 22. – 2016. – Одеса : Астропринт. 
 

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології,  
ISSN 1815-7459 (р), ISSN 2415-3508 (о) 

Т. 13, № 1 – 2016; Т. 13, № 2 – 2016; Т. 13, № 3 – 2016; Т. 13, № 4 – 2016. – 
Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 
 

Словянський збірник, ISSN 2413-0613   
Вип 20, 2016.– Чернівці : «Букрек». 

 

Физика аэродисперсных систем  

(Межведомственный научный сборник) 
Вып. 53, 2016. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова. 
 

Фотоелектроніка (Photoelectronics), ISSN 0235-2435 
№ 25, 2016. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 
 

  



76 
 

ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ВИДАННЯ 
 

 

Крізь призму десятиліть. / Упорядники : П. І. Барвінська,  
К82  Л. Ф. Дьяченко, Н. Г. Юргелайтіс. – Одеса : Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 396 с. + 
24 стор. іл. (Серія «Вони родом із університету»). 

ISBN 978-617-689-189-5 
 

У книзі представлено інтерв’ю і спогади співробітників Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова про їх життєвий і творчий 
шлях, наукові здобутки, колег та учнів…  

Книга розрахована на університетську спільноту,студентів-істориків, 
широке коло читачів. 

УДК 82-94:378.4(477.74-21) 
ББК 702.57 

 
 
 

Одеський національний університет імені І. І.Мечникова. 
1865-2017. (Запрошення до університету), укр. і англ. мовами. / 
Гол. ред. І. М. Коваль; відповід. за випуск В. С. Гріневич. – Одеса: 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 
40 с.  

 
 
Odessa I. I. Mechnikov National University. 1865-2017. 

(Invitation to Odessa I. I. Mechnikov National University), English / 
Chief editor I. N. Koval, Responsible for the Publication 
V. S. Grinevych. – Odessa I. I. Mechnikov National University, 2016. –
38 p. 
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Саєнко Валентина 
С146    Українська література XX ст.: діапазони творчих голосів і 

мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці / 
Валентина Саєнко. Житомир-Одеса-Ізмаїл : Вид-во «Рута», 
2016. 

ISBN 978-966-441-443-9 
 

Літературознавчу книжку складають дослідження, статті, есеї про 
українських письменників XX ст., починаючи від раннього модернізму 
(творчість І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, 
розглянутих крізь призму українсько-скандинавських літературних зв’язків): 
творців епохи Розстріляного Відродження (І. Багряний, В. Винниченко, 
О. Гаврилюк, О. Довженко, В. Домонтович, М. Йогансен, М. Куліш, 
Ю. Липа, В. Підмогильний, У. Самчук, М. Хвильовий, Ю. Яновський); 
прозаїків-шістдесятників та художників слова межі тисячоліть 
(М. Вінграновський, О. Гончар, А. Глущак, А. Дімаров, І. Жиленко, 
О. Жовна, Є. Кононенко, Б. Нечерда, В. Тарнавський, В. Шевчук, В. Шкляр). 
Окремий цикл статей присвячено репрезентативним постатям і духовному 
спадку науковців, в т. ч. представникам одеської літературознавчої школи 
(Н. Кузякіна, А. Слюсар, В. Фащенко), та 75(+1)-річчю історії кафедри 
української літератури ОНУ. Сім розділів скомпоновані за жанровим (проза, 
драматургія, рецензії на книги, відгуки офіційного опонента) і 
хронологічним принципами. 

Адресується студентам-філологам, аспірантам, літературознавцям 
широкого профілю і любителям українського Слова. 

 
УДК 821.161.2.09”19”(081) 

ББК 83.3(4Ук)6я44 
 

Тараненко Наталия 
Т76    Игра с гравитацией / Наталия Тараненко ; авт.вступ.ст. 

О. И. Вавилова. – Одеса: Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2016. – 198 с. (Серія «Вони родом із 
університету»). 

ISBN 978-617-689-181-9 
УДК  821.161.2-1(08) 
ББК  84(4Ук=Р)7-5 
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