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Видавнича діяльність Одеського національного універси- 

В42 тету імені І. І. Мечникова, 2018 : анот. покажч. / упоряд.: 

Н. Г. Юргелайтіс, М. О. Подрезова, Л. В. Нікола. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – Вип. 5. – 58 с. 

ISBN 978-617-689-304-2 
 

У покажчику «Видавнича діяльність Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова за 2018 р.»: представлені навчальні, 

наукові, періодичні видання викладачів і наукових співробітників. Зазначені 

видання надруковані у видавництві ОНУ імені І. І. Мечникова та інших 

видавництвах України.  

Покажчик призначено для викладачів, студентів ЗВО, співробітників 

наукових бібліотек закладів вищої освіти. 
 

УДК  013:378.4(477.74-21)(058) 

 

 

 

До 2018 р. видання виходило під назвою  

«Каталог видань Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова» 

 

 

ISBN 978-617-689-304-2                Юргелайтіс Н. Г., Подрезова М. О., 

Нікола Л. В.,упорядкування, 2018 

                              Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова, 2018 
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Від упорядників 

 

З метою інформування про науковий доробок професорсько-

викладацького складу та наукових співробітників Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова підготовлено 

черговий випуск анотованого покажчика за 2018 рік (випуск 5
1
). 

Випуск є хронологічним продовженням попередніх видань. 

Результати досліджень, які знайшли своє відображення у 

виданнях, сприяють науково-дослідній роботі та навчально-

виховному процесу в закладі вищої освіти, професійному зростанню 

кадрів, подальшому введенню ідей у практику діяльності 

університету. Ця видавнича продукція має наукову цінність, 

актуальність та перспективу серед читачів і користується попитом.  

Довідник містить відомості про всі види видань і складається з 

наступних частин: Навчальні видання (підручники, навчальні 

посібники, навчально-методичні посібники, конспекти, курси лекцій, 

довідкові видання, методична література); Наукові видання 

(монографії, автореферати дисертацій, збірники наукових праць, 

матеріали конференцій, програми конференцій, звіти, науково-

періодичні видання); Рекламні видання тощо.  

У виданні представлені роботи видавництва Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, а також інших 

видавництв України. Переважна більшість видань надрукована 

видавництвом ОНУ імені Мечникова, яка складає понад 50%. Ця 

кількість залишається сталою уже протягом тривалого часу. Всі праці 

як у друкованій, так і в електронній формах передані у відділ 

комплектування фондів Наукової бібліотеки ОНУ та зареєстровані у 

навчальному відділі університету. 

Невід’ємною частиною навчального процесу та результатом 

науково-дослідницької роботи в університеті наразі є електронні 

навчальні та наукові видання.  

                                                           
1
 Випуск 5-й є продовженням видання «Каталог видань Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова» за 2014–2017 рр. (випуски 1–4, відповідно). 
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Електронне видання – це електронний документ, який пройшов 

редакційно-видавниче опрацьовування, має вихідні дані і 

призначений для розповсюдження в незмінному вигляді. Кількість 

такого типу видань швидко зростає, що змушує оновлювати 

видавничу стратегію. Крім того постають питання щодо їх підготовки 

до розміщення на сайті Наукової бібліотеки ОНУ. Тексти електронних 

видань доступні в розділі «Електронна бібліотека» та у Репозитарії 

ОНУ імені І. І. Мечникова, а відомості про ці видання – в 

електронному каталозі. Ступінь відкритості певного документу 

визначає автор: відкритий доступ – доступ у мережі Інтернет; 

закритий доступ – доступ тільки в мережі НБ.  

Електронне видання має пройти такі самі етапи підготовки, як і 

друковане: реєстрацію в навчальному відділі ОНУ, редагування та 

верстку у видавництві. Автор з підготовленим електронним варіантом 

та супровідним листом видавництва передає електронний варіант в 

Наукову бібліотеку. 

Інноваційним впровадженням видавництва ОНУ у 2018 році 

стало використання штрих-коду на монографіях, підручниках та 

навчальних посібниках. 

Штрих-код – це спосіб кодування інформації, що може бути 

сканований різними приладами. Він складається з комбінації чорних 

та білих смуг, а також інших геометричних елементів, розміщених у 

певному порядку і алгоритму. 

Штрих-код кодує ISBN, інформацію щодо ціни видання. Це 

додатковий елемент щодо поліпшення «обличчя» видання, так звана 

«легалізація» книги. Штрих-код спрощує доставку поштою, особливо 

в інші країни, не має терміну давності, а найголовніше – є глобальним 

стандартом ідентифікації видання. Завдяки йому видання стає більш 

доступним стосовно пошуків та придбання. 

У 2018 році співробітниками ОНУ імені І. І. Мечникова було 

надруковано 62 навчальних; 52 наукових; 58 періодичних видань.  

Варто зазначити, що крім видання наукової, навчальної та 

рекламної літератури, видавництво ОНУ виконує ще й замовлення 

поліграфічної продукції для різних структурних підрозділів 
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університету. Так, у 2018 р. виконано: грамоти, подяки, сертифікати – 

1450 прим.; різні інформаційні матеріали – 450 прим.; журнали для 

навчального процесу – 1250 прим.; рекламна продукція (афіші, 

запрошення та ін.) – 8660 прим.; фірмові бланки – 28500 прим.; 

бланки – 138450 примирників тощо. 

Видавництво ОНУ у своїй діяльності користується чинними 

стандартами, інструкціями і методичними рекомендаціями Державної 

наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», 

а саме: «Складання та оформлення макета анотованої каталожної 

картки у виданнях» (Київ, 2013); «Інструкція про порядок надання 

Міжнародного стандартного номера книги (ISBN) в Україні» (Київ, 

2016); «Знак охорони авторського права у виданнях, які містять твори 

науки, літератури та мистецтва» (Київ, 2018) тощо, а також 

«Положенням про навчальні видання в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова». 
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НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ 

 

 

 

Підручники 

Навчальні посібники  

Навчально-методичні посібники 

Конспекти, курси лекцій  

Довідкові видання  

Методична література 

 

 

 

 

  



7 
 

ПІДРУЧНИКИ 

 

 
Сминтина В. А. 

С60     Фотоелектронні та фотоелектричні процеси у 

напівпровідниках : підручник / В. А. Сминтина. – Одеса : Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 220 с. 

ISBN  978-617-689-258-8 

 

У підручнику аналізуються фотоелектронні та фотоелектричні 

процеси і явища у напівпровідниках, розглядаються їх моделі, 

характеристики і параметри. Приділяється увага аналітичному опису 

процесів та експериментальним результатам, які підтверджують 

теоретичні дослідження. 

Підручник розрахований на студентів-фізиків вищих навчальних 

закладів та може бути корисним для аспірантів, докторантів, інженерних 

працівників та дослідників, які вивчають фотоелектронні та 

фотоелектричні властивості напівпровідників. 

 

УДК  53.01/07:620.3 

 

 

 

Чайковська В. В. 

Ч-154     Господарське право : підручник / В. В. Чайковська. – 

Одеса : Фенікс, 2018. – 368 с. 

   ISBN  978-966-928-216-3 
 

У підручнику відповідно до навчальної програми курсу 

висвітлюються основні інститути Загальної частини господарського права 

та питання правового регулювання в окремих галузях господарювання в 

рамках Особливої частини. Крім того в підручнику аналізуються 

актуальні дискусійні питання, колізії та прогалини правового 

регулювання господарської діяльності з урахуванням останніх змін в 

чинному законодавстві.  

Підручник розраховано на студентів юридичних і економічних 

вищих навчальних закладів, юристів-практиків, широке коло читачів. 

 

УДК  346(477)(075.8) 
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

 

 

Вербіцький В. В. 

В31       Введення в чисельні методи аналізу і диференціальних 

рівнянь : навч. посіб. / В. В. Вербіцький, В. В. Реут. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 116 с. 

ISBN  978-617-689-255-7 

 

У навчальному посібнику розглядаються питання апроксимації 

функції інтерполяційними многочленами та сплайнами. На основі 

інтерполянтів виводяться формули чисельного диференціювання та 

інтегрування. Вивчаються однокрокові і багатокрокові методи 

розв’язання початкових задач для звичайних диференціальних рівнянь. 

Викладаються чисельні методи вирішення крайових задач. 

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за 

спеціальністю «Прикладна математика». 

 

УДК  519.62:519.644:519.65(075.8) 

 

 

Драгомирецький О. В. 

Д721     Основи еколого-геологічного картографування : навч. посіб. / 

О. В. Драгомирецький. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 164 с. 

ISBN  978-617-689-265-6 

 

У посібнику розглядаються концептуальні засади, методологія та 

методика еколого-геологічного картографування, основні еколого-

утворюючі чинники, висвітлюються загальні питання і окремі методики 

складання карт різних масштабних рівнів і призначення, а також 

розглядаються основні схеми моніторингу геологічного середовища. 

Наводяться загальні міркування щодо розробки рекомендацій для 

здійснення еколого-геологічної оцінки окремих територій. 

Посібник рекомендовано студентам  за спеціальністю «Науки про 

Землю» та професійним спрямуванням «Гідрогеологія та інженерна 

геологія», може виявитися корисним для студентів інших спеціальностей 

природничо-наукового напряму. 

УДК 550.8:528 
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Мусий В. Б. 

М916      Анализ литературного произведения: тексты лекций и 

материалы для самостоятельной работы : учебное пособие для 

студентов-иностранцев. Первый год обучения / В. Б. Мусий, 

О. Ю. Добробабина, Т. Ю. Морева. – Одесса : ПолиПринт, 2018. 

– 186 с. 

ISBN  978-966-394-101-1 
 

Пособие содержит материалы, помогающие студентам-иностранцам 

первого года обучения включиться в учебный процесс и получить 

представление о закономерностях формирования и развития русской 

литературы, специфических чертах литературы, развивающейся под знаком 

риторики, а также о зарождении в недрах русской литературы XVIII века 

принципов литературы нового типа – художественной. Главным образом 

пособие предназначено для облегчения усвоения студентами материалов 

лекционных курсов по литературе средневекового типа (древнерусской) и 

истории русской литературы XVIII века, однако, представленные в нем 

материалы, предлагающие различные пути анализа литературного 

произведения, выходят за пределы названных курсов. 

Пособие адресовано студентам-иностранцам гуманитарных 

специальностей, однако, оно может оказать значительную пользу и тем 

студентам, которые не являются иностранцами в Украине, преподавателям 

колледжей и общеобразовательных школ Украины, всем, кто интересуется 

проблемами изучения и преподавания русской литературы. 

 

УДК  821.161.1.09 

 

Огаренко Є. С.  

О-362       «Непотаємність» влади (Вступ до кратології) : навч. посіб. 

/ Є. С. Огаренко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

2018. – 108 с. 

ISBN  978-617-689-259-5  
 

У навчальному посібнику міститься інформація з питань теорії 

влади, зокрема, теорії політичної влади, аналізуються основні 

кратологічні концепції, що відображують багатогранність феномену 

влади і можливих підходів до її вивчення. Посібник містить також 

тестові завдання, що сформульовані так, щоб бути певним 

інтелектуальним подразником для студентів.  

Навчальний посібник розрахований на студентів-політологів вищих 

навчальних закладів, що вивчають відповідний спецкурс, а також для 

студентів, що вивчають теорію політики, політичну філософію.  

                                 

УДК  321.01(075.8)  
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Орловська С. Г. 

О-666     Основи метрології, стандартизації і сертифікації. Частина 1 : 

навч. посіб. / С. Г. Орловська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 182 с. 

ISBN  978-617-689-284-7 

 

У навчальному посібнику розглядаються основні положення та 

визначення у сфері метрології, розглянуто одиниці фізичних величин, 

питання теорії похибок вимірювань,  методики обробки результатів 

спостережень. Особлива увага приділяється питанню забезпечення єдності 

вимірювань, стану еталонної бази України,  наведено конструкції та схеми 

еталонів для реалізації основних одиниць міжнародної системи SI. 

Для студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів. 

 

УДК 621.317 

 

 

 

 

Практикум  з  українського  правопису : навч. посіб. /  

П691 М. Л. Дружинець [та ін.] ; за заг. ред. М. Л. Дружинець. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 396 с. 

ISBN  978-617-689-253-3  

 

У навчальному виданні подаються вправи, завдання, тексти 

диктантів, тести відповідно до матеріалу чинного правопису. Зміст і обсяг 

матеріалу дають можливість студентам оволодівати правилами правопису 

в певній послідовності, викладачам добирати вправи та завдання за 

потребою: для пояснення орфограм та пунктограм, закріплення та 

перевірки знань. 

 Для студентів, вчителів-словесників, а також для всіх, хто прагне 

поглибити свої знання з української мови, оволодіти чинним правописом.  

 

УДК  811.161.2’35 (076) 
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Ракитська Т. Л.  

Р191   Фізико-хімічні властивості природних сорбентів та 

металокомплексних каталізаторів на їх основі : навч. посіб. для 

студентів Ф-ту хімії та фармації спец. 102 «Хімія» / 

Т. Л. Ракитська, Т. О. Кіосе, А. С. Труба, Л. А. Раскола. – Одеса 

: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 152 с.: іл., табл.  

ISBN  978-617-689-283-0 
 

У посібнику розглядаються фізико-хімічні та структурно-

адсорбційні властивості природних та модифікованих сорбентів, а також 

металокомплексних каталізаторів на їх основі.  

Призначений  для викладачів, аспірантів і студентів хімічних 

факультетів та фахівців в галузі хімії твердого тіла. 

 

УДК 549.6-414-44 

 

 

 

 

Rodionova T. A. 

Р69    International economic relations : the teасhing manual / 

T. A. Rodionova. – Odesa : Odesa Mechnikov National University, 

2018. – 172 p.  

Текст : англ., рос.  

ISBN  978-617-689-260-1 

 

This Teасhing Manual is an introduction to international economic 

relations for students studying international economic relations and mastering the 

English language proficiency, as well as for foreign students and graduate 

students from the CIS countries and post-socialist countries of the European 

Union. 

UDC  339.9.012.23 
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Русакова М. Ю. 

Р88      Молекулярно-генетичні основи патогенності 

мікроорганізмів : навч. посіб. / М. Ю. Русакова, Т. В. Гудзенко, 

Н. О. Єлінська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

2018 (Одеса : Назарчук С. Л., 2018). – 76 с.  

 

Посібник має 5 основних розділів, які стосуються основних 

положень патогенності та вірулентності мікроорганізмів, генетично 

детермінованих факторів патогенності – адгезивності, захисту від імунних 

сил макроорганізму, інвазивності, токсигенности. У посібнику розглянуті 

еволюційні аспекти формування патогенності у мікроорганізмів, природа і 

характер взаємодії збудника з клітинами та макроорганізмом в цілому. 

Охарактеризовано механізми дії ферментів, токсинів і інших біологічно 

активних речовин, які виробляються мікроорганізмами на організм 

людини. 

Кожний розділ посібника закінчується контрольними питаннями.  

 

УДК  57.083  

 

 

 

Cич В. А. 

С958          Основи екологічного туризму : навч. посіб. / В. А. Сич, 

В. В. Яворська, К. В. Коломієць. – 2-е вид., допов. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 238 с. 

ISBN  978-617-689-264-9 
 

Викладені теоретичні та практичні основи організації екологічного 

туризму. Розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму, 

його роль у підтримці охорони природи та культурного середовища. 

Визначено етапи й особливості створення екотуристського продукту. 

Розглянуто такі важелі регулювання екотуристської діяльності як 

сертифікація і стандартизація, а також нормативно-правова основа 

екотуризму. Невід’ємною частиною посібника є велика кількість 

прикладів, які використовуються для ілюстрації теоретичних положень 

екологічного туризму та його практичної реалізації. 

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних 

закладів, в яких здійснюється підготовка фахівців у сфері туризму. 
 

УДК  [379.85:504]:338.48(075.8) 
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Січняк О. Л. 

С41  Генетика : навч. посіб. для студентів ступеня «Бакалавр» 

спец. 162 «Біотехнологія та біоінженерія» ден. й заоч. форм  навч. 

/ О. Л. Січняк, Л. В. Капрельянц, О. О. Килименчук. – Херсон : 

Олді-Плюс, 2918. – 148 с.  

ISBN  978-966-289-199-7 
 

Навчальний посібник до курсу «Генетика» містить сучасну 

інформацію з основних розділів курсу, включаючи історію розвитку, 

докладний огляд методів, інформацію про молекулярні основи спадковості, 

характер успадковування різних типів ознак, механізми мінливості, 

відомості про генетику онтогенезу, генетику популяцій, генетичні основи 

селекції та генетичну інженерію. 

Для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнологія та 

біоінженерія».  

УДК  575:60(075.8) 

 

 

Форманова С. В. 

Ф79  Основи культури й техніки мовлення : навч. посіб. / 

С. В. Форманова, І. В. Романюк. – Одеса : ПолиПринт, 2018. – 

142 с. 

ISBN  978-966-394-100-4 

 

Навчальний посібник містить тематику лекційних занять, практичні 

завдання з культури й техніки мовлення для студентів денної та заочної 

форм навчання. Подано основи культури й техніки мовлення з урахуванням 

фонетики, як вияву ментальних особливостей українського етносу й 

милозвучності української мови. Звернено увагу на фонетичні, словотвірні, 

лексичні, морфологічні, синтаксичні і стилістичні норми української мови. 

Належним чином відображено стилі української літературної мови. 

Навчальний посібник призначений для аудиторної та самостійної роботи 

студентів під час практичних занять. Наприкінці посібника подано глосарій. 

Рекомендовано студентам, викладачам вищих закладів освіти, а 

також усім, хто цікавиться культурою української мови. 

 

УДК  811.161.2’271(075.8) 
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Форманова С. В. 

Ф79  Розбіжності у вивченні синтаксису в школі й виші : навч. 

посіб. / С. В. Форманова, Л. І. Хаценко, І. В. Романюк. – Днепр : 

Середняк Т. К., 2018. – 124 с. 

ISBN  978-617-7599-78-3 

 

У навчальному посібнику розглядаються особливості вивчення 

синтаксису словосполучення, простого, складного й, зокрема, 

безсполучникового речення в українській мові в шкільній і вишівській 

програмах; зосереджується увага на розбіжностях у вивченні синтаксичних 

парадигм у школі й виші; пропонується перелік навчально-методичної 

літератури до предмета дослідження. У матеріалах подано схеми розбору 

словосполучення, простого й складного речення, зауважується на новітніх 

тенденціях у вивченні синтаксису української мови. 

Рекомендовано студентам, магістрам, викладачам середніх і вищих 

закладів освіти – усім, кого цікавить синтаксис української мови. 

 

УДК  811.161.2’367:[373:378](075.8) 

 

 

 

Хрустик Н. М. 

Х955  Вивчення фонетики української мови в середній школі : навч. 

посіб. / Н. М. Хрустик. – Одеса : Фенікс, 2018. – 74 с. 

ISBN  978-966-928-320-7 
 

Навчальний посібник присвячений вивченню фонетики української 

мови в середній школі. У посібнику детально розглядаються всі теми з 

фонетики та пов’язаної з нею орфоепії, які визначаються навчальною 

програмою. Подаються рекомендації наукового та методичного характеру 

щодо їх вивчення. Особлива увага звертається на опрацювання таких 

складних тем, як асиміляція приголосних та чергування звуків. 

Висвітлюється питання, яке стосується формування культури мовлення 

учнів. Аналізуються основні орфоепічні помилки, яких припускаються 

мовці. Розкриваються причини низької мовленнєвої культури в нашому 

суспільстві. У посібнику подаються схеми та зразки виконання фонетичного 

аналізу слів. Праця містить великий ілюстративний матеріал. 

Навчальний посібник розрахований на вчителів середньої школи, а 

також усіх тих, хто цікавиться вивченням фонетики української мови. 

 

УДК  811.161.2’366 
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Щоголев С. А. 

Щ92         Основи вищої математики. Т. 1, ч. 1 : навч. посіб. / 

С. А. Щоголев, Арк. О. Кореновський. – Одеса : Одес. нац. ун-

т ім.. І. І. Мечникова, 2018. – 270 с. 

ISBN  978-617-689-272-4 (двотомник) 

ISBN  978-617-689-273-1 (1-ий том) 

Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу 

«Вища математика», що читається студентам 1 курсу спеціальностей 

«географія», «геологія», «туризм». Викладено основи теорії, 

представлено основні практичні методи розв’язання задач, розглянуто 

низку прикладів, у тому числі фізичного змісту, наведено вправи для 

самостійної роботи. 

Для підготовки  студентів геолого-географічних спеціальностей.  

      

                                                                           УДК  517(07) 

 

 

 

 

Щоголев С. А. 

Щ92  Основи вищої математики. Т. 1, ч. 2 : навч. посіб. / 

С. А. Щоголев, Арк. О. Кореновський. – Одеса : Одес. нац. ун-

т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 244 с. 

ISBN  978-617-689-272-4 (двотомник) 

ISBN  978-617-689-273-1 (1-ий том) 

Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу 

«Вища математика», що читається студентам 1 курсу спеціальностей 

«географія», «геологія», «туризм». Викладено основи теорії, 

представлено основні практичні методи розв’язання задач, розглянуто 

низку прикладів, у тому числі фізичного змісту, наведено вправи для 

самостійної роботи. 

Для підготовки  студентів геолого-географічних спеціальностей.  

      

                                                                           УДК  517(07) 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 
 

 

Бутенко В. В. 

Б

9

8 

Б98           Бюджетна система : навч.-метод. посіб. / В. В. Бутенко. –    

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 342 с.: іл., табл. 

ISBN  978-617-689- 279-3 

    
У посібнику розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджету 

держави, розкрито його призначення і роль у суспільстві. Досліджено 

теоретичні, методологічні та практичні засади формування бюджетної 

політики, бюджетної системи України. Акцентовано увагу на окремих 

аспектах функціонування бюджету держави як основного фінансового 

плану, досліджено засади балансування, економічну природу та систему 

управління бюджетним дефіцитом, організацію міжбюджетних відносин, 

систему доходів і видатків бюджету.  

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів 

економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників підприємств 

та всіх тих, хто вивчає бюджетну систему.  

УДК  336.14(477)(075.8) 

 

 

 

Вайсфельд Н. Д. 

В144  Рівняння математичної фізики : навч.-метод. посіб. для 

студентів спец. «Прикладна математика» / Н. Д. Вайсфельд, 

В. В. Реут. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 

194 с. 

ISBN 978-617-689-275-5 

 
У посібнику викладено матеріал курсу «Рівняння математичної 

фізики», що протягом більш ніж 30 років викладається на механіко-

математичному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова. Структура та зміст 

цього курсу була розроблена та запропонована першим завідувачем 

кафедри методів математичної фізики професором Г. Я. Поповим. 

Основну увагу приділено характеристиці та методам розв’язання 

диференціальних рівнянь в частинних похідних другого порядку. 

Для студентів 3 курсу спеціальності «Прикладна математика», а 

також для студентів технічних спеціальностей. 

 

УДК 539.3:517.4 
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Дем’янчук М. А. 

Д329      Казначейська справа : навч.-метод. посіб. / М. А. Дем’янчук. 

– Електрон. дані (1,041 Мб). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 148 с. – Систем. вимоги: наявність 

програм для читання PDF-файлів. 

ISBN  978-617-689-270-0 

 
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Казначейська справа» 

охоплює 10 тем, у яких розглядається нормативно-правове регулювання 

казначейської справи в Україні; становлення та розвиток казначейської 

справи в Україні; організаційна структура та бюджетні повноваження 

ДКСУ; Державна казначейська служба як повноважний учасник 

бюджетного процесу та ін. Представлено методичні рекомендації до 

виконання практичних робіт. Розроблено методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи студента. 

Посібник розрахований на студентів спеціальностей 071 Облік і 

оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування, а також 

студентів інших економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, 

керівників підприємств та всіх тих, хто вивчає казначейську справу.  

 

УДК  336.1/.69(075.8) 

 

 

Івашко Л. М. 

І-24         Теорія та практика управління ризиками : навч.-метод. посіб. / 

Л. М. Івашко. – Одеса : Сухачов, 2018. – 296 с. 

ISBN  978-617-7366-55-2 
 

У навчально-методичному посібнику викладаються теоретичні основи 

теорії та практики управління ризиками. Засвоєння матеріалу по всіх темах 

перевіряється за допомогою валідних педагогічних тестів, які відображають 

зміст основних дидактичних одиниць кожної теми. У розділі 2 проведено 

послідовний розгляд типових прикладів виконання завдань щодо управління 

ризиками, а розділ 5 містить роботи,призначені для самостійного виконання 

завдань щодо управління ризиками. Розділ 4 посібника містить валідні 

педагогічні тести для підготовки студентів до іспиту з цієї дисципліни. 

Навчально-методичний посібник призначений для студентів усіх форм 

навчання спеціальностей 051 «Економіка» і 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування». 

УДК  330.131.7-047.64(075.8) 
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Нємченко І. В. 

Н508        Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя. 

Ч. ІІ : навч.-метод. посіб. (для студентів ф-ту історії та філософії) / 

І. В. Нємченко, В. В. Чепіженко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 202 с. 

        ISBN  978-617-689-256-4 

 

         Навчально-методичний посібник «Історія країн Західної Європи доби 

пізнього середньовіччя. Частина ІІ» присвячений  історичному розвитку 

Англії та Франції у XVI – першій половині XVII ст., що вивчається в межах 

нормативного курсу «Історія пізнього середньовіччя». Посібник містить 

методичні матеріали та тексти джерел, призначені для засвоєння змісту 

лекцій, підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів. 

          Для студентів ІІ курсу факультету історії та філософії, а також 

студентів старших курсів спеціалізації «Європейські студії». 

 

УДК 94(4-15)“15/16”(075.8) 
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КОНСПЕКТИ, КУРСИ ЛЕКЦІЙ 

 

 

Єлінська Н. О. 

Є513       Молекулярна біологія клітини. Ч. 1 : Прокаріоти : курс 

лекцій / Н. О. Єлінська, Т. В. Гудзенко, М. Б. Галкін. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018 (Одеса : 

Назарчук С. Л., 2018). – 58 с.  
 

Курс лекцій розкриває сучасні уявлення щодо молекулярної 

будови клітини прокаріот, У курсі викладено інформацію щодо структури 

прокаріотичної клітини та принципів її функціонування  
 

УДК  579.23 

 
 

 

 

Новікова Л. В. 

Н73         Історія етнічних (національних) меншин в Україні : курс 

лекцій з вибіркового курсу для студентів освітнього рівня 

«Бакалавр» факультету історії та філософії. Змістовий модуль 1. 

Загальна частина / Л. В. Новікова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 214 с. 

ISBN  978-617-689-266-3 

 

У курсі лекцій висвітлюються питання історії формування етнічної 

структури суспільства в Україні, починаючи з ІХ ст. Приділяється увага 

передумовам та чинникам цього процесу, розкривається роль етнічних 

(національних) меншин у різних сферах суспільного життя, розглядаються 

окремі проблемні моменти міжнаціонального спілкування. 

Видання призначено для студентів, науковців, а також може 

представляти інтерес для всіх, хто цікавиться питаннями історії українського 

суспільства та різних етнічних груп в Україні. 

  

УДК  94(477):323.1”8/19”(042.4) 
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Форманова С. В. 

Ф79     Українська мова як іноземна : експрес-курс / 

С. В. Форманова, І. І.  Розман. – Мукачеве : РІК-У, 2018. – 106 с.  

ISBN  978-617-7495-23-8 

 
Навчальне видання призначене для початкового вивчення української 

мови як іноземної студентами підготовчого відділення. 

Експрес-курс містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості 

з граматики української мови, сталі висловлювання з  української мови, 

етикетні вислови, словник. У вводно-фонетичному курсі робота 

проводиться над відпрацюванням букв, складів, слів, речень,  

мікротекстів. Основний курс містить граматичний матеріал, що 

складається з 16 уроків, доповнений текстами і вправами, а також 

відомостями країнознавчого характеру. Навчальне видання розраховане 

на 78 годин занять і сприяє відпрацюванню умінь і навичок 

комунікативної спрямованості. 

УДК  811.161.2(075.8) 

 

 

 
Ямборко Г. В. 

Я551       Мікроекологія людини : курс лекцій / Г. В. Ямборко, 

Н. О. Єлінська, Т. В. Гудзенко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018 (Одеса : Назарчук С. Л., 2018). – 40 с.  
 

У курсі лекцій викладено загальні поняття про мікроекологію 

людини, біотопи тіла людини, що заселяються мікроорганізмами, індигенну 

та транзиторну мікробіоту, кількісний та якісний склад мікробіоти. Наведена 

характеристика мікробіоти окремих біотипів організму людини – ротової 

порожнини, шлунка, тонкого та товстого кишечника, шкіри та ін. Наведено 

дані про видовий склад мікроорганізмів, які є представниками індигенної та 

транзиторної мікробіоти, їх роль в тому чи окремому біотопі та організмі 

людини в цілому. Наведені біологічні властивості основних представників 

нормальної мікробіоти, викладено поняття про еубіоз та дисбіоз, наведено 

методи корекції дисбактеріозу кишечнику. 

 

УДК  612:579.6 

 

  



21 
 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ 
 

Арефьева Н. Г.  

А807   Русско-украинский фразеологический словарь 

культурных символов для иностр. студентов и стажеров / 

Н. Г. Арефьева. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 

2018. – 120 с.  

ISBN  978-617-689-261-8 

 

Словарь знакомит иностранных студентов и стажѐров с русскими 

и украинскими культурными символами, представленными сквозь призму 

фразеологии. Оригинальная система расположения и наполнения словарных 

статей, разработанная автором, обширный фразеологический материал и 

примеры из художественной литературы помогают глубже познать культуру 

русского и украинского народов, способствуют формированию не только 

языковой, речевой, общеобразовательной, но и культурной компетенции 

инофонов.  

Для иностранцев, изучающих русский и украинский языки, 

владеющих русским языком на уровне В2, а также всех, кто интересуется 

вопросами фразеологии и культурологии.  

 

УДК  811.161.1:811.161.2]’373.7:165.212(038) 

 

 

 
Видавнича  діяльність  Одеського  національного  універси- 

В42 тету імені І. І. Мечникова, 2018 : анот. покажч. / 

Н. Г. Юргелайтіс, М. О. Подрезова, Л. В. Нікола. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – Вип. 5. – 58 с. 

ISBN 978-617-689-304-2 
 

У покажчику «Видавнича діяльність Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова за 2018 р.»: представлені навчальні, 

наукові, періодичні видання викладачів і наукових співробітників. Зазначені 

видання надруковані у видавництві ОНУ імені І. І. Мечникова та інших 

видавництвах України.  

Покажчик призначено для викладачів, студентів ЗВО, співробітників 

наукових бібліотек закладів вищої освіти. 
 

УДК  013:378.4(477.74-21)(058) 
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Готинян-Журавльова В. В. 

Г73       Словник з логіки : словник / В. В. Готинян-Журавльова. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 76 с. 

     ISBN  978-617-689-254-0 
  

Словник з логіки достатньо повно і у короткій формі розкриває зміст 

основних термінів і понять з логіки. Терміни охоплюють усі теми і розділи 

курсу, що є суттєвою підтримкою для написання модулів, контрольних 

робіт, а також для успішного складання іспитів та заліків. В словнику 

наведено список рекомендованої літератури, адреси електронних бібліотек. 

Словник містить українсько-російський словник термінів, що суттєво 

полегшує використання літератури, яка написана російською мовою. 

Словник з логіки призначений для студентів, які самостійно вивчають 

курс «Основи логіки», в першу чергу, для студентів заочного відділення 

факультету історії та філософії та для студентів тих факультетів, де кількість 

лекцій та семінарських занять з курсу «Логіка» або «Основи логіки» є обмеженою. 

 

УДК  161.1/162:81’374.3(075.8) 

 

 

 

 

Єльпітіфоров Є. М. 

Є575     Сосна (Pinus L.) – атлас шкідників та хвороб : атлас / 

Є. М. Єльпітіфоров. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

2018. – 62 с.  

ISBN  978-617-609-217-7 
 

В атласі наведені дані щодо шкідників сосен та хвороб грибної, 

бактеріальної етіології та хвороб, чинниками яких є абіотичні фактори. 

Більшість хвороб та шкідників ілюстровані кольоровими рисунками, 

виконаними автором.   

Атлас рекомендовано як для фахівців, які займаються промисловим 

вирощуванням сосен, так і для аматорів, які вирощують види сосен на 

присадибних ділянках.  

УДК  633.877:632(084.42) 
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Мікробіологічний українсько-англійський словник :  

М597 / В. О. Іваниця, В. С. Підгорський, Н. Г. Юргелайтіс, 

Т. В. Бурлака, Т. Ю. Степанова, Б. П. Мацелюх, Н. А. Король. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 200 с. 

ISBN  978-617-689-187-1 

 

У пропонованій лексикографічній праці вміщено найуживаніші 

терміни мікробіології з їх англійськими відповідниками. Всі реєстрові слова 

розташовані за алфавітним принципом. З огляду на активне проникнення до 

галузі мікробіології термінів суміжних наук – біохімії, генетики, імунології 

та ін., кожний термін супроводжується системою відповідних позначок. 

Видання прислужиться фахівцям у галузі мікробіології, студентам 

відповідних спеціальностей. а також стане в нагоді дослідникам суміжних 

наук. 

УДК  [811.161.2:811.111]’374.2:579 

 

 

 

 

Юдаїка в Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова :  

Ю16 бібліогр. покажч. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ;  авт. вступ. 

ст. та наук. ред. О. С. Петриківська ; упоряд. В. В. Самодурова ; 

гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. 

О. С. Мурашко. – Одеса : Фенікс, 2018. – 157 с. – (Книжкові 

колекції Наукової бібліотеки Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова). 

ISBN  978-966-928-231-6 

 

Покажчик дає можливість розкрити для читачів значний обсяг 

інформації стосовно історії, релігії та культури єврейського народу, 

зосередженої у книгах, брошурах, журналах і газетах, які зберігаються у 

книгосховищах Наукової бібліотеки Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова. 

До наукового обігу введені матеріали, які стануть у нагоді фахівцям з 

юдаїки, працівникам редакцій, національним товариствам, студентам 

університету, учням та всім, хто розуміє значення взаємодії і взаємовпливу 

культур. 

УДК  016(=411.16):027.7: 378.4(477.74)ОНУ 
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МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

(Методичні посібники, методичні рекомендації, методичні вказівки) 

 

 

Арефьева Н. Г. 

Тесты по русскому языку : метод. пособие для иностр. студентов 

/ Н. Г. Арефьева, Е. В. Кныш, И. В. Черновалюк. – Одесса : Одес. нац. 

ун-т им. И. И. Мечникова, 2018. – 66 с. 
 

Барінова Л. Я.  
Психологічна компетентність психолога : метод. рек. для 

студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030102 «Психологія» освіт.-

кваліфікац. рівня «Бакалавр» по підгот. до лекц. та практ. занять / 

Л. Я. Барінова. – Eлектрон. дані (0,380 Мб). – Одеса : Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, 2018. – 44 с. – Систем. вимоги: наявність програм 

для читання PDF-файлів.  
 

Гусакова М. П.  

Кризове консультування : метод. вказівки до практ. занять з 

дисципліни «Кризове консультування» для здобувачів ступеня вищ. 

освіти «Магістр» 1 року навчання спец. 053 «Психологія» / 

М. П. Гусакова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 

50 с. 
 

Загальна вірусологія : метод. вказівки до проведення лаб. занять 

з курсу / Т. В. Гудзенко, Т. В. Іваниця, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, 

О. Ю. Зінченко, Г. В. Лісютін. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 72 с.  
 

Імунологічні методи : метод. вказівки до проведення лаб. 

занять з курсу «Імунологія» / Т. О. Філіпова, Т. В. Гудзенко, М. Б. 

Галкін, О. Ю. Зінченко, Г. В. Ямборко, М. Ю. Русакова. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018 (Одеса : Назарчук С. Л., 

2018). − 194 c.  
 

Кононенко О. І. 

Написання та оформлення курсових та дипломних робіт для 

здобувачів ступенів вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» 

спеціальності 053 «Психологія» : метод. вказівки / О. І. Кононенко, 

М. П. Гусакова, Г. Ш. Коваль. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 34 с. 
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Мальцева О. В. 

Историческая грамматика русского языка : метод. указания и 

задания для подготовки к практ. занятиям студентов 2 курса дневной 

формы обучения спец. 035.03 «Славянские языки и литература 

(перевод включительно): русский язык и литература» / 

О. В. Мальцева. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2018. 

– 66 с. 
 

Методичний посібник з біологічної хімії для студентів 

біологічних спеціальностей 8.070402 «Біологія» і 162 «Біотехнологія 

ті біоінженерія» / Н. Л. Федорко, С. А. Петров, О. М. Андрієвський, 

О. В. Запорожченко, О. І  Станєв. – Одеса : Принт мастер, 2018 

(Одеса : Назарчук С. Л., 2018). – 60 с.  
 

Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерської 

дипломної роботи студентами денної та заочної форм навчання 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти / Н. Л. Кусик, О. В. Побережець, В. С. Ніценко, 

М. Н. Гоголь. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 

85 с.  

 

Методичні рекомендації проходження переддипломної 

практики студентами  денної та заочної форм навчання спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти / Н. Л. Кусик, О. В. Побережець, В. С. Ніценко, М. Н. Гоголь.  

– Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 88 с. 
 

Мілюкова А. О. 

Політичні інститути та процеси в Україні : метод. посіб. для 

забезпечення самостійної роботи студентів усіх форм навчання (за 

напрямом 052 – «Політологія») / А. О. Мілюкова, Н. Є. Степанова. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 124 с. 
 

Мурніков Б. О. 

Визначення густини потоку залишків спалахів наднових у 

радіодіапазоні : метод. вказівки для студентів фіз. ф-ту спец. 

«Астрономія» / Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова. – Одеса : Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 36 с. 
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Мурніков Б. О. 

Обробка радіоастрономічних спостережень : метод. вказівки для 

студентів фіз. ф-ту спец. «Астрономія» / Б. О. Мурніков, 

Т. І. Кабанова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 

20 с. 
 

Ніколаєв Ю. О. 

Регулювання міжнародних економічних відносин : метод. посіб. 

/ Ю. О. Ніколаєв. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

− 60 c. 
 

Прігарін О. А 

Теорія й методи соціокультурної антропології : метод. рек. до 

курсу для студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврського) 

спец. 032 «Історія та археологія» освіт. програми «Археологія, 

етнологія та охорона культурної спадщини» / О. А. Прігарін ; ОНУ 

ім. І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Електрон. дані 

(0,479 Мб). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 28 с. 

– Систем. вимоги: наявність програм для читання PDF-файлів. 
 

Програми лекційних курсів, семінарських і практичних занять 

кафедри загального та слов’янського мовознавства : метод. посіб. для 

студентів спец. «Українська мова і література», «Російська мова і 

література», «Болгарська мова і література», «Прикладна 

лінгвістика», «Романські мови», «Германські мови», спеціалізацій 

«Польська мова», «Сербська мова» / О. А. Войцева, С. В. Дмітриєв, 

Л. П. Зеленко, Г. Ю. Касім, Е. Е. Мінкевич [та ін.]. – Одеса : Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 186 с. 
 

Савастєєва О. М. 

Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни 

«Корпорації на фінансовому ринку» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» / О. М. Савастєєва. – Одеса : Бондаренко М. О., 2018. – 

50 с. 
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Савастєєва О. М. 

Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни 

«Міжнародний фінансовий ринок» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» / О. М. Савастєєва. – Одеса : Бондаренко М. О., 2018. – 

34 с. 
 

Савин С. Н. 

История химии. Задания для самостоятельной работы : метод. указ. / 

С. Н. Савин. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018 (Одеса : 

Майн Рейн Круиз, 2018). – 40 с.  
 

Семененко О. Ю. 

Практична стилістика : метод. посіб. / О. Ю. Семененко. – Одеса 

: ПолиПринт, 2018. – 76 с. 
 

Семененко О. Ю. 

Українська мова за професійним спрямуванням : метод. посіб. / 

О. Ю. Семененко. – Одеса : ПолиПринт, 2018. – 46 с. 
 

Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних 

інфекцій : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу 

«Імунологія» / Т. В. Гудзенко, О. Ю. Зінченко, М. Б. Галкін, 

Г. І. Жумінська, Т. В. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018 (Одеса : Назарчук С. Л., 2018). – 48 с. 
 

Сминтина О. В. 

Основи наукових досліджень : метод. рек. до курсу для 

студентів першого рівня вищої освіти спец. 032 «Історія та 

археологія» / О. В. Сминтина. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 26 с. 
 

Собченко Н. С. 

Функциональное словообразование : метод. рек. / 

Н. С. Собченко. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2018. 

– 68 с. 
 

Стоянова Г. М. 

Стать та вік у традиційній культурі : метод. рек. / 

Г. М. Стоянова. – Електрон. дані (0,348 Мб). – Одеса : Одес. нац. ун-

т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 30 с. – Систем вимоги: наявність 

програм для читання PDF-файлів. 
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Таірова М. С. 

Чисельне інтегрування, диференціювання та розв’язання задачі 

Коші : метод. вказівки та варіанти завдань для контр. і самост. робіт 

з дисципліни «Методи обчислень» / М. С. Таірова, 

З. Ю. Журавльова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

2018. − 44 c. 
 

Шумарина Т. Ф. 

Современный русский язык. Лексикология : метод. указ. и 

задания / Т. Ф. Шумарина, И. В.  Мурадян. – Одесса : Одес. нац. ун-т 

им. И. И. Мечникова, 2018. − 58 c. 
 

Ямборко Г. В. 

Мікробіологія з основами вірусології : метод. вказівки до лаб. занять 

для студентів хім. ф-ту / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, О. Ю. Зінченко, 

Н. Ю. Васильєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

− 54 c. 
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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 
 

Блайда И. А. 

Б68  Биотехнология извлечения редких металлов из отходов 

энергетики и угольной промышленности : монография / 

И. А. Блайда, Т. В. Васильева, В. А. Иваныця. – Одесса : Одес. нац. 

ун-т им. И. И. Мечникова, 2018. – 172 с.: ил., табл. 

ISBN  978-517-689-276-2 
 

В монографии рассмотрены теория и экспериментальные результаты по 

применению микробных технологий для переработки отходов энергетики и 

угольной промышленности Украины с возможностью извлечения из них редких 

металлов. 

Монография предназначена для специалистов в области биотехнологии, 

микробиологии, химии, а также специалистов, занимающихся проблемами 

энергетики, угольной промышленности, металлургии и экологии. 

 

УДК  60:546.289:[620.9+622](477)  

 

 

 

Войнова Є. І. 

В65  Світовий ринок страхових та фінансових послуг: структурні 

зрушення та конкурентоспроможність країн : монографія / 

Є. І. Войнова. – Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2018. – 550 с. 

ISBN  978-966-289-165-2 
 

У монографії досліджується світовий ринок послуг, його структура, 

особливості функціонування. Більш детальна увага сконцентрована на двох 

його підструктурах: світовому ринку страхових послуг і світовому ринку 

фінансових послуг. Оцінка діяльності країн на цих двох ринках була здійснена 

через призму розроблених автором рейтингів конкурентоспроможності на 

світовому ринку страхових і фінансових послуг. В монографії особлива увага  

була приділена якісній характеристиці країн – світових лідерів цих двох ринків 

як за рейтингом, так і за рівнем спеціалізації на торгівлі фінансовими 

послугами. 

 

УДК  338.46:[368+336]:339.137.22 
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Development of national law in the context of integration into  

D49 the europien legal space : монографія / chairman G. Dzwonkowska ; 

scient. вoard: S. Petkov, O. Stukalenko, T. Gurzhi. – Warszawa 

(Poland) : BMT Erida Sp. Zoo, 2018. – 242 p. 

ISBN  978-83-950153-1-1 
 

Монографія підготовлена колективом авторів, вчених у галузі теорії 

держави і права та міжнародного права. Досліджуються теоретичні засади 

особливостей і тенденцій розвитку сучасної правотворчості в умовах 

трансформації суспільства. Розкриваються закономірності та методологія 

наукового пізнання сучасної правотворчості, сучасні підходи до виявлення її 

поняття, змісту та особливостей. Окрему увагу приділено міжнародній 

правотворчості, гармонізації законодавства України із законодавством 

держав-членів ЄС. 

Колективна монографія буде корисною для докторантів, аспірантів, 

магістрів, науковців, а також широкому колі читачів. Що цікавляться 

зазначеними проблемами. 

УДК  340/341 

 

Історія кафедри української літератури Одеського націо- 

І-90  нального університету: персоналії і факти : у 2 т. / ОНУ ім. 

І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Філол. ф-т ; авт. вступ. ст. та ідеї 

В. П. Саєнко ; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, Т. С. Кара ; 

гол. ред. І. М. Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; відп. ред. 

М. О. Подрезова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

– Т. 1 : Біобібліографічний покажчик. – 2018. – 598 с. – (Розвиток 

науки в Одеському національному університеті ; Філологія).  

ISBN  978-617-689-305-9 (Двотомник) 

ISBN  978-616-689-285-4 (1-й том) 

 
У книзі вперше систематизовано науковий доробок кафедри української 

літератури Одеського національного університету (спершу – Новоросійського, 

згодом – державного) імені І. І. Мечникова за 80-літній шлях її розвитку (з 1937 

року, коли було створено спеціальну, провідну кафедру) по нинішній час. 

Видання виходить у двох томах. Перший том включає біобібліографічний 

покажчик, другий – антологію літературознавчої думки.  

Перший том містить статтю, яка висвітлює історію кафедри, що су-

проводжується ілюстративним матеріалом, та біобібліографічний покажчик 

праць персоналій кафедри, а також довідково-допоміжний апарат. 

Для україністів і філологів широкого профілю, істориків науки і 

спеціалістів з історії класичних університетів; для широкого загалу і передусім 

– студентів, магістрантів, аспірантів та здобувачів наукових ступенів і звань. 
 

УДК 378.4.096(477.74-21)”1937/2017” 
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Історія кафедри української літератури Одеського націо- 

І-90 нального  університету: персоналії і факти : у 2 т. / Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Філол. ф-т ; авт. ідеї В. П. Саєнко ; 

упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, Т. С. Кара ; гол. ред. 

І. М. Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; відп. ред. 

М. О. Подрезова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

– Т. 2 : Антологія. – 2018. – 640 с. – (Розвиток науки в Одеському 

національному університеті ; Філологія).  

ISBN  978-617-689-305-9 (Двотомник) 

ISBN  978-617-689-286-1 (2-й том) 
 

У книзі вперше систематизовано науковий доробок кафедри української 

літератури Одеського національного університету (спершу – Новоросійського, 

згодом – державного) імені І. І. Мечникова за 80-літній шлях її розвитку (з 

1937 року, коли було створено спеціальну, провідну кафедру) по нинішній час. 

Видання виходить у двох томах. Перший том включає бібліографічний 

покажчик, другий - антологію літературознавчої думки. 

Другий том містить публікації викладачів кафедри, що найбільше 

характеризують їхню творчу й наукову діяльність, та іменний покажчик. 

Для україністів і філологів широкого профілю, істориків науки і 

спеціалістів з історії класичних університетів; для широкого загалу і передусім 

– студентів, магістрантів, аспірантів та здобувачів наукових ступенів і звань. 

УДК 378.4.096(477.74-21)‟1940/2017” 
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Коломієць К. В. 

К612  Територіальна організація туристично-рекреаційної діяльності 

регіону Українського Причорномор’я : монографія / 

К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. – Одеса : Одес. нац. ун-

т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 290 с.  

ISBN 978-617-689-262-5  

 

Роботу присвячено територіальній організації туристично-рекреаційної 

сфери, яка займає вагоме місце як в регіоні Українського Причорномор’я, так і 

в національній економіці. В монографії представлена загальна характеристика 

господарського комплексу регіону Українського Причорномор’я. Визначено, 

що до складу регіональної соціально-економічної системи входять наступні 

підсистеми: демографічна, природно-ресурсна, виробнича, екологічна, 

соціально-обслуговуюча, інформаційна. Вони, у свою чергу, є компонентами 

туристично-рекреаційного комплексу регіону. Кожна із підсистем знаходиться 

у тісній взаємодії з іншими, характеризується певним потенціалом свого 

розвитку, і саме спільне функціонування підсистем формує для регіону 

синергетичний ефект, який має забезпечувати надійний і 

конкурентоспроможний розвиток його території, а також сприяти формуванню 

позитивного туристичного іміджу регіону Українського Причорномор’я. 

Запропонована схема рекреаційного зонування регіону на рекреаційні підзони 

та курортно-рекреаційні території. 

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів сфери 

туризму і гостинності, а також усіх, кого цікавлять питання регіонального 

розвитку туризму. 

УДК  911.3:[30+33]:338.48:332.14(477.7) 
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Кутуза Н. В. 

К95  Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі : психо-

лінгвістичний аспект : монографія / Н. В. Кутуза. – Київ : Вид. дім 

Дмитра Бураго, 2018. – 734 с. 

ISBN  978-617-7349-74-6 
 

Монографію присвячено психолінгвістичному аналізу мегадискурсу 

реклами як сугестійного концентру сучасного комунікативного простору. 

Запропоновано класифікацію феномену впливу за критеріальними ознаками 

нейрофізіологічної активації, домінуванням емоційних полюсів та 

інтенсифікацією вияву, а також деталізовано поняття комунікативного і 

мовленнєвого впливу з кваліфікацією відповідних актуальних складників. 

Виокремлено екстралінгвістичні й лінгвістичні сугестійні домінанти 

комерційних, політичних і соціальних рекламних дискурсів на концептуальних 

засадах класичних та новітніх наукових напрямів,  у межах яких пріоритетними 

стали психолінгвістика, сугестивна і комунікативна лінгвістика та креативна 

галузь нейролінгвістичного програмування. Теоретичне і практичне значення 

запропонованого в монографії підходу до аналізу впливових феноменів 

увиразнено застосуванням авторських формул виявлення емоційної 

скерованості рекламного впливу і проекцією у площину Мільтон-модельних 

гіпноіндукторів, а також авторських експериментальних методів асоціативної 

реконструкції рекламних слоганів як мікротекстових гештальтів, що дало змогу 

визначити аксіосистемні характеристики асоціативних полів рекламного 

слоганімікону та стало підґрунтям новітньої лексикографії. 

Монографію адресовано науковцям, викладачам, аспірантам і студентам 

філологічного фаху, а також широкому колу читачів, які цікавляться 

проблемами комунікативного та мовленнєвого впливу. 

УДК  659(082) 

 

Лінгвокультурологічні засади  мовознавчих досліджень :  

Л59 монографія / Л. М. Марчук, Т. М. Сукаленко, Н. В. Вдовиченко, 

А. М. Сірант. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – 194 с. – 

(Студії з лінгвокультурології та когнітивістики ; вип. 1). 

ISBN  978-617-7621-06-4 

 

Монографічне дослідження охоплює коло лінгвокультурологічних 

питань, пов’язаних з загостренням інтересу до феномена культури і проблем 

мовної особистості. Представлено теоретичне осмислення принципів, підходів, 

концептуальних схем, наукових парадигм, що дозволяють описати реальну 

модель «мовної особистості» та інтерпретувати відповідні механізми 

функціонування української мови в царині лінгвокультурології. 

Для наукових працівників, викладачів, учителів, аспірантів, магістрантів, 

студентів. 

 УДК  81.42:005(081) 
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Марцинко О. Е. 

М299     Дизайн і синтез молекулярних комплексів та комплексонатів 

германію(IV) з широким спектром фармакологічної дії : монографія 

/ О. Е. Марцинко, І. Й. Сейфулліна. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 142 с. 

ISBN  978-617-689-281-6 

 
 Монографія присвячена координаційним сполукам германію(IV) двох 

типів: молекулярним комплексам тетрахлориду германію з органічними 

біолігандами та гомо- й гетерометалічним комплексонатам. Найбільш 

перспективним виявився шлях дизайну та синтезу фармакологічних препаратів 

на основі біокоординаційних сполук металів завдяки низькій токсичності і 

широкому спектрі фармакологічної дії. Це продемонстровано на прикладі 

вперше синтезованих на кафедрі загальної хімії та полімерів комплексів 

есенціального елементу германію(IV).  

Призначена для фахівців, що працюють в галузі координаційної, 

біонеорганічної, медичної, фармацевтичної хімії, фармакології та фармації, 

аспірантів  та студентів. 

УДК  541.49:546.289:547.46 

 

 

 

 

 

 

Маслій Н. Д. 

М314  Інтеграційні форми розвитку підприємств: теоретичні аспекти 

та практичні підходи : монографія / Н. Д. Маслій. – Одеса : Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 306 с.: іл., табл. 

ISBN  978-617-689-280-9 

 
У монографії викладено концептуальне авторське бачення інтеграційних 

форм розвитку підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Доведено, що 

інтеграція здатна забезпечити сталий розвиток підприємств відповідно до 

векторів розвитку держави. Систематизовано першорядні заходи державної 

політики щодо впровадження механізмів інтеграції та методів ведення обліку 

на інтегрованих підприємствах. Наведено підходи щодо захисту інформації та 

оцінки ефекту від інтеграції підприємств. 

Монографія адресована науковцям, представникам влади та бізнесу, а 

також аспірантам та студентам старших курсів закладів вищої освіти. 

 

УДК  334-044.247:330.47 

 

  



36 
 

Миколенко О. М. 

М594  Функції адміністративно-деліктного права: теорія і практика : 

монографія  / О. М. Миколенко. – Одеса : Фенікс, 2018.  – 418 с. 

ISBN  978-966-928-295-8 
 

Монографія присвячена актуальним проблемам становлення та розвитку 

адміністративно-деліктного права в нашій країні. Через аналіз функцій права 

визначені роль та місце адміністративно-деліктного права в системі права 

України. Особлива увага приділяється поняттю «функція адміністративно-

деліктного права», зміст якого автор визначає через аналіз понять більш 

загального порядку – «функція», «функція права» та «функція 

адміністративного права». Пропонуються нові підходи щодо змісту поняття 

«функція адміністративно-деліктного права», що дало можливість дати не 

тільки теоретичний опис функцій права для національної системи права, а і 

визначити ефективність та якість реалізації функцій адміністративно-

деліктного права. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, 

а також читачів, які цікавляться актуальними проблемами адміністративного та 

адміністративно-деліктного права України. 

 

УДК  342.96.21  

 

Міжнародні відносини та зовнішня політика в еру «пост  

М63 правди» : монографія / О. Брусиловська [та ін.]. – Київ : Вадекс, 

2018. – 368 с.  

ISBN 978–966–9725–44–8  
 

Монографія присвячена дослідженню особливостей міжнародних 

відносин та зовнішньої політики в еру «пост-правди». В центрі уваги – 

політична культура, в якій суспільна думка та зміст новин майже повністю 

відірвалися від суті реалій суспільно-політичного життя. Сучасний дискурс 

формується через звернення до емоцій та особистих переконань аудиторії, 

повторення однієї й тієї ж аргументації та ігнорування об’єктивних фактів, які 

не вкладаються у задану концепцію. Феномен «пост-правди» виникає, коли 

споживач інформації стає по суті рівноправним суб'єктом процесу. Тому 

особливу увагу приділено нетрадиційним мас-медіа та їх ролі в «гібридних» 

війнах. На основі вивчення внутрішніх та зовнішніх викликів для України, 

російсько-українських, польсько-українських відносин, політики західних 

сусідів України, зовнішньої політики РФ, ФРН, Туреччини, Болгарії, а також 

окремих кейсів, таких як каталонська проблема в міжнародних відносинах, 

виявлено наступні тенденції.  

Монографія розрахована на науковців, дослідників міжнародних 

відносин, парламентарів, урядовців, співробітників дипломатичних установ, 

експертів-аналітиків та фахівців-практиків. 

УДК 327:005 
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Орловський Б. М. 

0-66  Кримінально-правовий захист фізичної особи : монографія / 

Б. М. Орловський. – Одеса : Гельветика, 2018. – 426 с. 

ISBN  978-966-916-526-8 

 

Монографія присвячена дослідженню інституту кримінально-

правового захисту фізичної особи від суспільно небезпечних посягань у 

національному та зарубіжному кримінальному законодавстві. Проводиться 

комплексний компаративістський аналіз такого правового інституту за 

відповідними категоріями й формулюються та обґрунтовуються пропозиції 

щодо покращення його кримінально-правового регулювання на національному 

рівні. 

Монографія буде корисною для студентів, аспірантів, викладачів 

юридичних факультетів та ЗВО, науковців з науково-дослідних установ, 

адвокатів, суддів, працівників правоохоронних органів, усіх, кого цікавлять 

проблеми захисту прав і свобод людини та громадянина.  

УДК  343.228+43.229 

 

 

 

Смітюх А. В. 

С50  Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-

правові аспекти : монографія / А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2018, 

– 660 с. 

ISBN  978-966-928-306-1 
 

У монографії на основі аналізу положень чинного господарського 

законодавства, узагальнення судової практики та зарубіжного досвіду 

досліджується поняття і правова природа корпоративних прав, що розуміються 

як центральна категорія корпоративного права, корпоративні обов’язки та 

корпоративні правовідносини, які постають як категорія, що є похідною від 

поняття корпоративних прав. Автор пропонує новий, заснований на категоріях 

семіотики підхід до розуміння корпоративних паїв (часток, у тому числі акцій) 

у єдиному контексті з поняттями корпоративного вкладу, корпоративного 

капіталу, оголошеного корпоративного капіталу і корпоративних підприємств. 

У роботі розглядаються права і правомочності, з яких складається сукупність 

майнових та немайнових корпоративних прав, досліджується корпоративне 

рейдерство (юридично мотивоване корпоративне загарбання) та засоби 

протидії йому на рівні як окремого корпоративного підприємства, так і 

держави в цілому. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і 

студентів юридичних навчальних закладів, суддів, адвокатів, а також 

працівників юридичних фірм і підприємств. 

УДК  346.21  
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Тюрин А. В. 

Т985  Фотоиндуцированные процессы в микрокристаллах AgHal c 

красителем : монография / А. В. Тюрин, С. А. Жуков. – Beau Bassin :  

LAP Lambert Acad. Publ., 2018. – 122 с. 

Англ. и рус. яз. 

ISBN  978-513-9-81688-0 
 

В монографии методами общей и спектральной сенситометрии, 

низкотемпературной люминесцентной спектроскопии с временным 

разрешением, электронной микроскопии, абсорбционной спектроскопии  

рассмотрен состав центров светочувствительности и связанный с этим составом 

механизм люминесценции эмульсионных микрокристаллов (ЭМК) AgBr(I), 

распределенных в различных связующих середах. Рассмотрены механизмы 

свечения ЭМК AgBr(I) при фотовозбуждении галогенида серебра (стоксовый 

случай) и при фотовозбуждении адсорбированного на поверхности ЭМК AgBr(I) 

красителя в разных агрегированных состояниях (антистоксовый случай). 

Определены механизмы самодестабилизации I-го и II-рода, обусловленные 

воздействием молекулярного и агрегированного красителя, адсорбированного на 

поверхности ЭМК AgBrI. Установлена возможность проведения химической 

сенсибилизации после спектральной, в том числе и из газовой фазы. 

Люминесцентными и адсорбционными методами выяснено взаимодействие 

нанокластеров (Ag2S)n и (Ag2O)m, расположенных на поверхности ЭМК AgHal с 

красителями в разных агрегированных состояниях. 

Ключевые слова: нанокластеры, галогены серебра, стоксовая и 

антистоксовая люминесценция, красители, агрегаты, самодесенсибилизация. 

УДК  544.528.2:771.534.2 

 

Формування і розвиток правотворчості в умовах трансформа- 

Ф796 ції суспільства : монографія / за ред. д. філос. наук, к. ю. н., проф., 

заслуженого діяча науки и техніки України В. П. Плавича. – Одеса : 

Фенікс, 2018. – 348 с. 

ISBN  978-966-928-222-4  
 

Монографія підготовлена колективом авторів, вчених у галузі теорії 

держави і права та міжнародного права. Досліджуються теоретичні засади, 

особливості і тенденції розвитку сучасної правотворчості в умовах трансформації 

суспільства. Розкриваються закономірності та методологія наукового пізнання 

сучасної правотворчості, сучасні підходи до визнання її поняття, змісту та 

особливостей. Окрему увагу приділено міжнародній правотворчості, гармонізації 

законодавства України із законодавством держав-членів ЄС. 

Колективна монографія буде корисною для докторантів, аспірантів, 

магістрів, науковців, а також широкому колу читачів, що цікавиться 

зазначеними проблемами. 
 

УДК  340.114:316.422 
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Шуйский Ю. Д.  

Ш953  История развития и методология береговедения : монография / 

Ю. Д. Шуйский ; отв. ред. Г. В. Выхованец. – Одесса : Астропринт, 

2018. – 448 с.: 102 ил., 4 табл. – Библиогр.: с. 426-446 (360 назв.). 

ISBN  978-966-927-410-6  

 
Первая монография, посвященная истории зарождения, развития и 

методологии науки о береговой зоне моря (береговедении). Предложено деление 

истории береговедения на четыре этапа, каждый из которых обозначает последующее 

совершенствование науки. Еѐ зарождение произошло в недрах географии и связано с 

накоплением описаний берегов Мирового океана в разных странах, на разных 

широтах и в разных физико-географических условиях. Изложены основные 

результаты региональных исследований на нескольких приливных и неприливньгх 

морях. На их основании оформились методы, принципы, подходы береговедения, 

связи береговой науки с фундаментальными науками, прежде всего с физикой, 

химией, математикой, биологией.  

Книга предназначена студентам, аспирантам, специалистам географических 

специальностей, а также геологам, гидрографам, океанологам, лимнологам, морским 

гидротехникам и биологам.  

УДК  551.46.01+551.335.0 6 

 

 

Янко В. В. 

Я62  Мейобентос метанових выходов Чѐрного моря : монография / 

В. В. Янко, А. О. Кравчук, И. И. Кулакова. – Одесса : Фенікс, 2018. 

– 240 с. : 17 фототабл. –  Библиогр.: с. 171-199 (362 назв.). 

ISBN  978-966-928-223-1 
 

Монография посвящена вопросам морфологии, систематики, условиям 

обитания и расселения бентосных фораминифер, остракод и нематод в районах 

метановых выходов северо-западной части Чѐрного моря. Впервые для таких 

объектов региона описано 29 видов фораминифер, 7 видов остракод и 44 вида 

нематод. Рассматривается связь  между распределением мейобентоса и 

концентрациями углеводородных газов и, в первую очередь, метана в донных 

отложениях. На основании сопряженного анализа абиотических (физико-

химические характеристики водной толщи, газометрические, геохимические, 

литологические, минералогические свойства донных отложений) и 

биотических (количественный и таксономический состав фораминифер, 

нематод, остракод) параметров сделан вывод о возможности использования 

мейобентоса для оконтуривания скоплений газов метана под морским дном. 

Для палеонтологов, геологов, гидробиологов. 

 

УДК  563.12+ 565.33+595.132+574.34+553.981+550.86 
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АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

Сподарець Н. В. 

Модернізм срібного віку: літературознавча ідентифікація : автореф. дис. 

… д-ра філол. наук / Н. В. Сподарець. – Одеса : Астропринт, 2018. – 40 с. 
 

Джига Г. М. 

Модифіковані сполуками та бентоніти в реакціях окиснення моно 

оксиду карбону, діоксину сульфуру та розкладання озону : автореф. дис. … 

канд. хім. наук / Г. М. Джига. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

2018. – 20 с.  
 

Журавльова З. Ю. 

Плоскі мішані задачі теорії пружності для пів нескінченної смуги : 

автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук / З. Ю. Журавльова. – Одеса : Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 24 с.  
 

Нікола С. О. 

Формування системи економічного стимулювання 

природокористування в умовах екологізації підприємницької діяльності : 

автореф. дис. … канд. економ. наук / С. О. Нікола. – Одеса : Фірма 

ІНТЕРПРІНТ, 2018. – 20 с. 
 

Пуля А. В. 

Синтез, будова, властивості координаційних сполук 3d-металів з 

бенздіазепін- та піридиновими лігандами гідразид-гідразонового типу : 

автореф. дис. … канд. хім. наук / А. В. Пуля. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 20 с.  
 

Родіонова Т. В. 

Місце вчинення злочину за кримінальним правом України : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук / Т. В. Родіонова. – Київ : Леся, 2018. – 20 с. 
 

Снігур Д. В. 

Застосування кольорометричних функцій в дослідженні кислотно-

основних рівноваг у розчинах органічних сполук : автореф. дис. … канд. хім. 

наук / Д. В. Снігур. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 20 с.  
 

Тимофєєв М. В. 

Статистична теорія розбавлених водно-спиртових розчинів : автореф. 

дис. … канд. фіз.-мат. наук / М. В. Тимофєєв. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 24 с.  
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ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

Добробут націй в умовах глобальної нестабільності : зб.  

Д43 наук. пр. Восьмої міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова. – 2018. – 74 с.  

Текст укр., англ., рос.  

ISBN  978-617-689-257-1 
 

У збірник увійшли матеріали наукових доповідей професорів, доцентів, 

викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів та 

співробітників наукових установ Киргизстану, Росії та України, зроблених на 

Восьмій 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-

2018 років на розвиток пострадянських країн.  

 

УДК  339.9+338.24.021.8(477) 

 

 

 

Збірка статей за матеріалами доповідей учасників історико- 

З-41 філософських читань пам’яті Марата Вернікова «Історія філософії 

як історія творчого мислення» (29-30 черв. 2018 р., Одеса)  / за ред. 

С. Г. Секунданта. – Електрон. дані (1,277 Мб). – Одеса : Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 174 с. – Систем. вимоги: наявність 

програм для читання PDF-файлів.  

ISBN 978-617-689-302-8 

В анотованому каталозі представлені статті учасників «Історико-

філософських читань пам’яті Марата Вернікова», які відбулися 29 – 30 червня 

2018 р. в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.  

Матеріали статей призначено для філософів, істориків, викладачів, 

аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться історією філософії. 

УДК 1(091)  
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Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів   

З-41 учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова : секція екон. і прав. наук (25-

27 квіт. 2018 р., м. Одеса) / відп. ред. А. В. Смітюх ; ред. кол.: 

Н. Л. Кусік, О. П. Побережець, П. П. Білик [та ін.]. – Одеса : 

Фенікс, 2018. – 460 с. 

Текст укр., рос. та англ.  

ISBN  978-966-928-267-5 
 

Збірник містить тези доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – 

учасників секції економічних і правових наук 74-ї звітної конференції 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що відбулася 

25-27 квітня 2018 р. 

Призначено для аспірантів та студентів спеціальностей юридичного 

та економічного напрямків, наукових працівників і викладачів, 

практикуючих юристів, менеджерів, бухгалтерів, фінансистів та 

економістів. 

 

УДК 378.4(477.74):340(063) 

 

 

 

«Золотий ювілей»: історія і сучасність кафедри загального  

З-79 та слов’янського мовознавства філологічного факультету ОНУ 

імені І. І. Мечникова / відп. ред. О. А. Войцева. – Одеса : Айс-

Принт, 2018. – 36 с. 

ISBN  978-966-394-092-2 

 

Матеріали збірки присвячено 50-річчю з дня заснування кафедри 

загального та слов’янського мовознавства, створеної 1968 р. на 

філологічному факультеті Одеського державного університету імені 

І. І. Мечникова для забезпечення потреб викладання дисциплін 

мовознавчо-теоретичного і славістичного спрямування. Він містить нариси 

про життя, творчу та наукову діяльність вчених, які сформували, розвивали 

кафедру, продовжують працювати на ній, про їхні науково-дослідницькі і 

методичні здобутки. 

Видання приверне увагу до науково-методичної спадщини  

викладачів кафедри загального та слов’янського мовознавства, буде 

корисним для науковців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться 

проблемами мовознавства, слов’янознавства, глоттодидактики. 

 

УДК  808.1(082) 
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На річці Кодима. Дослідження з історії України і Польщі =  

Н12 Nad rzeka Kodyma. Studia nad dziejami Polskich i Ukrainskich 

pograniczy na przestrzeni wiekow / Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; Опол ун-т, Ф-т соціал. 

наук ; Пол іст. т-во філ. в Ольштине ; під ред. Т. Цисельського, 

А. Коритко, В. Кушніра ; авт. вступ ст.: Т. Цисельський, 

А. Коритко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 

330 с. 

ISBN  978-617-689-306-6 

 

УДК 94(477+438)’’15/19’’(06) 

 

 

 

 

 

 

Правовий вимір конституційної та кримінальної юрис- 

П685 дикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : зб. тез доп. 

Всеукр. дистанц. наук. конф., присвяч. 20-річчю заснування 

ЕПФ (27 квіт. 2018 р., Одеса) / за заг. ред.: Л. О. Корчевної, 

І. А. Дришлюка ; уклад.: А. В. Левенець,  О. В. Нарожна. – 

Одеса : Фенікс, 2018. – 212 с. 

ISBN  978-617-689-237-3 
 

Збірку тез доповідей підготовлено за матеріалами Всеукраїнської 

дистанційної наукової конференції, присвяченої 20-річчю заснування 

економіко-правового факультету, яка відбулась в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова 27 квітня 2018 року. 

Призначено для науковців і практиків, аспірантів та студентів з 

юридичних спеціальностей.  

УДК  378.4(477.74):340(063) 
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Срібний вік: діалог культур : зб. наук. ст. за матеріалами 

С325 ІV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Ільйова 

/ ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. світ. літ. ; ред. 

кол.: Є. М. Черноіваненко, В. Б. Мусій, Н. М. Шляхова [та 

ін.] ; відп. ред. Н. М. Раковська. – Одеса : Астропринт, 2018. 

–  530 с. 

ISBN  978-966-927-398-7 
 

До збірника наукових статей включено матеріали ІV Міжнародної 

конференції (19-20 жовтня 2017 р.), присвяченої пам’яті відомого 

вченого, доктора філологічних наук, професора С. П. Ільйова. 

Розглянуто актуальні проблеми літературознавства: діалог 

літератур; література в контексті культури; світ автора та межі 

художнього тексту; філософські та антропологічні виміри літератури; 

слово, знак, дискурс. 

Збірник адресований науковим працівникам, спеціалістам-

філологам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться проблемами 

сучасного гуманітарного знання. 

УДК  82.02’06(47+57)”19”(063) 

 

 

 

 

 

Соціально-політичні студії : наук. альм. : пр. молодих нау- 

С691 ковців. [Hауки : політологія, соціологія, історія]. [Вип. 2] / 

ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та 

соціології. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

– 122 с. – Текст укр., рос., англ. 
 

У випуску «Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці 

молодих науковців. (2018)» представлено результати наукових та науково-

практичних досліджень студентів та молодих вчених в галузі політології, 

соціології, історії і практики міжнародних відносин. Більшість представлених у 

збірнику напрацювань представлено у доповідях на XХ-й науково-практичній 

конференції молодих науковців та студентів факультету, присвяченої темі 

«Війни та військові конфлікти сучасності: причини, умови, наслідки» . 

Представлені статті є гідним внеском у вітчизняну науку і можуть бути 

використані учнями шкіл, молодими  науковцями-студентами, всіма, кого 

цікавлять сучасні процеси соціально-політичного розвитку.  

 

УДК  316:32 
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Філологічні студії : зб. студент. наук. пр. Вип. 9 / ОНУ  

Ф545 ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 188 с. 

ISBN  978-617-689-300-4 
  

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 

використовані учнями шкіл, молодими науковцями-студентами, всіма, кого 

цікавлять проблеми сучасної філологічної науки. 
 

УДК  80(05) 
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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

 

Бібліотеки  закладів  вищої  освіти:  досвід та  перспективи :  

Б594 матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-

6 лип. 2018 р.) / Наук. б-ка ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса 

Шевченка ; Наук. б-ка ОНУ ім. І. І. Мечникова ; Секція унів. б-к 

УБА ; Електрон. б-ка України «ELibUKR» ; редкол.: 

Л. Г. Бакуменко [та ін.] ; наук. ред. О. О. Сербін ; відп. ред. 

М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: А. С. Ложешник, 

О. С. Мурашко. – Одеса : ОНУ, 2018. – 258 с. 

ISBN  978-617-689-301-1 

 

Збірник містить матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції 

«Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи», що проходила в 

Одесі 4-6 липня 2018 р. 

У доповідях розглянуто сучасні стратегії розвитку та доступ до 

інформаційних ресурсів університетських бібліотек: комплектування, 

створення, використання та відображення в бібліотечних каталогах и базах 

даних. Подано результати вивчення та збереження книжкової спадщини 

бібліотек ЗВО. Розкрито значення маркетингових комунікацій в 

практичній діяльності бібліотек. 

Видання призначено для науковців, студентів та спеціалістів  

бібліотечно-інформаційної галузі.  

УДК  027.7:378.4-047.37(082) 

 

Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватно- 

В788 го права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 18 трав. 2018 р.) / упоряд. і 

відп. ред. І. С. Казанфарова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ. – 

Одеса : Астропринт, 2018.  – 324 с. 

    ISBN  978-966-927-378-9 
 

Книга містить матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного 

права», присвячені пам’яті Є. В. Васьковського, яка відбулася на економіко-

правовому факультеті Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова 18 травня 2018 р. 

Конференція проводилась згідно з Програмою заходів, присвячених 

20-річчю заснування економіко-правового факультету Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

 

УДК  347+349(082) 
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Італійська їжа в історії та культурі :  зб. наук. ст. з нагоди 

І-921 року італійської їжі у світі / відп. ред. О. В. Сминтина ; ред. кол.: 

В. Г. Кушнір, О. М. Дзиговський, О. А. Прігарін, Н. О. Петрова, 

І. С. Горнова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

– 150 с. 

ISBN  978-617-689-299-1 

УДК  94+316.722](100):392.8(=131.1) 

 

 

 

Матеріали Всеукраїнської конференції студентів і аспіран- 

М341 тів-філософів – ХХІ наукових читань пам’яті Георгія 

Флоровського. Вип. VII / відп. ред. к. філос. н. К. В. Райхерт. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 52 с.  

ISBN  978-617-689-278-6 

 

Збірка містить тези доповідей студентів і аспірантів-філософів, 

представлених на Всеукраїнській студентсько-аспірантській конференції 

«ХХІ наукових читань пам’яті Георгія Флоровського», що відбулася на 

факультеті історії та філософії Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова 25 та 26 жовтня 2018 року.  

 

УДК  1:2:378.4(477.74):929Флоровський 

 

 
 

 

Матеріали 73-ї звітної наукової конференції професорсько-  

М341 викладацького складу і наукових працівників економіко-

правового факультету Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова (28-30 листоп. 2018 р., м. Одеса) / відп. ред. 

А. В. Смітюх ; ред. кол.: А. В. Андрейченко, О. М. Савастєєва, 

Т. В. Степанова [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2018. – 268 с. 

ISBN  966-617-928-329-0 
 

Збірник містить матеріали 73-ї наукової конференції професорсько-

викладацького складу і наукових працівників економіко-правового 

факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 

що відбулася 28-30 листопада 2018 року. 

Видання призначене для наукових працівників та викладачів, 

практикуючих юристів, бухгалтерів та економістів, аспірантів та студентів 

спеціальностей юридичного та економічного напрямків. 
 

УДК  378.4(477.74):340(063) 
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Матеріали  73-ї звітної студентської наукової  конференції  

М341 ОНУ імені І. І.  Мечникова. Секція: Історичні науки. (25-27 квіт. 

2017 р.) / за заг. ред.: В. Г. Кушніра, Н. О. Петрової. – Одеса : 

Одес. нац.. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2017. – 356 с.  

ISBN  978-617-689-216-8 
 

Видано за редакцією авторів-студентів та наукових керівників. 

 

УДК  94:378.4(477.74-21)-057.875(063) 

 

 

Матеріали  ІХ  Міжнародного  круглого  столу  «Актуальні  

М34 соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та 

її регіонів» (27 квіт. 2018 р., м. Одеса). Захід присвяч. 

святкуванню 20-річчя створення ЕПФ ОНУ ім. І. І. Мечникова / 

ОНУ ім. І. І. Мечникова ; відп ред. Н. Л. Кусик ; ред. кол.: 

О. В. Побережець, В. С. Ніценко, Є. І. Масленніков [та ін.]. – 

Одеса : ОФФСЄТіК, 2018. – 202 с. 
 

Збірник містить тези доповідей науко-педагогічних працівників та 

викладачів, аспірантів, здобувачів та студентів – учасників ІХ 

Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові 

проблеми розвитку України та її регіонів», який відбувся 27 квітня 2018 р. 

на економіко-правовому факультеті в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова. 

Призначено для науко-педагогічних працівників, викладачів, 

аспірантів, здобувачів, студентів спеціальностей економічного та 

юридичного напрямків, практикуючих юристів та економістів. 

 

УДК  330:339+340:349+351:354 

 

Modern  problems   of   Microbiology and  Biotechnology :  

M78 materials of young scientists international conference (20-23 June 

2018) / еd. board: M. B. Galkin, G. V. Yamborko, N. V. Limanska, 

O. Yu. Zinchenko. – Odesa : Odesa I. I. Mechnikov National 

University, 2018.  – 130 p.  

ISBN  978-617-689-267-0  

 

This collection contains the materials of the young scientists international 

conference “Modern problems of Microbiology and Biotechnology”. 

The materials reflect the content of the conference reports, which outline the 

result and prospects of research in various fields of microbiology and 

biotechnology, in which young scientists, PhD students and students. 

 

UDC  [579+60](063) 
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Право,  економіка та управління: генезис, сучасний стан  

П85 та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяч. 20-річчю ЕПФ ОНУ ім. І. І. Мечникова (Одеса, 14-

15 верес. 2018 р.) / відп. ред.: І. А. Ломачинська, А. В. Смітюх. – 

Одеса : Фенікс, 2018. – 726 с. 

  Укр., рос., пол. та англ. мовами. 

ISBN  978-966-927-378-9 
 

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та 

перспективи розвитку, присвяч. 20-річчю економіко-правового факультету 

ОНУ імені І. І. Мечникова, що відбулася 14-15 вересня 2018 р. 

Видання призначене для наукових працівників та викладачів, 

практикуючих юристів, бухгалтерів та економістів, аспірантів та студентів 

спеціальностей економічного та юридичного напрямків,. 

 

УДК  378.4(477.74):340(063) 

 

 

 

Стародавнє  Причорномор’я. Випуск 12 : збірка матеріалів  

С773 ХІІ читань пам’яті професора П. Й. Каришковського… / гол. ред. 

І. В. Нємченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

– 632 с. 

ISBN  978-617-689-251-9 

 
Збірка «Стародавнє Причорномор’я» складена на основі матеріалів ХІІ читань 

пам’яті професора П. Й. Каришковського, міжнародної конференції, яка відбулася в 

ОНУ імені І. І. Мечникова 12-13 березня 2018 р. Випуск містить статті з проблем 

нумізматики, історії та археології Північного Причорномор’я, античної та 

середньовічної історії, візантинознавства, історії Європи раннього модерного часу, 

історіографії тощо. 

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

 

УДК  94(100)’’-04/17’’(08) 
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ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

 

Програма 6-ї науково-практичної конференції «Феномен 

тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання», 19–21 квітня 

2018 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2018. – 16 с. 

 

Програма 73-ої наукової конференції професорсько-

викладацького складу і наукових працівників Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, 28–30 листопада 

2018 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 60 с. 

 

Програма 74-ої звітної студентської наукової конференції 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25–27 

квітня 2018 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 

174 с. 

 

Програма Восьмої міжнародної науково-практичної конференції  

«Добробут націй в умовах глобальної нестабільності», 20–21 квітня 

2018 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 6 с. 

 

Програма Міжнародної наукової конференції «Мова в різних 

лінгвокультурних просторах», 19–20 квітня 2018 р. – Одеса : Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 12 с.  
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ЗВІТИ 
 

 

«Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова – 2017» : звіт / Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. – 206 с.  

 

 

Звіт ректора Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова за період листопад 2017 р. – листопад 2018 р. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 60 с.  
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НАУКОВО-ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 

Вісник Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова 

 

- Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, 

книгознавство 

ISSN: 2304-1447 (р), ISSN: 2313-108Х (о) 

Т. 23, вип 1 (19); Т. 23, вип. 2 (20). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. 

 

- Серія: Біологія 

ISSN: 2077-1746 (р), ISSN: 2415-3125 (о) 

Т. 23, вип. 1 (42); Т. 23, вип. 2 (43). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. 

 

- Серія: Географічні та геологічні науки 

ISSN: 2303-9914 

Т. 23, вип. 1 (32); Т. 23, вип. 2 (33). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. 

 

- Серія: Економіка 

ISSN: 2304-0920 

Т. 23, вип. 1 (66); Т. 23, вип. 2 (67); Т. 23, вип. 3 (68); Т. 23,    

вип. 4 (69); Т. 23, вип. 5 (70); Т. 23, вип. 6 (71); Т. 23, вип. 7 (72); Т. 

23, вип. 8 (73). – Одеса : ФОП Головко О. А., 2018. 

 

- Серія: Правознавство 

Т. 23, вип. 1 (32); Т. 23, вип. 2 (33). – Одеса : Фенікс, 2018. 

 

- Серія: Психологія 

ISSN: 2304-1609 (р), ISSN: 2415-3454 (о) 

Т. 23, вип. 1 (47); Т. 23, вип. 2 (48). – Одеса : Астропринт, 2018. 

 

- Серія: Соціологія і політичні науки = Odessa National 

University Herald 

ISSN: 304-1439 (р), ISSN: 2415-3710 (о) 

Т. 23, вип. 1 (30); Т. 23, вип. 2 (31). – Одеса : Астропринт, 2018. 
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- Серія: Філологія: літературознавство, мовознавство 

ISSN: 2307-8332 

Т. 23, вип. 1 (17); Т. 23, вип. 2 (18). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. 

 

- Серія: Хімія 

ISSN: 2304-0947 (р), ISSN: 2414-5963 (о) 

Т. 23, вип. 1 (65); Т. 23, вип. 2 (66); Т. 23, вип. 3 (67); Т. 23, 

вип. 4 (68). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

 

Діалог: медіа-студії 

ISSN: 2308-3255 

Вип. 24. – Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2018. 

 

Δóξα/Докса 

ISSN: 2410-2601 

Вип. 1 (29); Вип. 2 (30). – Одеса : ФОП Назарчук С. Л.,2018. 

 

Дослідження в математиці і механіці 

ISSN: 2304-1579 

Т. 23, вип. 1 (31); Т. 23, вип. 2 (32). – Одеса : Астропринт, 2018. 

 

Записки історичного факультету: збірка наукових праць 

ISSN: 2312-6825 

Вип. 29. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

 

Записки з ономастики 

ISSN: 2410-3373 

Вип. 21. – Одеса : Астропринт, 2018. 

 

Записки з романо-германської філології 

ISSN: 2307-4604 (р), ISSN: 2518-7624 (о) 

Вип. 1 (40); Вип. 2 (41). – Одеса : Одес. міська друк. (КП ОМД), 

2018. 

 

Записки з українського мовознавства: збірка наукових праць 

ISSN: 2414-0627 (р), ISSN: 2415-7562 (о) 

Т. 1, вип. 25. – Одеса : ПолиПринт, 2018. 
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Известия Музейного фонда им. А. А. Браунера 

ISSN: 2306-5508 

Т. 15, № 1; Т. 15, № 2; Т. 15. № 3; Т. 15, № 4. – Одеса : Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

 

Мікробіологія і біотехнологія 

ISSN: 2076-0558 (р), ISSN: 2307-4663 (о) 

№ 1 (41); № 2 (42); № 3 (43); № 4 (44). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2018. 

 

Мова 

ISSN: 2307-4558 (р), ISSN: 2414-9489 (о) 

№ 29; № 30. – Одеса : Астропринт, 2018. 

 

Odessa Astronomical Publications 

ISSN: 1810-4215 

Vol. 31. – Одеса : ТОВ Компанія ВАІТЕ, 2018. 

 

Правова держава = Правовое государство = Constitutional state 

ISSN: 2411-2054 

Вип. 29; Вип. 30; Вип. 31; Вип. 32. – Одеса : Фенікс, 2018. 

 

Проблеми сучасного літературознавства 

ISSN: 2312-6809 

Вип. 26; Вип. 27. – Одеса : Астропринт, 2018. 

 

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 

ISSN: 2413-9998 

Т. 17, вип. 1 (38); Т. 17, вип. 2 (39) Т. 17, вип. 3 (40). – Одеса : Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018.  

 

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології 

ISSN: 1815-7459 (р), ISSN: 2415-3508 (о) 

Т. 15, № 1; Т. 15, № 2; Т. 15, № 3; Т. 15, № 4. – Одеса : Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018.  

Слов’янський збірник 

ISSN: 2413-0613 

Вип. 22. – Одеса : ФОП «ОЛЕДАТ ТЕС», 2018. 
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Физика аэродисперсных систем: межведомственный научный 

сборник 

ISSN: 0367-1631 

Вып. 55. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018.  

 

Фотоелектроніка (Photoelectronics) 

ISSN: 0235-2435 

№ 27. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. 

 

Чономорська минувшина 

ISSN: 2519-2523 

Вип. 13. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2018. 
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РЕКЛАМНІ ВИДАННЯ 
 

 

          Хронограф міжнародних подій ОНУ імені І. І. Мечникова  

Х946 (2010-2017) : зб. ст. / гол. ред. І. М. Коваль ; авт. тексту і відп. 

ред.: В. С. Гріневич, В. Е. Трапштейн. – Одеса : Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, 2018. – 142 с. 

ISBN  978-617-689-250-2 
 

Це видання є продовженням «Історії міжнародного 

співробітництва», яка була випущена до 150-річчя Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова і охоплювала період 

1865-2015 рр. 

Продовжуючи традиції попереднього, це видання включає факти і 

фотоматеріали, які можуть представляти інтерес для широкого кола 

читачів. 

 

УДК  94(477.74-21):378.4.014.24:77”2010/2017” 

 

 

Chronograph of International Events of ONU Mechnicov  

С56 (2010-2017) : digest of article / ed. in chief I. M. Koval ; responsible 

ed.: V. S. Grinevych, V. E. Trapshtein. – Odesa : Odesa 

I. I. Mechnikov National University, 2018. – 140 p. 

ISBN 978-617-689-263-2 
 

This edition is an extension of the History of International Cooperation, 

which was issued for the 150-th anniversary of Odesa I.I. Mechnicov National 

University and covered the period from 1865 to 2017. 

Continuing the tradition of the previous book, this edition includes actual 

documents and pictures that may be interesting to a wide range of readers. 

 

УДК  94(477.74-21):378.4.014.24:77”2010/2017” 

 

 

Фестиваль «Наші діти» : ілюстрації / авт. макету 

О. А. Романовська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

2018. – 62 с.: іл. 
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