
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА  

2019 
АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК 

ВИПУСК 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДЕСА 
ОНУ 
2019 



 

 

 

УДК  013:378.4(477.74-21)(058) 
          В42 

 
 

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

 
Відповідальний за випуск: 

Дьяченко Л. Ф. 
 

 
 
Видавнича діяльність Одеського національного 

К29  університету імені І. І. Мечникова, 2019,: анот. покаж. / 
упоряд. : Н. Г. Юргелайтіс, М. О. Подрезова, 
Л. В. Нікола. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – Вип. 6. – 80 с. 

ISBN 978-617-689-361-5 
 

В покажчику «Видавнича діяльність Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова за 2019 р.»: 
представлені навчальні, наукові, періодичні видання викладачів і 
наукових співробітників. Зазначені видання надруковані у 
видавництві ОНУ імені І. І. Мечникова та інших видавництвах 
України.  

Каталог призначено для викладачів, студентів вишів, 
співробітників наукових бібліотек закладів вищої освіти. 

 
УДК  013:378.4(477.74-21)(058) 

 
 

 

ISBN 978-617-689-361-5                                Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2019 



3 

 

ПЕРЕДМОВА 
 
Пропонуємо до Вашої уваги довідник видань професорсько-

викладацького складу та наукових співробітників Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова за 2019 рік 
(випуск 6).  

У довіднику представлені роботи видавництва Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, а також інших 
видавництв України. Послугами університетського видавництва 
скористалися близько 53 % співробітників нашого закладу. 

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

Друк видань (всі види продукції: монографії, підручники і т. ін.) 
здійснюється згідно з планом видання робіт, затверджених 
ректором, головним бухгалтером та по заявкам від різних 
підрозділів університету (у т. ч. канцелярії, приймальної комісії і ін.). 

Крім друкованих видань розвиток інформаційних технологій 
призвів до виникнення електронних видань. Електронне видання 
повинне пройти такі самі етапи підготовки, як і друковане: 
реєстрацію в навчальній частині ОНУ, редагування та верстку у 
видавництві.   

Значний обсяг роботи видавництво виконує в чорно-білому та 
кольоровому варіантах по заявкам від різних підрозділів 
університету. Так, у 2019 р., як і у попередні роки, були виготовлені 
грамоти, подяки, сертифікати, різні інформаційні матеріали, журнали 
для навчального процесу, рекламна продукція (афіші, запрошення)) 
фірмові бланки та інше.  

Видавництво ОНУ у своїй діяльності користується стандартами, 
інструкціями і методичними рекомендаціями Державної наукової 
установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова.  
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ПІДРУЧНИКИ 
 

Методологічні засади географії : підручник /  О. Г.  Топ- 
Т545 чієв, Д. С. Мальчикова, О. І. Пилипенко, В. В. Яворська. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 352 с. : іл., 
табл. 

ISBN  978-617-689-339-4 
 

Обґрунтована необхідність розгляду земної оболонки як єдиного і 
цілісного об’єкту географічної науки, як інтегрованої геосфери, що 
поєднує природне середовище, штучний матеріальний світ, створений 
людиною, і суспільство з його виробничою та духовною діяльністю. 
Йдеться про формування нового наукового напряму географічних 
досліджень, який розглядає земну оболонку не лише як природно-
географічний об’єкт (базове поняття – географічна оболонка Землі), а як 
цілісну соціоприродну геосферу, яку названо «ландшафтною оболонкою 
Землі. 

Підручник рекомендований студентам і науковцям географічних 
спеціальностей, а також фахівцям ландшафтного планування та 
планування територій, економістам, демографам, соціологам, екологам-
управлінцям. 

УДК  334-044.247:330.47 
 

 
Чеботарьов О. М. 

Ч-343          Метрологічні основи хімічного аналізу : підручник / 
О. М. Чеботарьов, Д. В. Снігур. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 230 с. : табл., рис. 

ISBN  978-617-689-326-4 
 

У підручнику розглянуті методи математичної статистики, які 
застосовуються в аналітичній хімії. Підручник складено для аудиторної 
та самостійної роботи студентів факультету хімії та фармації Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова при вивченні курсу 
«Метрологічні основи хімічного аналізу». 

Підручник буде корисним при вивченні курсів «Аналітична хімія», 
«Основи стандартизації та сертифікації» та стане у нагоді при підготовці 
здобувачів рівня Доктор філософії. 

УДК  543:519.23(075.8) 
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Чепіжко О. В. 
Ч-441           Техногенно-геологічні системи з управління надро-

користування : підручник / О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, 
С.В. Кадурін ; за ред. О. В. Чепіжко. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 324 с. 

ISBN  978-617-689-296-0 
 

В підручнику викладені наукові основи екологічної геології, як 
інтегративного наукового напрямку, розглядаються принципові 
положення техногенно-геологічної системи як системи організації 
техногенного впливу людини на навколишнє середовище і визначення 
перспективи розвитку та способи керування процесами в сфері 
надрокористування. Розглянуті методи управління станом і 
властивостями геологічного середовища, що направлені на рішення 
задачі управління. 

Рекомендовано для студентів і фахівців з геології, економіки 
рудних родовищ та екології геологічного середовища вищих навчальних 
закладів України. 

УДК  55:563:504.55(075.8) 
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 
 
 
 

Akhmerov A. Yu. 
А29         Foundation of higher mathematics. Part 1 : Linear algebra and 

analytical geometry : Textbook / A. Yu. Akhmerov, A. V. Tyurin. –
Odesa National University after I. I. Mechnikov.– Odesa : LAMBERT 
Academic Publishing, 2019. – 262 p. 

ISBN  978-620-2-06066-0 
 
The feature of the given textbook is unified methodical approach to 

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

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

УДК  514.12:514.742.2(075.8) 
 
 

 
 
Арутюнян Р. 

868         Практичний посібник для слухачів програми «Управління 
фінансами» : посібник / Р. Арутюнян, О. Дубовик, І. Нєнно, 
О. Рудінська. – Обухів : ФОП Гуляєва В. М., 2019. – 84 с. 

ISBN  978-617-7503-41-4 
 

УДК  336-047.64(075.8) 
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Діанова Н. М.  
Д44      Історія релігії та церкви в Україні в національному та 

європейському контекстах : навч. посіб. для студентів спец. 
032 «Історія та археологія» спеціалізації «Історія України у 
світовому контексті» / Н. М. Діанова. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 252 с. 

ISBN  978-617-689-288-5 
 

Навчальний посібник «Історія релігії та церкви в Україні в 
національному та європейському контекстах» присвячено проблемі 
виникнення релігійних вірувань на українських землях, 
впровадженню християнства і дослідженню найважливіших етапів 
розвитку релігійних конфесій та специфіки організації церковного 
життя в різних історичних умовах у національному та 
європейському контекстах.  

Призначено для студентів гуманітарних спеціальностей, які 
вивчають історичні дисципліни, та усіх, хто цікавиться питаннями 
історії релігії та церкви в Україні.  

УДК  94(477):23/29(075) 

 

 
Калінчак В. В. 

К172       Фізика медичних аерозолів : навч. посіб. / В. В. Калінчак, 
О. С. Черненко, С. М. Контуш. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 222 с. 

ISBN 978-617-689-215-9 
 
Посібник містить теоретичні відомості з фізики і технології 

медичних аерозолів, що розділені за основними темами, а також 
приклади розв'язування задач та список пропонованих для 
самостійного розв'язку завдань. Пропонований матеріал оснований 
на курсах загальної фізики: «Механіка», «Молекулярна фізика», 
«Електрика» і «Оптика». 

Посібник з курсу «Фізика і технологія медичних аерозолів» 
призначений для студентів напряму «Прикладна фізика» факультету 
математики, фізики і інформаційних процесів Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

УДК  53.07:544.77(075.8) 
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Матриці та системи лінійних рівнянь : навч. посіб. /  
С126 О. В. Савастру, О. М. Яковлєва, С. В. Драганюк, 

О. М. Болдарєва ; під ред. О. В. Савастру. – Одеса : Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 122 с. 

ISBN  978-617-689-350-9 
 

У навчальному посібнику детально викладено теорію матриць та  
пов’язану з нею елементарну теорію систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь. Він містить відповідний теоретичний матеріал, контрольні 
запитання, детальні рекомендації щодо розв’язання практичних завдань,  
завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання для 
самоперевірки.  

Навчальний посібник призначений для студентів фізико-
математичних факультетів класичних та педагогічних університетів, а 
також може бути  використаний студентами закладів вищої освіти. 

 

УДК 512.64 

 
 
Мусий В. Б. 

М916     Литературоведение в контексте гуманитаристики : учебн. 
пособие / И. Б. Мусий, Т. Ю. Морева. – Одесса : ПолиПринт, 
2019. – 266 с. 

ISBN  978-966-394-105-9 
 
Лекционный курс «Литературоведение в контексте 

гуманитаристики» направлен на изучение одного из ведущих 
направлений развития современной филологии – ее интеграции с другими 
науками. В пособии несколько разделов. Первый посвящен анализу 
состояния современных наук, месту литературоведения в 
междисциплинарных исследованиях (таких, как синергетика, 
когнитивистика), антропологическим основаниям современной науки о 
литературе. Во втором разделе представлены материалы, относящиеся к 
осмыслению текста и произведения как системы. В третьем идет речь о 
диалогичности литературы и литературоведения. В четвертом – об 
основных подходах ученых к изучению диалога. 

Пособие включает в себя теоретический материал, а также задания 
для студентов, предназначенные для аудиторной и самостоятельной 
работы. Пособие адресовано студентам, преподавателям колледжей и 
общеобразовательных школ Украины, а также всем, кто интересуется 
проблемами современной гуманитаристики. 

УДК  82:009(075.8) 
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Раскола Л. А. 
Р242         Загальна хімія. Теорія та практика : навч. посіб. / 

Л. А. Раскола, Т. О. Кіосе. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім.      
І. І. Мечникова, 2019. – 212 с. : табл., рис.  

ISBN  978-617-689-294-6 
 

В навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи 
загальної хімії. Надані сучасні уявлення про будову та властивості 

неорганічних сполук, природу хімічного звязку, термодинаміку та 
кінетику хімічних процесів, фізичні та хімічні властивості розчинів.  

Призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 226 
«Фармація, промислова фармація», а також може бути корисним для 
студентів хімічних та біологічних  факультетів. 

УДК  544.11/.43(076) 
 

  

 
 

Савастєєва О. М. 
С12      Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / 

О. М. Савастєєва. – Обухів : ФОП Гуляєва  В.М., 2019. – 178 с.  
ISBN  978-617-7503-77-3 

 

У посібнику розглянуті теоретичні засади та особливості 
функціонування фінансів у зарубіжних країнах, зокрема, досліджено 
фінансові системи провідних країн світу – Великобританії, Франції, 
Федеративної Республіки Німеччина, Сполучених Штатів Америки, 
Японії.  Значну увагу приділено характеристиці загальних рис економіки 
країн, що розглядаються, детальному аналізу усіх ланок їх фінансових 
систем. Особливе місце посідає розгляд бюджетного устрою та 
бюджетного процесу, визначення специфічних особливостей планування, 
затвердження, виконання бюджетів усіх рівнів, а також здійснення 
фінансового контролю у зарубіжних країнах. Значна увага приділена 
викладенню загальних засад функціонування ринку у зарубіжних країнах. 

Навчальний посібник розрахований на здобувачів рівня освіти 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», інших 
економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників 
міжнародних компаній  та всіх тих, хто вивчає фінансові системи 
зарубіжних країн.  

УДК  336(100)(075.8) 
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Тюрин О. В. 

Т985        Теорія ймовірностей і математична статистіка : навч. посіб. 
/ О. В. Тюрин, О. Ю. Ахмеров. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 170 с. : іл., табл. 

ISBN  978-617-689-287-8 
 

Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу 
навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика». 
Викладено основи теорії, методів отримання, опису і обробки 
експериментальних даних з метою вивчення закономірностей випадкових 
масових явищ. 

Призначений молодшим спеціалістам та бакалаврам за фахом 
«Економіка».      

УДК 512.64+514.12 

 
 

Тюрин О. В. 
Т985 Теорія систем і системний аналіз в економіці : навч. посіб. / 

О. В. Тюрин, О. Ю. Ахмеров. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 170 с. 

ISBN  978-617-689-337-0 
 

Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу 
навчальної дисципліни «Теорія систем і системний аналіз». Викладено 
основи теорії систем і системного аналізу з метою оволодіння студентами 
знаннями про закони і моделі систем, методів аналізу і синтезу систем;  
розвиток умінь застосовувати закони, моделі і методи систем; навичок 
вирішення проблем методами системного аналізу. 

Призначений магістрам за фахом «Економіка».                                                                  
УДК 512.64+514.12 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 
 

 
Географія та історія світових релігій : навч.-метод.  

Г353 посіб. для студентів спеціальності «Туризм» з курсу 
«Географія релігій» / Н. П. Михайлова, В. В. Яворська, 
О. Ю. Ерастова,  Н. Є. Нєфьодова, А. М.  Шашеро. – Одеса : 
Бондаренко М. О., 2019. – 158 с.   

УДК  911.3:2(075.8) 

 
 
 

 
 

 

Голубенко Л. М.  
Г62           Асистентська практика здобувачів вищої освіти ступеня 

магістра: навч.-метод. посіб. для студентів спец. 035 
"Філологія" спеціалізацій 035.04 "Германські мови та 
літератури (переклад включно)", 035.05 "Романські мови та 
літератури (переклад включно)" / Л. М. Голубенко, 
Н. Ю. Колесниченко, М. Д. Марінашвілі. – Одеса : Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 84 с. 

ISBN  978-617-689-303-5 
 
 

Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої 
освіти ступеня магістра спеціальності 035 "Філологія". В посібнику 
наведено мету та завдання асистентської практики, програму практики, 
критерії оцінювання її результатів. Посібник містить вимоги до 
підготовки та проведення лекцій і практичних занять з іноземної мови, 
характеристику основних функцій куратора академічної групи. Наведено 
зразки оформлення звітної документації асистентської практики та 
список рекомендованої літератури. Видання має на меті допомогти 
студентам на практиці опанувати професійно-педагогічні обов’язки 
викладача закладу вищої освіти. 

Для здобувачів вищої освіти ступеня магістра і викладачів. 
 

УДК  378.147:811 
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Кіосе Т. О.  
К419      Основи неорганічного синтезу : навч.-метод. посіб. для 

студентів  ф-ту хімії та фармації за спец. 102 «Хімія» та 014  
«Середня освіта (Хімія)» / Т. О. Кіосе, Л. А. Раскола ; за ред. 
д. х. н., проф. Т. Л. Ракитської. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 134 с. : іл.; табл.  

ISBN  978-617-689-325-7 
 

У навчально-методичному посібнику розглянуті питання техніки 
лабораторних робіт з неорганічного синтезу, рекомендації щодо вивчення 
теоретичних основ різних методів синтезу неорганічних речовин, їх 
виділення і очищення, а також наведені методики синтезу неорганічних 

речовин. Для кожного розділу  наведені  приклади розвязування типових 

задач, задачі для самостійного розвязування, питання для самоконтролю 
та лабораторні роботи.  

Призначений для студентів хімічних факультетів, що навчаються за 
спеціальностями 102 «Хімія» та  014  «Середня освіта (Хімія)».  

 

УДК  546(075.8) 

 

 
Комплексна географічна практика : навч.-метод. посіб. /  

Л637 А. В. П’яткова, Л. В. Гижко, А. О. Буяновський, Я. М. Білан-
чин ; за ред. Я. М. Біланчина. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 154 с. 

ISBN  978-617-689-331-8 
  

У навчально-методичному посібнику викладені основи методики 
польових досліджень природних компонентів, особливості їх 
характеристики та вимірювань, складання звітів та аналізу отриманих 
результатів. Наведена детальна фізико-географічна характеристика 
району навчальної практики – навчально-наукового польового стаціонару 
«Кринички» (північ Одеської області). Посібник ілюстрований 
рисунками, картами та фотографіями, містить практичні завдання з 
виконання промірних та інших робіт. 

Посібник орієнтований на студентів спеціальності 106 «Географія» 
та 014.07 «Освіта. Географія» вищих навчальних закладів. 

УДК  551.4 
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Марцинко О. Е. 
М299          Супрамолекулярна хімія : навч.-метод. посіб. / 

О. Е. Марцинко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2019. – 120 с. : іл. 

ISBN  978-617-689-332-5 
 

Навчально-методичний посібник присвячений розгляду принципів 
побудови супрамолекулярних ансамблів з органічних молекул і гібридних 
органо-неорганічних комплексів. Розглянуто основні класи органічних 
рецепторів, що є базовими елементами в супрамолекулярних системах, 
типи супрамолекулярних сполук та природа зв’язків у них. 

Призначений для самостійної роботи магістрів першого року 
навчання факультету хімії та фармації за спеціальністю 102 «Хімія». 

 

УДК 544.23 (075) 
 
 
 
Мойсеєнко Н. Г. 

М74           Ділова мова : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Мойсеєнко, 
Л. В. Сізова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 
–  124 с. (англ., рос., укр.) 

ISBN  978-617-689-314-1 
 

В посібнику представлені зразки ділового листування. Містить 
автентичні діалоги та зразки документації, що є характерними у сфері 
ділових відносин із паралельним перекладом англійською мовою. 
Особлива увага приділяється розвитку навичок усного та писемного 
мовлення. Метою посібника є професійна підготовка майбутніх 
спеціалістів з іноземної філології, міжнародної економіки, права та 
туризму. 

Даний посібник призначений для студентів-іноземців 4-х курсів 
гуманітарних та економічних спеціальностей. Він може бути 
рекомендований як для аудиторного, так і для самостійного вивчення. 

 
УДК  811.161.1’243’271.12:651.7.(075.8) 
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Нємченко І. В. 
Н508    Історія країн Західної Європи доби пізнього 

середньовіччя. Ч. ІІІ. : 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, 2019. – 144 с. : іл. 

ISBN 978-617-689-323-3 
  

Навчально-методичний посібник «Історія країн Західної Європи 
доби пізнього середньовіччя. Частина ІІI» присвячений історичному 
розвитку Італії, Іспанії та Нідерландів у XVI – першій половині XVII ст., а 
також міжнародній ситуації в Європі часів Тридцятирічної війни,  що 
вивчаються 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) 

 
 
 
Оформлення та представлення до захисту курсової і ди- 

О-94 пломних робіт :  навч.-метод. посіб. / Я. М. Біланчин, 
А. О. Буяновський, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб ; за ред. 
Я. М. Біланчина ; Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 90 с. 

 

Запропоноване навчально-методичне видання містить вказівки і 
рекомендації з виконання курсової і дипломних робіт, їх оформлення та 
представлення до захисту. Висвітлено основні вимоги до курсової і 
дипломних робіт, їх тематика, алгоритм виконання, оформлення та 
захисту. Розглянуто питання формування структури і змісту робіт, 
вивчення й аналізу літератури та матеріалів з теми, проведення необхідних 
для виконання робіт польових і лабораторно-аналітичних досліджень, 
виконання й оформлення робіт та їх ілюстративного забезпечення, 
формування переліку використаних джерел та їх бібліографічного опису, 
підготовки до захисту і захисту робіт.  

Для студентів, викладачів, аспірантів кафедри географії України, 
ґрунтознавства і земельного кадастру. Видання може бути корисним для 
студентів і викладачів інших кафедр факультету. 

УДК  910.1.(076.5) 
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Пащенко М. В. 
П226     Теорія літератури : навч.-метод. посіб. / М. В. Пащенко. – 

Одеса : Астропринт, 2019. – 92 с. 
ISBN 978-966-927-502-8 
 

Посібник укладений із навчально-методичних матеріалів, які були 
розроблені і апробовані автором при читанні курсів теоретичного 
літературознавства, в першу чергу таких навчальних дисциплін, як 
«Поетика» і «Теорія літератури». Завершальний етап теоретико-
літературної підготовки студентів здійснюється на основі індивідуальної 
програми курсу «Теорія літератури», реалізується у процесі читання 
курсу лекцій, проведення практичних занять, під час самостійної роботи 
студентів, поточного і підсумкового контролю знань. Комплекс 
навчально-методичного забезпечення складають підручники і посібники, 
видані протягом останнього десятиліття, які і стали предметом 
коментованого прочитання: на їх основі також укладені тестові завдання. 

Для студентів-бакалаврів, магістрів та аспірантів. 
УДК  82.0(075.8) 

 
Петриківська О. С. 

П304        Культурна антропологія : навч.-метод. посіб. / 
О. С. Петриківська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2019. – 112 с. 

ISBN 978-617-689-348-6  
 

Навчально-методичний посібник має на меті формування сучасного 
наукового уявлення про предмет, методи та історію культурної антропології; 
орієнтує студентів спеціальності «Культурологія» (рівень вищої освіти 
«бакалавр»), а також інших гуманітарних спеціальностей у проблематиці 
сучасної антропології. Антропологічна освіта розвіває у студентів навички 
постановки питань в рамках антропологічних понять замість власних 
неусвідомлюваних культурних категорій. Представлені методичні 
рекомендації для читання базових текстів з культурної антропології. 
Відповідно до програми курсу розглянуто теми «Культурна антропологія як 
наука; предмет, метод, історія становлення», «Головні напрямки 
антропологічної теорії в ХХ столітті», «Якісні дослідження», «Організація 
польового дослідження». Особливу увагу зосереджено на питаннях 
методології організації та проведення антропологічного дослідження, 
опанування навичками практичної роботи антрополога. 

Призначений для студентів гуманітарних факультетів та 
рекомендується всім, хто цікавиться проблемами сучасної антропології.  

 
УДК  998:572:130.2(075.8) 
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Поліщук Д. Д. 

П509         Основи фізичного експерименту. Ч. 2 : Молекулярна фізика : 
навч.-метод. посіб. /Д. Д. Поліщук, О. Є. Сидоров. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 110 с. 

ISBN  978-617-689-331-8 
 

Посібник супроводжує викладання класичної молекулярної фізики в 
нормативних курсах загальної фізики для студентів природничих 
спеціальностей – біологія, географія, геологія – і охоплює питання 
молекулярно-кинетичної теорії, властивостей ідеального газу, 
термодинаміки і фазових переходів. 

УДК  539.19(075.8) 

 
 
 

 
Самкова Г. Є.  

С17         Звичайні диференціальні  рівняння  та  системи  звичайних 
диференціальних рівнянь : навч.-метод. посіб. / Г. Є. Самкова, 
Н. В. Шарай, О. П. Мойсєєнок. – Одеса : Одес.  нац.  ун-т  ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 112 с. 

ISBN  978-617-689-349-3 
 
Викладені основні теоретичні основи теорії звичайних 

диференціальних рівнянь та систем цих рівнянь. Наведені основні 
означення, теореми та методи розв’язування різних типів задач. Для 
ілюстрації основних методів розв’язування  диференціальних рівнянь та 
систем диференціальних рівнянь наведено приклади до кожного типу 
рівнянь та систем.  

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, зокрема для 
студентів, які вивчаються за спеціальностями: 111 «Математика», 113 
«Прикладна математика», 123 «Комп’ютерна інженерія». 

 
                                                             УДК 517.91(075.8) 
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Сейфулліна І. Й. 
С28        Сучасні проблеми металоорганічної хімії : навч.-метод. 

посіб. / І. Й. Сейфулліна, М. І. Громова – Одеса : Одес. нац. ун-
т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 146 с. 

ISBN  978-617-689-319-6 
  

В посібнику поєднано теоретичний курс металоорганічної хімії з 
завданнями для самостійного опрацювання. Висвітлено важливі аспекти 
умов утворення хімічного зв’язку М-С, методів одержання, будови, 
реакційної здатності МОС різних електронних блоків (s-, p-, d-, f-). 
Кожний розділ завершується питаннями, завданнями та тестами і 
відповідає програмі курсу «Сучасні проблеми металоорганічної хімії». 

Призначений для самостійної роботи магістрів першого року 
навчання хімічного факультету за спеціальністю 102 «Хімія». 

 

УДК  54.66.095.72(075.08) 

 

 
Теоретичні  основи  аналітичної хімії. Розрахунки хімічної  

Т337 рівноваги : навч.-метод. посіб. для студентів II курсу ф-ту хімії 
та фармації спеціальності «102 Хімія» рівня вищої освіти 
першого (бакалаврського) / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров, 
О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 112 с. 

ISBN  978-617-689-336-3 
 

УДК  543:544.34(075.8) 

 
 
Тюрин О. В. 

А437        Актуальні проблеми цифрової економіки : навч.-метод. 
посіб. / О. В. Тюрин, О. С. Максимов, Ю. О. Максимова. – 
Одеса : Друк Південь, 2019, 52 с. 
 

У посібнику викладаються теоретичні основи теорії цифрової 
економіки. Засвоєння матеріалу по всіх темах перевіряється за допомогою 
валідних педагогічних тестів, які відображають зміст основних 
дидактичних одиниць кожної теми. 

Методичні рекомендації призначені для студентів усіх форм 
навчання спеціальності 051 «Економіка». 

УДК  330:004(076.1) 
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Ушакова К. В. 

У932          Основи теорії культури : навч.-метод. посіб. / К. В. Ушакова, 
Ю. О. Ушакова, І. В. Сумченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 124 c.  

ISBN  978-617-689-340-0 
 
У навчально-методичному посібнику розкривається сутність 

культури, аналізується її морфологія, характеризуються її рівні і форми, 
співвідношення з цивілізаціями, розкриваються механізми соціодинаміки. 
Автори в систематизованому вигляді викладають зміст основних 
концептуальних підходів і наукових уявлень про культуру. 

Посібник адресовано студентам-культурологам, а також студентам 
гуманітарних вузів, які бажають отримати більш повне уявлення про 
культуру, її роль в формуванні загальнолюдських цінностей і перспектив 
розвитку.  

УДК  17.023.36:001.5(075.8)     

 
 

 

 

Чебаненко А. П. 
Ч-34         Фізика напівпровідників. Ч. 1 : Параметри і статистика 

носіїв заряду : навч.-метод. посіб. до спеціального курсу лекцій 
«Фізика напівпровідників» / А. П. Чебаненко, Ю. М. Каракіс. – 
Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 68 c.  

    
Поданий навчально-методичний посібник написано відповідно до 

діючої програми дисципліни «Фізика напівпровідників». Мета даного 
видання – допомогти студентам в їх самостійній роботі над відповідним 
курсом. Вказівки сприятимуть розробці у студентів навичок самостійної 
експериментальної роботи та застосування теоретичних знань для 
вирішення практичних задач. 

Для студентів ІV курсу факультету математики, фізики та 
інформаційних технологій, що обрали спеціальність «Фізика та 
астрономія». 

УДК  621.315.59(076.5) 
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Шаглі Г. І. 
Ш15            Турецька мова. Ч. ІІ : навч.-метод. посіб. / Г. І. Шаглі. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 184 с. 
ISBN  978-617-689-322-6 
 

У посібнику наведено теоретичний і практичний матеріал з 
граматичним та мовленнєвим розділами. До кожного мовленнєвого 
розділу підібраний текст або діалог для запам’ятовування нових слів та 
відпрацювання граматичних правил. У кінці навчально-методичного 
посібника зібрані тексти для читання з практичною частиною. 

Для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» та для кожного, хто бажає отримати 
глибші знання з турецької мови. 

 
УДК  811.512.161’243(075.8) 

 
 
 
 
Шашеро А. Н. 

Ш238  Туристическое краеведение. Одесский туристический 
регион : учеб.-метод. пособие / А. Н. Шашеро. – Одеса : 
Бондаренко М. А., 2019. – 194 с. 

 
В учебно-методическом пособии изложены общие теоретические 

научные подходы к понятию «краеведение» и «туристическое 
краеведение». Отдельные подходы и методики прошли апробапцию при 
определении теоретических предпосылок и факторов развития туризма в 
Одесской области. Описывается Одесский регіон через призму его 
туристической привлекательности.  

Учебно-методическое пособие рекомендовано для подготовки 
студентов специальности «география» и «туризм», а также может быть 
интересным для более широкого круга специалистов-краеведов.  

 

УДК  908(477.74):379.85 
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Щоголев С. А. 

Щ92       Основи вищої математики. Т. 2, ч. 1 : навч.-метод. посіб. / 
С. А. Щоголев, Арк. О. Кореновський. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 244 с. 

ISBN  978-617-689-272-4 (двотомник) 
ISBN  978-617-689-335-6 (2-ий том, ч. 1) 
 
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 низка 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. 2, ч. 2 : навч.-метод. посіб. / 
С. А. Щоголев, Арк. О. Кореновський. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 220 с. 

ISBN  978-617-689-272-4 (двотомник) 
ISBN  978-617-689-343-1 (2-ий том, ч. 2) 
 

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 низка прикладів, у тому 
числі фізичного змісту, наведено вправи для самостійної роботи. 

Для підготовки студентів геолого-географічних спеціальностей.  
      

УДК 517(07) 
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КОНСПЕКТИ, КУРСИ ЛЕКЦІЙ 
 
 

Аблов А. Ф. 
А154          Загальна соціологія : конспект лекцій / А. Ф. Аблов. – 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 130 с. 
ISBN  978-617-689-351-6 
 

Конспект лекцій містить загальнотеоретичні основи соціологічної 
науки, які виступають методологічною основою вивчення суспільних і 
гуманітарних наук, спеціальних і професійних дисциплін в процесі 
підготовки фахівців з соціальної роботи.  

Призначений для студентів факультету психології та соціальної 
роботи, спеціальності 231 – «Соціальна робота».       

 

УДК  316:001(042.4) 

 
 
 
 

 
Буренкова К. В. 

Б912         Сучасні методи та засоби активного навчання органічної 
хімії : курс лекцій / К.В. Буренкова. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 140 с. 

ISBN  978-617-689-317-2 
 

Навчальний посібник включає основні питання, пов’язані з різними 
формами організації навчального процесу при вивченні органічної хімії. 
Викладена структура, значення та методики викладання сучасного уроку 
хімії. Розглянуті питання застосування інтенсивних методів та організації 
хімічного експерименту під час уроку, а також концептуальні основи 
підготовки учнів до хімічних олімпіад. 

Навчальний посібник рекомендований для аудиторної та 
самостійної роботи студентів ОКР «бакалавр», які навчаються за 
напрямом підготовки – 014 Середня освіта «Хімія», та може бути 
корисним для викладачів або вчителів хімії у закладах середньої освіти.  

 
УДК  547:378.147(07) 
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Kniazian M. 
К61         Lecture suivie (a partir du roman de Gustave Flaubert 

“Madame Bovary” : M. Kniazian, I. Pantchenko. – Editions 
universitaires europeennes. – International Book Market Service 
Ltd, 2019. – 100 p. 

ISBN  978-613-8-46579-9 
УДК  821.133.1-31(042.4) 

 
 
 

 
Хмарський В. М. 

Х643          Історія України : конспект лекцій / В. М. Хмарський. – 
Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 118 с. 

ISBN  978-617-689-312-7 
 

Конспект лекцій презентує стислий концептуальний виклад 
авторської візії вітчизняної історії. 

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої 
освіти і всіх, хто цікавиться історією нашої країни. 

 
УДК  94(477)"311/312"(042.4) 
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ПРАКТИКУМИ 
 
 

Аналітична токсикологія : практикум для студентів ф-ту  
А64  хімії та фармації / О. М. Чеботарьов, Т. М. Щербакова, 

О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 110 с 

ISBN  978-617-689-332-5 
 
Практикум складений відповідно до програми курсу «Аналітична 

токсикологія». Він містить теоретичні основи хімічних і фізико-хімічних 
методів, методики виконання лабораторних робіт та контрольні питання 
до них.  

Може бути рекомендований для студентів природничих факультетів 
при підготовці до занять з навчальних дисциплін «Аналітична хімія», 
«Аналітична хімія довкілля з основами броматології», «Токсикологічна 
хімія», «Фізико-хімічні методи аналізу», «Сорбційно-спектроскопічні та 
тест-методи в хімічному аналізі». 

УДК  543:615 

 
 

Чеботарьов О. М. 
А64         Аналітична хімія. Ч. 1 : Хімічні методи якісного та 

кількісного аналізу: практикум для самост. роботи студ. ІІ 
курсу ф-ту хімії та фармації / О. М. Чеботарьов, 
О. М. Рахлицька, О. М. Гузенко, Т. М. Щербакова. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 168 с. 

ISBN  978-617-689-333-2 

 
Практикум для самостійної роботи студентів містить інформаційний 

обсяг навчальної дисципліни «Аналітична хімія», робочий план та план 
самостійної роботи студентів при вивченні теми «Хімічні методи якісного 
та кількісного аналізу».  Розглянуті  приклади  розв'язання типових задач 
та вправ,  надається перелік питань для підготовки до контрольних, 
модульних робіт та екзамену. 

 Практикум призначений студентам факультету хімії та фармації 
ОНУ імені І. І. Мечникова першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
(102  Хімія) при підготовці до занять з навчальної дисципліни 
«Аналітична хімія».  

УДК 543.2 
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Баштан С. О. 
Б337    Основи медичних знань : практикум для студентів 

педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / 
С.  О. Башттан, С. П. Гвоздій, В. В. Пєнов. – Одеса : Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 88 с. 

  ISBN  978-617-689-328-8 
 

Практикум для студентів педагогічних спеціальностей денної та 
заочної форм навчання «Основи медичних знань» складається з робіт, які 
дозволять опанувати практичними навичками своєчасної, доцільної та 
адекватної домедичної допомоги в невідкладних станах: кровотечі, 
переломи, зупинка серця, опіки тощо. Пропонуються роботи щодо 
загального догляду за хворими та методики введення лікарських засобів. 

Видання буде корисним для студентів немедичних спеціальностей, 
викладачів, учителів. 

УДК  616-083.98(076) 

 
 
Гвоздій С.П. 

Г256    Збірник ситуаційних завдань з охорони праці : практикум 
для студентів гуманітарних і природничих спеціальностей 
закладів вищої освіти України / С. П. Гвоздій, 
Г. І. Степковська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2019. – 180 с. 

ISBN  978-617-689-329-5 
 

Практикум розроблений відповідно до рекомендованих МОН 
України навчальних програм з нормативних дисциплін «Основи охорони 
праці» та «Охорона праці  в галузі» для гуманітарних і природничих 
спеціальностей й охоплює всі її розділи. Метою збірника є допомогти 
студентам у засвоєнні навчального матеріалу з охорони праці та сприяти 
усвідомленню потреби дотримання вимог безпеки і в житті, і в роботі 
через практичну обробку ситуацій, запитань, завдань, тестів тощо. 

Збірник ситуаційних завдань буде у нагоді для студентів, 
викладачів, усіх зацікавлених питаннями охороні праці та безпеки 
робітників, законодавства про працю тощо. 

УДК  574.2:57.03(477)(07) 
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Ізбаш-Гоцкан Т. О. 
І-32  Римське суспільство ІІ-І ст. до н.е. Повстання рабів : 

практикум з курсу історії Стародавнього Риму / Т. О. Ізбаш-
Гоцкан. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 
52 с 

 
Практикум містить плани практичних занять з історії Риму ІІ-І ст. 

до н.е. та повстань рабів, методичні вказівки з самостійної та аудиторної 
роботи студентів. 

УДК  94(376):323.22-58.14”-01/00”(076) 

 
 
 
Луговий О. М. 

Л83       Поліптик абата Ірмінона : практикум до спеціального 
курсу «Етнодемографічна історія Європи в середні віки» / 

О. М. Луговий. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2019. – 388 с.  

ISBN  978-617-689-354-7 
 
Практикум присвячений низці тем зі спеціального курсу 

«Етнодемографічна історія Європи в середні віки». Видання містить 
перший український переклад абата Ірмінона та практичні завдання, які 
дозволяють застосувати його як джерело для вивчення демографічних 
показників населення Франкського королівства у ІХ ст. 

Для студентів ІІ курсу факультету історії та філософії спеціалізації 
«Європейські студії», а також для всіх студентів, які вивчають історію 
середніх віків. 

УДК  94+314(44)’’08’’(093)(076) 

 
 
 
 
Малий практикум з фізіології та біохімії рослин /  

М19 О. Б. Паузер, О. М. Ружицька, І. П. Якуба, Ю. С. Назарчук. – 
Одеса : Принт мастер, 2019. – 72 с. 

УДК  581.1(076) 
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Полторак В. М. 
П529      Сучасні проблеми музеології та туристичного 

краєзнавства в Україні : практикум / В. М. Полторак. – Одеса : 
Апрель, 2019. – 144 с. 

ISBN  978-617-7829-31-6 
 
В практикумі наведений навчально-методичний матеріал для 

самостійного виконання студентами індивідуального науково-дослідного 
завдання з оформлення концепту туристичної подорожі, опису музейного 
закладу, туристично-краєзнавчого опису регіону, путівника по 
адміністративному району та екскурсії. 

Практикум адресований студентам освітнього рівня «бакалавр» 
спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньої програми «Історія 
України в світовому контексті», усіх, хто цікавиться організацією 
екскурсій та туристичних подорожей. 

УДК  908(477):069.01(076) 

 
 

Світличний О. О. 
С24     Практикум з геоінформатики : практикум / 

О. О. Світличний, А. В. П’яткова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 176 с. 

ISBN  978-617-689-330-1 
 

У практикумі представлені теоретичні основи просторового аналізу 
і геостатистичного моделювання, характеристика ряду пакетів 
комп’ютерних програм для роботи з просторово-розподіленими і 
просторово-координованими даними (геоданими), в тому числі пакетів 
PCRaster, Gstat, MapІnfo Professional, ArcGIS for Desktop, Quantum GIS, а 
також методичні вказівки з виконання 16-ти лабораторних робіт з 
дисципліни «Геоінформатика». У додатках наведені цифрові масиви 
просторово-координованих даних та довідкова інформація, які необхідні 
для виконання лабораторних робіт. 

Практикум призначений для студентів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальностей «Географія» та «Науки про Землю». 

 
УДК  911:004(0.758) 
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СЛОВНИКИ 
 
 
Бичкові  риби  (Gobiiformes,  Gobiidae)  промислового і  

Б67 аматорського лову в Україні : довідник / В. В. Заморов, 
Ю. В. Караванський, Ю. М. Джуртубаєв, Д. Б. Радіонов, 
Є. О. Чумаченко, М. П. Заморова – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 48 с.  

ISBN  978-617-689-358-5 
 
Для практичних занять із загального курсу «Зоологія», 

спеціального курсу «Основи іхтіології» і «Великого спеціального 
практикуму. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного 
факультету спеціальності «Біологія» усіх форм навчання. 
 

УДК  597.556.333.1:639.22(477)(03) 

 
 
 

Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Одеського  
К533 національного університету : путівник / упоряд.: 

М. В. Алєксєєнко, Г. В. Великодна, О. В. Полевщикова ; авт. 
передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2019. – 
178 с. : іл. – (Книжкові колекції Наукової бібліотеки ОНУ ім. 
І. І.  Мечникова). 

ISBN  978-617-689-295-3 
ISBN  978-966-190-303-5 (серія) 
 

Путівник представляє історичні фонди та колекції Наукової 
бібліотеки Одеського національного університету, знайомить з історією 
їх придбання та зберігання. 

Видання, присвячене 40-річчю відділу рідкісних книг та рукописів 
університетської бібліотеки, розраховано на бібліофілів, студентів і 
викладачів історичних, філологічних, мистецтвознавчих і книгознавчих 
спеціальностей та широке коло любителів книги. 

 

УДК  09:027.7:378.4(477.74-21)(036) 
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Колесник В.  
К603  Болгарські говірки в Україні = Българските говори в 

Украйна : у 20 т. Т. 8 : Говірка болгар с. Городнього (Чийшія), 
Бесарабия : словник = Говорът на българите в с. Городня 
(Чийшия), Бесарабия : речник / В. Колесник ; відп. ред. 
Н. В. Кондратенко. – Одеса : Астропринт, 2019. – 684 с. : іл. 

ISBN  978-966-927-514-1 
 

Мета представленого наукового дослідження – відобразити 
етнокультурну своєрідність та сучасний стан болгарської говірки 
с. Городнього (Чийшія) Болградського району Одеської області і таким 
чином зберегти її для наступних поколінь і для науки. Розглядаються 
лексичні особливості чийшійської говірки, яка є однієї з архаїчних і не 
представлена в метрополії. До кожної лексеми  наводиться контекст. 

Праця орієнтована на широке коло читачів – науковців, вчителів, 
студентів та учнів, що вивчають сучасну болгарську літературну мову. Вона 
призначена не тільки для освітянських потреб, а й для масового 
користувача. 

УДК  811.163.2-25(477.74)(038) 

 
 

Мойсеєнко Н. Г.  
М74          Ділова мова : словник для студентів-іноземців 4-х курсів 

гуманітарних та економічних спеціальностей / 
Н. Г. Мойсеєнко, Л. В. Сізова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 64 с. 

 

Словник містить лексичні одиниці, що найчастіше вживаються в 
усному та писемному діловому мовленні. Використання даного 
українсько-російського словника з англійськими еквівалентами в 
навчальному процесі передбачає не тільки розвиток мовної, але й 
комунікативної та соціокультурної компетенції майбутніх фахівців.  

Словник може бути рекомендований для студентів 4-х курсів 
гуманітарних та економічних спеціальностей, як для аудиторної, так і для 
самостійної роботи.  

УДК  811.111+811.161.1+811.161.2]’271.12(038) 

 
 
 
 

  



30 

 

МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 
(Методичні посібники, методичні рекомендації, методичні 

вказівки) 
 

Аблов А.Ф. 
Нормативно-правова база соціальної роботи : програма, плани 

семінарських занять та метод. вказівки з вивчення дисципліни, рівень 
вищої освіти – магістр, спеціальність – 231 «Соціальна робота» / 
А. Ф. Аблов, О. О. Вінницький. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 38 с. 

 

Алєксєєва Т. Г. 
Політенні хромосоми Drosophila melanogaster : метод. вказівки 

до ВСП для студентів спеціальності «Біологія» спеціалізації 
«Генетика і молекулярна біологія» / Т. Г. Алєксєєва, С. В. Білоконь. – 
Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 58 с. 

 

Аспекты лингвистического анализа: схемы разбора : метод. 
указания по русскому языку для студентов специальности 035 
«Филология» / Л. Ф. Баранник, В. В. Горбань, Л. Н. Гукова, 
И. М. Мурадян, Е. Н. Степанов, Т. Ф. Шумарина ; под ред. 
Е. Н. Степанова. – Одеса : Астропринт, 2019. – 84 с. 

 

Байло О. В. 
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль основи 

охорони праці) : метод. вказівки до вивчення навч. дисципліни для 
підготовки бакалаврів (першого рівня вищої освіти) за спеціальністю 
081 «Право» денного відділення / О. В. Байло, О. М. Потопахіна. – 
Одеса : Фенікс, 2019. – 66 с. 

 

Байло О. В. 
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль основи 

охорони праці) : метод. вказівки до вивчення навч. дисципліни для 
підготовки бакалаврів (першого рівня вищої освіти) за 
спеціальностями: 073 «Менеджмент і адміністрування», 071 «Облік і 
оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа 
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та страхування» денного відділення / О. В. Байло, О. М. Потопахіна. – 
Одеса : Фенікс, 2019. – 64 с. 
 

Баламуш М. А. 
Адміністративне право : метод. вказівки для студентів денного 

відділення економ.-прав. ф-ту, спеціальність 081 «Право», рівень 
освіти перший (бакалаврський) / М. А. Баламуш, В. В. Нижникова. – 
Одеса : Фенікс, 2019. – 172 с. 
 

Барінова Л. Я. 
Основи психіатрії : метод. рек. для студентів напряму 

підготовки 6.030102 «Психологія» / Л. Я. Барінова. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 56 с.  

 

Бачинська О. А. 
Історія українського козацтва та його світових аналогів : метод. 

вказівки до вибіркового курсу для здобувачів першого освітнього 
рівня «бакалавр» спеціальності 032 «Історія та археологія» / 
О. А. Бачинська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 
44 с.  

 

Бевзюк Н. П.  
Основи герменевтики : метод. вказівки / Н. П. Бевзюк. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 52 с.  
 

Богата Л. М. 
Наука в системі культурологічного знання : метод. рек. з курсу 

для самостійної роботи студентів спеціальності 034 «Культурологія» / 
Л. М. Богата. – Одеса : Печ. дом, 2019. – 36 с. 

 

Бондаренко О. Ю. 
Тваринний і рослинний світ України по розділу «Рослинний світ 

України» : метод. вказівки до самостійної роботи для студентів біол. 
ф-ту денної та заочної форм навчання спеціальності 014.05 «Середня 
освіта та здоров’я людини» / О. Ю. Бондаренко. – Одеса : Печ. дом, 
2019. – 60 с.  
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Борисова Л. Є. 
Фондовий ринок : метод. рек. для вивчення навч. дисципліни 

«Фондовий ринок» для студентів денної форми навчання зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / 
Л. Є. Борисова. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – 52 с. 

 

Брошкова С. Л. 
Проблематика ЗМІ (економічна) : метод. вказівки та завдання 

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 061 «Журналістика» / С. Л. Брошкова. – Одеса : Печ. 
дом, 2019. – 26 с. 

 

Брошкова С. Л. 
Проблематика ЗМІ (медична) : метод. вказівки та завдання для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
061 «Журналістика» / С. Л. Брошкова. – Одеса : Печ. дом, 2019. – 
22 с. 

 

Бутенко В. В. 
Фінансове забезпечення соціально-економічної сфери : метод. 

рек. до вивчення навч. дисципліни «Фінансове забезпечення соц.-
економ. сфери» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В. В. Бутенко. – 
Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – 68 с. 

 

Васильєв О. Б. 
Основи фінансової математики : метод. вказівки та завдання для 

самостійної роботи з спецкурсу «Основи фінансової математики» для 
студентів 3 курсу спеціальності 113 «Прикладна математика» / 
О. Б. Васильєв, Н. С. Васильєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 36 с.  

 

Васильченко О. Г. 
Методичні вказівки до проектної роботи за методикою CLIL на 

заняттях з німецької мови (для студентів І курсу денної та заочної 
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форм навчання другого рівня вищої освіти спеціальності 091 
«Біологія») / О. І. Васильченко. – Одеса : Фенікс, 2019. – 44 с. 

 

Ведута В. В.  
Практикум з органічної хімії : метод. вказівки з органічної хімії 

для студентів ІІ, ІІІ курсів ф-ту хімії та фармації (денного та заочного 
відділень) / В. В. Ведута, Н. Ф. Федько, О. В. Шевченко. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 80 с.  
 

Вішталенко О. Д. 
Клінічна психодіагностика. Проективні методики в клініці : 

метод. рек. для студентів спеціальності 053 «Психологія» / 
О. Д. Вішталенко, О. М. Кириченко, Н. В. Юнг. – Одеса : Букаєв 
Вадим Вікторович, 2019. – 36 с. 

 

Гаран О. В. 
Адміністративне судочинство : метод. рек. до вивчення навч. 

дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 081 «Право» денної форми навчання / 
О. В. Гаран. – Одеса : Фенікс, 2019. –134 с. 

 

Гаран О. В. 
Фінансове і податкове право : заг. метод. рек. до виконання 

контрол. роботи з навч. дисципліни для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 
заочного відділення / О. В. Гаран. – Одеса : Фенікс, 2019. – 36 с. 

 

Гвоздій С. П.  
Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях: поранення, 

переломи, вивихи : метод. рек. для самостійної роботи з дисциплін: 
«Медико-санітарна підготовка», «Основи медичних знань», «Безпека 
життєдіяльності та основи охорони праці» / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. 
– Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 48 с. 

 

Гвоздій С. П.  
Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Ч. 1. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до показників шуму. Дія шуму на організм і 
здоров’я людини : метод. вказівки до практ. занять з дисципліни «Безпека 
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життєдіяльності та основи охорони праці» / С. П. Гвоздій, О. В. 
Устянська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с. 

 

Гвоздій С. П.  
Профілактика захворювань, що набули соціального значення, у 

закладах освіти : метод. рек. до практ. занять з дисциплін 
«Інноваційні технології навчання біології, основ здоров’я та 
природознавства», «Культура здоров’я та безпеки» / С. П. Гвоздій, 
Л. М. Поліщук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 
54 с. 

 

Гвоздій С. П.  
Раціональне та здорове харчування : метод. вказівки до практ. 

занять з дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони 
праці», «Валеологія», «Основи медичних знань» для студентів усіх 
спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, Т. І. Шапкіна. – Одеса 
: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019.– 36 с. 

 

Гвоздій С. П.  
Формування вмінь визначення ступеня ризику у надзвичайних 

ситуаціях : метод. вказівки до практ. занять з дисципліни «Безпека 
життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів усіх 
спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, Т. І. Шапкіна. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с. 

 

Гончарук Т. Г. 
Історія Одеси пізнього середньовіччя та нового часу: 

загальноукраїнський та світовий контекст : метод. вказівки до 
вибіркового курсу для здобувачів другого освітнього рівня «Магістр» 
спеціальності 032 «Історія та археологія» / Т. Г. Гончарук. – Одеса : 
Букаєв Віктор Вікторович, 2019. – 24 с. 
 

Горняк О. В. 
Сучасні економічні системи : метод. вказівки для студентів, що 

навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на первому рівні 
освіти / О. В. Горняк. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – 48 с. 
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Грєбцова І. С.  
Джерелознавство : метод. посіб. / І. С. Грєбцова. – Одеса : Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 146 с. 
 

Ільєва Н. В. 
Нотаріат в Україні : програма курсу та метод. рек. до вивчення 

навч. дисципліни «Нотаріат в Україні» для студентів денного та 
заочного від-ня економ.-прав. фак-ту / Н. В. Ільєва. – Одеса : Фенікс, 
2019. – 44 с. 

 

Калінюк О. О. 
Метамова лінгвістичних досліджень : метод. вказівки до 

написання курс., бакалавр. і магістер. робіт з лексикології та 
стилістики англ. мови для студентів ІІІ-ІV курсів та магістрів англ. 
від-ня ф-ту ром.-герм. філології / О. О. Калінюк, Д. О. Поздняков. – 
Одеса : Одеська міська друкарня, 2019. – 32 с. 

 

Клейменова С. М. 
Право інтелектуальної власності : метод. рек. для студентів 

денного від-ня економ.-прав. ф-ту, спеціальність 081 «Право» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти / С. М. Клейменова, 
А. Д. Святошнюк, М. С. Федорко. – Одеса : Астропринт, 2019. – 56 с. 

 

Кобернік А. О. 
Фармакогнозія : метод. вказівки для виконання лаб. робіт з 

фармацевт. хімії для студентів денної та заочної форм навчання, що 
навчаються за першим (бакалаврським) рівнем освіти, спеціальності  

 

Кобернік А. О. 
Фармацевтична хімія органічних сполук : метод. вказівки для 

виконання лаб. робіт з фармацевт. хімії для студентів денної та 
заочної форм навчання, що навчаються за першим (бакалаврським) 
рівнем освіти, спеціальності 102 «Хімія / А. О. Коберник, 
І. М. Радаєва – Одеса : «Прінт Бистро», 2019. – 42 с. (ел. вид.). 
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Коваленко А. Ф. 
Журналістський фах; аналітичні жанри : метод. вказівки та 

завдання для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 061 «Журналістика» / А. Ф. Коваленко. – Одеса : Печ. 
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18 с. 
 

Труба В. І. 
Організація та проведення виробничої практики : метод. рек. 

для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти, спеціальність 
081 «Право» денної та заочної форм навчання / В. І. Труба, 
А. Є. Феденко. – Одеса : Астропринт, 2019. – 20 с. 

 

Труба В. І. 
Організація та проведення науково-управлінської практики : 

метод. рек. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти, 
спеціальність 081 «Право» денної та заочної форм навчання / 
В. І. Труба, А. Є. Феденко. – Одеса : Астропринт, 2019. – 20 с. 

 

Тюрин О. В. 
Актуальні проблеми цифрової економіки : метод. рек. для 

самост. роботи студентів денного (заочного) від-ня спеціальності 051 
«Економіка» другого (магістер.) рівня вищої освіти / О. В. Тюрин, 
О. С. Максимов, Ю. О. Максимова. – Одеса : Друк Південь, 2019. –  
52 с. 
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Узун Ю. В. 
Геополітика : метод. вказівки та завдання до навч. курсу / 

Ю. В. Узун. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019 – 154 с. 
 

Узун Ю. В. 
Політична географія : метод. вказівки та завдання до навч. 

курсу / Ю. В. Узун. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 
– 140 с. 
 

Узун Ю. В. 
Взаємодія з органами державної влади : метод. вказівки та 

завдання до навч. курсу / Ю. В. Узун, С. В. Коч – Одеса : Удача, 
2019. – 44 с. 

 

Узун Ю. В. 
Міграційна політика країн ЄС : метод. вказівки та завдання до 

навч. курсу / Ю. В. Узун, С. В. Коч – Одеса : Удача, 2019. – 44 с. 
 

Хитрич М. В. 
Методика розв’язування розрахункових задач з хімії в основній 

школі : метод. вказівки / М. В. Хитрич, О. Е. Марцинко. – Одеса : 
Удача, 2019. – 32 с. 

 

Хитрич М. В. 
Організаційні форми навчання хімії в закладах середньої освіти : 

метод. посіб. / М. В. Хитрич, О. Е. Марцинко. – Одеса : Удача, 2019. 
– 68 с. 

 

Хобта О. І. 
Медіакритика та медіаекологія : метод. вказівки та завдання для 

здобувачів 4 курсу першого (бакалавр.) рівня спеціальності 061 
«Журналістика» / О. І. Хобта. – Одеса : Печ. дом, 2019. – 56 с. 

 

Чайковська В. В. 
Господарське право : метод. вказівки до вивчення навч. 

дисципліни «Господарське право» для підготовки бакалаврів 
(першого рівня вищої освіти) за спеціальністю 081 «Право» заочного 
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від-ня ОНУ імені І. І. Мечникова / В. В. Чайковська. – Одеса : Фенікс, 
2019. – 158 с. 

 

Чебаненко А. П. 
Фізика напівпровідників та напівпровідникових приладів. Ч. I. : 

Фізика напівпровідників : метод. вказівки до спеціального 
практикуму / А. П. Чебаненко, Н. В. Конопельська, Ю. М. Каракіс. – 
Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 67 с. 
 

Чебаненко А. П. 
Фізика напівпровідників та напівпровідникових приладів. Ч. 2 : 

Фізика напівпровідникових приладів : метод. вказівки до 
спеціального практикуму / А. П. Чебаненко, Н. В. Конопельська, 
Ю. М. Каракіс. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 
62 с. 
 

Чуваков О. А. 
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології : 

програма курсу та метод. рек. до вивчення навч. дисципліни / 
О. А. Чуваков, І. А. Дришлюк, Т. О. Павлова. – Одеса : Фенікс, 2019. 
– 88 с. 

 

Чуваков О. А. 
Кримінальне право України (особлива частина) : програма курсу 

та метод. рек. до вивчення навч. дисципліни / О. А. Чуваков, 
Т. О. Павлова, С. М. Кучанський. – Одеса : Фенікс, 2019. – 108 с. 

 

Якімова Н. А. 
Логічна алгебра : метод. посіб. / Н. А. Якімова. – Київ : Освіта 

України, 2019. –  40 с. 
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МОНОГРАФІЇ 
 
 
 

Богатая Л. Н. 
Б733      Методология современной гуманитаристики: некоторые 

направления развития : монография / Л. Н. Богатая. – Одесса : 
Печ. дом, 2019. – 226 с. 
 

Словосочетание «Методология современной гуманитаристики» 
является в достаточной мере неопределенным. Каждая из гуманитарных 
дисциплин (философия, психология, история, лингвистика, 
когнитология,…) имеет свои собственные методологические основания. 
И, тем не менее, естественно предположить существование некоторого 
общего методологического фундамента, единого для всех гуманитарных 
исследований. В таком «широком» смысле выражение методология 
современной гуманитаристики понимает и автор монографии, 
представляющий результаты своих восьмилетних размышлений о 
некоторых важнейших гуманитарных категориях, конкретных 
методологических процедурах и перспективах развития гуманитарной 
методологии. 

Монография адресована широкому кругу гуманитариев, 
интересующихся проблемами методологии гуманитарных исследований. 

 

УДК  009:30:122/129 

 
 

 

Вайсфельд Н. Д. 

В14  Плоскі мішані задачі теорії пружності для 
півнескінченної смуги : монографія / Н. Д. Вайсфельд, 
З. Ю. Журавльова, В. В. Реут. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. − 148 c. 

ISBN  978-617-689-289-2 
УДК  539.3 
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Вайсфельд Н. Д. 
В14          Мішані задачі теорії пружності для півнескінченного 

шару : монографія / Н. Д. Вайсфельд, Г. О. Фесенко. – 
Одеса : Астропринт, 2019. − 148 c. 

ISBN  978-966-927-462-5 
 

У монографії досліджено розвиток нової методики розв’язання 
просторових задач теорії пружності, що базується на перетворенні 
системи рівнянь Ламе до двох сумісно та одного окремо розв’язуваних 
рівнянь відносно нових невідомих функцій, що пов’язані з 
переміщеннями. Новий підхід застосовано для побудови аналітичних 
розв’язків просторових крайових задач для півнескінченного пружного 
шару, на який діють зовнішні та внутрішні навантаження різної природи. 

Для магістрів та аспірантів факультетів прикладної математики та 
механіки та спеціалістів у галузі механіки деформівного твердого тіла. 

УДК  539.3 

 
Дружинець М. Л. 

Д761        Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний 
аспекти : монографія / М. Л. Дружинець. – Одеса : Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 580 с. 
            ISBN  978-617-689-344-8 
 

Монографію присвячено комплексному аналізу українського усного 
мовлення у двох вимірах: психофонетичному (експериментальна верифікація 
психофоносемантичних особливостей звуків української мови здійснена в 
зіставних аспектах) та соціофонетичному (визначення шляхом соцопитування 
рівня володіння орфоепічними нормами української літературної мови 
молоддю на теренах України та зарубіжжя). У дослідженні узагальнені 
теоретичні засади різноаспектного вивчення українського усного мовлення, 
подано діахронічну ретроспективу його опрацювання, у межах якої простежено 
історичне коріння кожної орфоепічної норми в писемних пам’ятках: 
схарактеризовано нормативну базу сучасного українського усного мовлення з 
наведенням критичних зауваг і коментарів: описано девіантні та деструктивні 
процеси сучасного українського усного мовлення у проекції на його психо- та 
соціолінгвістичну специфіку, запропоновано шляхи підвищення рівня мовної 
культури, сформовано теоретичну базу нового напряму – синхронічно-
діахронічної психосоціофонетики. 

Монографію адресовано спеціалістам у галузі лінгвістики, викладачам, 
аспірантам, студентам вищих закладів освіти, усім, хто цікавиться питаннями 
становлення та розвитку української літературної мови та прагне оволодіти її 
орфоепічними нормами. 

УДК  811.161.2’34’23’271-053.67 
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Кондратенко Н. В. 
К642      Лінгвопрагматика політичного дискурсу: типологія 

мовленнєвих жанрів : монографія / Н. В. Кондратенко, 
Л. І. Стрій, О. С. Билінська ; за заг. ред. Н. В. Кондратенко. – 
Одеса : Астропринт, 2019. – 236 с. 

ISBN  978-966-927-479-3 
 

У монографії політичний дискурс потрактовано в 
лінгвопрагматичному аспекті, що скерувало дослідження на проблемі 
інтерактивного спілкування учасників мовленнєвої взаємодії (такими є як 
політики, так і пересічні громадяни). Ґрунтуючись на концептуальних 
засадах сучасної генристики, запропоновано власну типологію 
мовленнєвих жанрів політичного тексту з огляду на розмежування 
інформативного і фактичного виявів спілкування. У монографії 
висвітлено результати спільних досліджень представників одеської 
школи політичної лінгвістики. 

Монографію адресовано науковцям, викладачам вищих закладів 
освіти, аспірантам і студентам філологічного фаху, а також широкому 
колу читачів, які цікавляться розвитком політичної комунікації в Україні 
й проблемами сучасного комунікативного мовленнєвого впливу. 

УДК  84.161.2’42:323.232 

 
Коч С. В. 

К755         Транскордоння: простір соціального порядку і 
політичної дії : монографія / С. В. Коч. – Одеса : Фенікс, 2019. 
– 358 с. 
            ISBN  978-966-928-406-8 

 

У монографії розглядаються феноменальні особливості 
транскордоння як системи соціально-політичних відносин, сформованої 
внаслідок процесів реструктуризації та перемасштабування територіально-
політичних систем під впливом тенденції глобалізації та нових політик 
національних держав щодо периферійних та прикордонних просторів. 
Неформальні соціально-політичні практики локальних спільнот як нових 
суб’єктів глобального простору підживлюють соціально-політичні кліважі 
транскордоння. У роботі досліджується процес переосмислення 
територіального принципу організації соціально-політичних систем через 
поняття локальності, мережевості, регіоналізму та багаторівневості, а також у 
зв’язку з сучасним застосуванням технологій критичної геополітики в 
контексті нових якостей суспільного простору. 

Книга розрахована на спеціалістів у сфері політології та політичної 
антропології, які цікавляться проблемами світового і регіонального розвитку. 

УДК  321.001.7 
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Культура украинских философских сообществ: ситуация  
К90 трансформации : колективная монография / редкол. : 

Л. Н. Богатая, И. В. Голубович, К. В. Райхерт ; отв. ред. 
Л. Н. Богатая. – Одесса : Печ. дом, 2019. – 233 с. 

 

Существует ли современная украинская философия? Ответы на 
этот вопрос могут быть очень разными. Но в существовании украинских 
философских сообществ едва ли можно усомниться. Все те, кто пытается 
заниматься философией в Украине (профессионально или 
непрофессионально), обязательно имеют опыт участия в работе того или 
иного сообщества. В монографии представлены две группы текстов. В 
первой собраны воспоминания непосредственных участников работы 
некоторых украинских философских школ (сообществ). Авторы второй 
группы текстов размышляют о том, как можно исследовать 
напластования  национальных философских традиций. 

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся 
процессами развития (трансформации) современной украинской 
философской культуры. 

УДК  141  
 
 
 
Макрозообентос придунайського озера Китай і умови  

М168 його існування : монографія / Ю. М. Джуртубаєв, В. В. Замо-
ров, М. П. Заморова, Т. В. Урбанська ; наук. ред. М. М. Джур-
тубаєв. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 
170 с. 

ISBN  978-617-689-297-7 
 

Монографія присвячена одному з найбільших озер України – озеру 
Китай і є лімнологічним, гідроекологічним оглядом цієї водойми. 
Розглянуто фізико-географічну та гідролого-гідрохімічну характеристики 
озера, його макрозообентос у зв'язку з екологічними умовами, що 
склалися в озері. Також розглянуто живлення риб-бентофагів та дано 
оцінку рибопродуктивності озера за станом його макрозообентосу. 

Монографія призначена для гідробіологів, іхтіологів, екологів, 
викладачів і студентів біологічних і екологічних спеціальностей 
університетів України. 

УДК  574.587:591.5(285)(282.243.7.05)(477.74) 
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Музичко О. Є. 
М896  Південноукраїнські історики у пошуках наукових та 

суспільних ідеалів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : 
монографія / О. Є. Музичко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 436 с. 

ISBN  978-617-689-291-5 
 

У монографії на базі широкого кола історичних джерел 
реконструйовано основні напрямки розвитку історичної науки, думки, 
освіти, комунікації між істориками на території Південної України у другій  
половині ХІХ – на початку ХХ ст. Головну увагу приділено еволюції 
історіографічного процесу у таких сучасних містах як Одеса, Херсон, 
Миколаїв, Дніпро, Кропивницький, Сімферополь, Ялта, Феодосія. 

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

УДК  930(477.7):929”1850-1920” 

 
 
 
 
Одеська  лінгвістична школа:  класичне і новітнє : колект.  

О-41 монографія. / за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. – Одеса : 
ПолиПринт, 2019. – 376 с.  

ISBN  978-966-2070-90-3 
 

Черговий випуск колективної монографії присвячено різноаспектному 
аналізу природи функціонування мови в різноманітних дискурсивних 
сегментах у синхронному і діахронному вимірах, висвітленню її 
особливостей у слов’янському і світовому комунікативному просторі, 
кваліфікації креативних дослідницьких методів реконструкції мовної 
системи у проекції на її презентаційну специфіку. Монографія містить праці 
вчених Одеської лінгвістичної школи в розмаїті амплітуді їхніх наукових 
зацікавлень. 

Адресовано науковцям, аспірантам, студентам, усім,  кого цікавить 
лінгвістична тематика. 

УДК  81-11Одеса(477) 
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Перспективи розвитку політики ЄС: глобальні та регіо- 
П278 нальні виміри : монографія / колектив авторів ; за заг ред. : 

О. І. Брусиловської, І. М. Коваля. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 198 с. 

ISBN  978-617-689-353-0 
DOI: 10.18524/978-617-689-353-0 
 

У монографії досліджено перспективи розвитку ЄС через її окремі 
регіональні та глобальні виміри (політику щодо східноєвропейських країн, 
РФ, МЕРКОСУР, Сирії, США, ЄПБО, РСМД посередництва та 
миротворчості). За останні роки вплив ЄС збільшився; водночас зростає 
скептицизм щодо подальшого розширення, яке мало шкідливий вплив на 
відносини Росії і ЄС й зменшило його зовнішньополітичні можливості. Те 
саме стосується віддалення ЄС від США та залучення ЄС до процесів 
«Арабської весни». Національні інтереси окремих країн-членів досі 
переважають; найближчим часом збережеться статус-кво, допоки ЄС не 
завершить внутрішні перетворення, що дозволить йому чіткіше окреслити 
свою позицію в системі міжнародних відносин.  

Видання призначено для всіх, хто цікавиться міжнародними 
відносинами – від студентів до експертів. 

УДК  327-043.86(4-672 ЄС) 
 

Романченко А. П. 
Р691  Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу : 

комунікативні аспекти : монографія  / А. П. Романченко. – 
Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 542 с. 

ISBN  978-617-689-334-9 
 

Монографію присвячено комплексному аналізу комунікативної специфіки 
елітарної мовної особистості в широкому спектрі її презентаційної оригінальності, 
реалізованої у просторі наукового дискурсу. Наукову кваліфікацію особистості 
вченого-мовознавця здійснено завдяки диференційному опису основних (вербально-
семантичного, лінгвокогнітивного і прагматичного) та проміжних 
(соціокультурного й емоційно-афективного) ярусів її структурної організації. 
Обґрунтовано критерії виокремлення елітарної мовної особистості з опертям на 
типові ознаки, притаманні носіям високої мовленнєвої культури, що апробовано на 
матеріалі  наукового доробку і комунікативних виявів відомих українських 
лінгвістів.  

Монографію адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, здобувачам 
вищої освіти філологічного напряму та широкому колу читачів, які цікавляться 
проблемами репрезентації елітарної мовної особистості в сучасних дискурсивних 
практиках. 

УДК  811.161.2’23’38:316.77 
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Сейфулліна І. Й. 
С28  Координаційні сполуки Co(II), Ni(II), Cu(II), Mn(II), Zn(II), 

Sn(IV) з 2-(7-бромо-2-оксо-5-феніл-3H-1,4-бенздіазепін-1-
іл)ацето-гідразидом та продуктами його конденсації : монографія 
/  І. Й. Сейфулліна, Л. С. Скороход, О. Е. Марцинко, А. В. Пуля. – 
Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 128 с. 

ISBN  978-617-689-345-5  
 

Монографія присвячена актуальній проблемі одержання нових 
координаційних сполук Sn(IV) та 3d-металів на основі відомого лікарського 
препарату 2-(7-бромо-2-оксо-5-феніл-3H-1,4-бенздіазепін-1-іл)ацетон-
гідразиду «гідазепаму» та продуктів конденсації з карбонілвмісними 
біоорганічними сполуками різних класів, зокрема, альдегідів (саліциловий), 
індолів (ізатин), кетокислот (піровиноградна).  

Для фахівців, що працюють в галузі неорганічної, органічної, 
координаційної, біонеорганічної, фармацевтичної, медичної хімії й фармації, 
аспірантів та студентів. 

541.49:547-304.6:667.03 
 
 
 
 

Social and legal aspects of the development of civil society 
institutions : collective monograph. Part II. Warsaw : BMT Erida Sp.zo.o., 
2019. – 228 p. 

ISBN  978-83-950153-7-3 
 
This collective monograph offers the description and analysis of the 

formation and development of civil society institutions at various levels of 
government in the field of politics, economics, education and culture. The authors 
of individual chapters have chosen such point of view for the topic which they 
considered as the most important and specific for their field of study. Theoretical 
and applied problems and the existing legal base of practical activities of civil 
society institutions in the context of growing interdependence of economic, 
cultural, demographic, political environmental processes are investigated. The 
prospects for the further development of civil society and its institutions, their 
relations with the state, as well as the promotion of the participation of civil 
society organization in socio-economic development. 
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АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 
 

– Захарченко Н. В. 
Методологія управління розвитком високотехнологічних промислових 

підприємств : автореф. дис. …докт. економ. наук / Н. В. Захарченко. – 
Одеса : Фенікс, 2019. – 38 с. 
 

– Маслій Н. Д. 
Інтеграційні форми розвитку підприємств сфери зв’язку та 

інформатизації: теорія, методологія, практика : автореф. дис. …докт. 
економ. наук / Н. Д. Маслій. – Одеса : Астропринт, 2019. – 40 с. 
 

– Орловський Б. М. 
Право на необхідний захист від злочинних посягань в національному та 

зарубіжному законодавстві: порівняльно-правове дослідження : автореф. 
дис. …докт. юрид. наук / Б. М. Орловський. – Харків : Друк. Харків. нац. ун-
ту внутр. справ, 2019. – 40 с. 
 

– Смітюх А. В. 
Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові 

засади : автореф. дис. …докт. юрид. наук / А. В. Смітюх. – Київ : «МП 
ЛЕСЯ», 2019. – 40 с.  

 
– Бевзюк К. В. 
Стан у розчинах, сорбційне вилучення та вольтаперометричне 

визначення синтетичних харчових барвників : автореф. дис. … канд. хім. 
наук / К. В. Бевзюк. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 
20 с.  

 
– Березовська К. І. 
Правове регулювання відносин усиновлення з іноземним елементом : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / К. І. Березовська. – Одеса : Одес. нац. ун-
т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 20 с.  
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– Еберле Л. В. 
Фармакологічне обґрунтування терапевтичної активності екстракту 

Zingiber officinale на моделях запалення та аналгезії : автореф. дис. … канд. 
біол. наук / Л. В. Еберле. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 
– 22 с. 

 
– Масіна Л. О. 

Стратегічний контролінг в системі державного регулювання 
національної економіки : автореф. дис. … канд. економ. наук / Л. О. Масіна. 
– Одеса : Астропринт, 2019. – 20 с. 
 
– Чернікова А. Г. 

Асимптотична поведінка розв’язків звичайних диференціальних рівнянь 
зі швидко змінними нелінійностями : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук / 
А. Г. Чернікова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 22 с. 
 
– Шохов О. С. 
Стратегії дослідження комунікації: парадигмальний аспект : автореф. дис. 
… канд. філос. наук. / О. С. Шохов. – Одеса : Печ. дом, 2019. – 20 с. 
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ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 
Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність :  

Г34 збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 
(Одеса, 15-16 травня 2019 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова. – 2019. – 204 с. Мови: укр., англ., рос.  

ISBN  978-617-689-315-8 
 

У збірнику опубліковані доповіді з актуальних питань гендерної 
політики в Україні. Розглянуті гендерні чинники в життєдіяльності 
українського суспільства, громадянська освіта в гендерному аспекті, 
забезпечення основ рівних політичних прав жінок та чоловіків в 
українському суспільстві, вивчена законодавча та правова ініціатива щодо 
гендерних питань, визначені гендерні стереотипи та шляхи їх подолання, 
освітлені проблеми становлення паритетної демократії в Україні, 
проаналізовано шляхи політичних, державних, суспільних діячів – жінок і 
чоловіків, надана гендерна історія та наголошені передумови зміни 
гендерного клімату на політичній арені України. 

УДК  305 

 
 
 
Еволюція  соціально-політичних  структур  в  контексті 

Е209 суспільних перетворень та персональна історія нового та 
новітнього часу : збірка статей / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 
Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова. – 2019.– 144 с.  

ISBN  978-617-689-347-9 
 

Збірник статей наукової кафедральної теми «Еволюція та революція в 
новій та новітній історії», підготовлений колективом кафедри всесвітньої 
історії, складається з двох розділів: «Еволюція політичних та соціальних 
структур модерної доби в локальному і світовому контексті» та 
«Персональна історія в контексті соціально-політичних трансформацій 
нового та новітнього часу». Тематики збірника відповідає особистій 
зацікавленості науковців и, разом з тим, дає узагальнюючу картину 
трансформаційних процесів на євразійському континенті. 

Видання розраховане на істориків-професіоналів, студентів, аспірантів 
та усіх, хто цікавиться всесвітньою історією. 

 
УДК  94(4/9)”1800/20 

  



58 

 

Етнічна культура в  глобалізованому світі : збірка  наукових  
Е885 праць дев’ятої та десятої Міжнародних наукових конференцій 

студентів, аспірантів та молодих вчених / / Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова. Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 142 с. 

ISBN  978-617-689-318-9 
 

На сторінках видання розглядаються проблеми фіксації та збереження 
локальних варіантів традиційної культури; питання трансформації етнічної 
культури, традицій та інновацій. Окрему увагу приділено (також) 
історіографії проблем етнології. Низка досліджень присвячена проблемам 
екологічної історії. 

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

 

УДК  39:7(063) 
 
 
 
 
 
 

Libra : збірка  наукових  праць  Центру  антикознавства  та  
L56 медієвістики ОНУ ім. І. І. Мечникова. Окремий випуск / наук. ред. 

І. В. Нємченко ; техн. ред. О. М. Луговий. – Одеса : Одес. нац. ун-
т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 82 с. 

ISBN  978-617-689-352-3 
 

Окремий випуск збірки «Libra» містить матеріали Всеукраїнської 
студентської наукової конференції «Від античності до раннього модерного 
часу», присвяченої 550-річчю з дня народження Нікколо Мак’явеллі, що 
пройшла 19–20 квітня 2019 р. на факультеті історії та філософії ОНУ імені 
І. І. Мечникова. 

УДК  94(100)“-04/17”(08) 
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Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів-   
З-41 учасників 75-ї звітної конференції Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і 
правових наук (24-26 квітня 2019 р., м. Одеса) / відп. ред. 
А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2019. – 244 с. 

ISBN  978-966-928-386-3 
 

Збірник містить тези доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – 
учасників секції економічних і правових наук 75-ї звітної конференції 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що відбулася 
24-26 квітня 2019 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) 

 
 
 
 
Міжнаціональна комунікація – полілог культур (актуальні  

М58 питання навчання іноземців) : збірник наукових праць / за заг. 
ред. проф. Л. В. Реви-Левшакової. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 212 с. : іл., табл.   

ISBN 978-617-689-324-0 
 

Наукові студії збірника присвячено широкому колу проблем роботи з 
навчання іноземців у закладах вищої освіти. Загальна концепція об’єднання 
різного досвіду роботи під гаслом міжнаціональної комунікації представляє 
собою розширені можливості зацікавити різних за фахом спеціалістів. 

Книгу адресовано фахівцям з роботи з іноземними студентами та 
слухачами підготовчих відділень для іноземних громадян. 

 
УДК  81’316/77243:378.091.2-054.6:316.77-027.543(082) 
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Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у  
П781 контексті модернізації середньої та вищої школи : Всеукраїнська 

науково-методична Інтернет-конференція (10-11 жовтня 2019 р.). 
: збірник матеріалів конференції– Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 218 с.  

ISBN  978-617-689-342—4 
УДК  373.5+378]:5(082) 

 
Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці  

С691 молодих науковців. [Науки: політологія, соціологія, історія, 
економіка]. [Вип. 3] / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ф-т міжнар. 
відносин, політології та соціології. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова. – 2019. – 182 с. – Мови: укр., рос., англ. 

 
У випуску представлено результати наукових та науково-практичних 

досліджень студентів та молодих вчених в галузі політології, соціології, 
економіки, історії і практики міжнародних відносин. Більшість 
представлених у збірнику напрацювань представлено у доповідях на XХІ-й 
науково-практичній конференції молодих науковців та студентів факультету 
міжнародних відносин, політології та соціології (ФМВПС) присвяченій темі 
«Історична політика країн Європи в епоху Пост-правди» . 

Представлені статті можуть бути використані учнями шкіл, молодими  
науковцями-студентами, всіма, кого цікавлять сучасні процеси соціально-
політичного розвитку.  

 

УДК  316:327:33(082) 

 
 

Філологічні студії. Випуск Х: збірник наукових статей  
Ф545      студентів філологічного факультету. Вип. 10. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 230 с. 
ISBN  978-617-689-355-4 

  
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 використані учнями шкіл, молодими науковцями-студентами, 
всіма, кого цікавлять проблеми сучасної філологічної науки. 

 

УДК  80(05) 
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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – традиції  
Г907 та сьогодення : матеріали Всеукраїнської наук. конф., 

присвяченої 100-річчю від народження д. с.-г. н., проф. 
І. М. Гоголєва (Одеса, 12-13 вересня 2019 р.) / [відп. ред. : 
проф. Є. Красєха, доц. Я. Біланчин]. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 232 с. : іл., табл. 

ISBN  978-617-689-321-9 
 

Подано статті з широкого спектру життєдіяльності професора 
І. М. Гоголєва, становлення і розвитку та науково-практичних, 
методологічних і методичних проблем ґрунтознавства і географії ґрунтів. 
Тексти статей подано в авторській редакції, відповідно автори 
відповідальні за зміст статей, добір і точність наведених фактів, цитат, 
власних імен та інших відомостей.  

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів та осіб, які 
цікавляться історією, сучасним станом і майбуттям вітчизняної 
ґрунтознавчо-географічної науки і практики. 

УДК  929ГоголєвІ.:631.4:378.4(477.74) 

 
Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приват- 

Д259 ного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 
17 травня 2019 р.) / відп. ред. І. С. Казанфарова ; Одес. нац. ун-
т ім. І. І. Мечникова ; економ.-прав. ф-т ; Всеукр. громад. орг. 
«Асоціація цивілістів України». – Одеса : Астропринт, 2019. – 
412 с. 

ISBN  978-966-927-507-3 
 

Книга містить матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного 
права», присвяченої пам’яті Є. В. Васьковського, яка відбулася на 
економіко-правовому факультеті Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова 17 травня 2019 р. Організаторами конференції 
виступили кафедра правових дисциплін університету та Всеукраїнська 
громадська організація «Асоціація цивілістів України». 

Крім актуальних проблем приватного права, на конференції було 
розглянуто низку важливих питань, пов’язаних з проблемою викладання 
навчальних дисциплін цивільно-правового циклу на юридичних 
спеціальностях закладів вищої освіти. 

УДК  841/349(063) 
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Дисперсные системы : материалы 128-ой Международ- 
Д485 ной научной конференци,(Одесса, 16-20 сентября 2019 г.) / 

редкол. : Б. Н. Галкин, В. Г. Шевчук, В. В. Калинчак, 
Н. Н. Копыт, С. Г. Орловская. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 112 с. 

ISBN  978-617-689-084-4 
 

В сборнике опубликованы материалы докладов, в которых 
изложены результаты, состояние и перспективы исследований в области 
дисперсных систем. Представлены результаты работ по исследованию 
тепло- и массообмена в дисперсных системах при протекании фазовых и 
химических превращений, рассмотрены механизмы образования 
дисперсной фазы, процессы горения различных веществ в дисперсном 
виде, газодинамические явления в дисперсных системах. 

Издание материалов конференции осуществлено с авторских 
оригиналов, подготовленных к печати редакционной коллегией 
конференции. 

 

УДК  544.773.(063) 
 
 
 
 

 
 
Другі економіко-правові студії : матеріали Всеукраїнської  

С341 науково-практичної конференції молодих вчених (Одеса, 
10 жовтня 2019 року, м. Одеса / відп. ред. А. В. Смітюх; редкол. 
:  А. В Левенець, О. О. Нігреєва, О. М. Савастєєва [та ін.]. – 
Одеса: Фенікс, 2019. – 180 с. 

ISBN  978-966-928-449-5 
 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих вчених «Другі економіко-правові студії», що 
відбулася 10 жовтня 2019 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 Х Міжнародного круглого столу «Актуальні  
М34 соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та 

її регіонів» (10 травня 2019 р., м. Одеса) / МОН України ; ОНУ 
ім. І. І. Мечникова ; відп. ред. Н. Л. Кусик ; редкол.: 
О. В. Побережець, В. С. Ніценко, Є. І. Масленніков [та ін.]. – 
Одеса : ТОФФСЄТіК, 2019. – 184 с. 

 
Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників та 

викладачів, аспірантів, здобувачів і студентів – учасників Х Міжнародного 
круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми 
розвитку України та її регіонів», який відбувся 10 травня 2019 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 

 
 
 
 
Матеріали конференції студентів і аспірантів «ХХІІ  

М34 наукові читання пам’яті Георгія Флоровського / гол. ред. 
к. філос. н. К. В. Райхерт. – Одеса : Печ. дом, 2019. – 56 с.  

 
Збірка містить тези доповідей студентів і аспірантів, представлених 

на конференції студентів і аспірантів «ХХІІ наукові читання пам’яті 
Георгія Флоровського», що відбулася на факультеті історії та філософії 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 24 та 25 
жовтня 2019 року.  

 

УДК  1:2:378.4(477.74):929 Флоровський 
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Матеріали 74-ї звітної наукової конференції професорсько-  
М34 викладацького складу і наукових працівників економіко-

правового факультету Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова (Одеса, 27-29 листопада 2019 р.) / відп. ред. 
А. В. Смітюх ; редкол.: Н. Л. Кусик, А. В Левенець, 
Т. В. Степанова [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2019. – 190 с. 

ISBN  978-966-928-462-4 
 

Збірник містить матеріали 74-ї наукової конференції професорсько-
викладацького складу і наукових працівників економіко-правового 
факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 
що відбулася 27-29 листопада 2019 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) 
 

  

 
 

 
Modern  problems  of  Microbiology  and  Biotechnology :  

М78 materials of young scientists international conference (18-21 June 
2019) / Ed. board: M. B. Galkin, N. V. Limanska, G. V. Yamborko, 
O. Yu. Zinchenko. – Odesa : Odesa I. I. Mechnikov National 
University, 2019. – 72 p. 

ISBN  978-617-689-320-2 
 

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 results and prospects of research in various fields of of microbiology and 
biotechnology, in which young scientists, PhD students, and students. The 
authors of the abstracts are responsible for the accuracy of the materials and text. 

 
UDC  [579+60](063) 
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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, 2019.  – 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) 

 
 
 
 
 
Перші економіко-правові студії : матеріали науково-прак- 

П26   тичної конференції молодих вчених (7 березня 2019 р., 
м. Одеса) / відп. ред. А. В. Смітюх ; редкол.:  А. В Левенець, 
О. О. Нігреєва, О. М. Савастєєва [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 
2019. – 82 с. 

ISBN  978-966-928-376-4 
 

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції молодих 
вчених «Перші економіко-правові студії», що відбулася 7 березня 
2019 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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Правовий вимір конституційної та кримінальної юрис- 
П85 дикції в Україні та світі : Другі юридичні читання : матеріали 

Всеукраїнської дистанційної наукової конференції (28 квітня 
2019 р., м. Одеса) / за заг. ред. : Л. О. Корчевної, 
І. А. Дришлюка ; уклад.: А. В. Левенець, О. В.  Нарожна. – 
Одеса : Фенікс, 2019. – 260 с. 

ISBN  978-966-928-390-0 
 

Збірник тез доповідей підготовлено за матеріалами Всеукраїнської 
дистанційної наукової конференції яка відбулася в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова 26 квітня 2019 р. 

Призначено для науковців і практиків, аспірантів та студентів з 
юридичних спеціальностей. 

УДК  378.4(477.74):340(063) 

 
 
Responses to the INF Treaty crisis: The European dimension 

R45     European INF Initiative Project Meeting (May 3, 2019, Odesa) / 
Edited by Polina Sinovets and Odessa Center for Nonproliferation 
(OdCNP) with support of Swedish Radiation Safety Authority 
(SSM). – Odesa : Odesa I. I. Mechnikov National University, 2019. 
– 60 p. 

UDC  341.238:623.454.86(063) 

 
 
Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліоте- 

С773  ці : матеріали ІV Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 2-
3 жовтня 2019 р.) / упоряд.: М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева 
; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова ; 
бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса :ОНУ, 2019. – 292 с. : іл. 

ISBN  978-617-689-359-2 
 
Збірник наукових статей підготований за матеріалами ІV 

Міжнародних  книгознавчих читань, які відбулися в Науковій бібліотеці 
ОНУ імені І. І. Мечникова 2-3 жовтня 2019 р. Збірник присвячено 
актуальним проблемам дослідження та збереження книжкових пам’яток.  

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

УДК  09:027.7:378.(477.74-21)(082) 
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Третя міжнародна франкофонна конференція в Україні  

Т66  «Мови, Науки та Практики» : матеріали доповідей (Одеса, 3-
4 жовтня 2019 р.) / відп. ред. М. Д. Марінашвілі. – Херсон : 
Вид. дім «Гельветика», 2019. – 262 с. 

ISBN  978-966-916-907-5 
 
У конференції брали участь понад 200 науковців та викладачів 

різних профілів діяльності, які представили понад 20 країн світу: Алжир, 
Бельгію, Білорусь, Буркіна Фасо, Вірменію, Грецію, Єгіпет, Конго, Кот-
д’Івуар, Ліван, Литву, Мадагаскар, Марокко, Молдову, Польщу, Сенегал, 
Туніс, Туреччину, Францію, Україну, Чехію, Чорногорію. Матеріали 
конференції висвітлюють різноманітні аспекти лінгвістики; 
перекладознавства; методики викладання французької мови; 
літературознавства; юридичних, політичних, соціальних, економічних 
наук; астрономії; біології; хімії; медицини. 

УДК  001.891:811.133.1(082) 

 
 
 
 

 
Хаджибеївськи читання : матеріали Всеукраїнської наукової  

Х14 конференції з історії України студентів та аспірантів / колектив 
авторів. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 90 с. 

 

УДК  094(477)”11/20”(082) 
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ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

Program of 6-th International Conference in Odesa “NEW TRENDS IN 
ASTROPHYSICS, COSMOLOGY AND HEPAFTER GAMOV” and 19-th Gamov 
Summer School “ASTRONOMY AND BEYOND: ASTROPHYSICS, 
COSMOLOGY, RADIOASTRONOMY AND ASTROBIOLOGY”, 11-18 August, 
2019, Odesa, Ukraine. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 16 с. 

 

Програма Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю 
від народження доктора сільськогосподарських наук професора 
Івана Миколайовича Гоголєва «Грунтознавчо-географічна наука і практика – 
традиції сьогодення», 12—13 вересня 2019 р. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2019. – 12 с. 

 
Програма Всеукраїнської  науково-практичної конференції  з 

міжнародною участю «Теоретичні і практичні проблеми мовної підготовки 
іноземців в аспекті міжнародної комунікації», 16 травня 2019 р. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 24 с. 

 

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції  з 
міжнародною участю «Теоретичні і практичні проблеми мовної підготовки 
іноземців в аспекті міжнародної комунікації», 16 травня 2019 р. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 24 с. 

 
Програма IV Міжнародних книгознавчих читань «Стародруки і рідкісні 

видання в університетській бібліотеці», 2-3 жовтня 2019 р. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. – 12 с. 

 

Програма Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-
конференції Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у 
контексті модернізації середньої та вищої школи, 10-11 жовтня 2019 р. 
– Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 26 с.  

 
Програма 75-ої звітної студентської наукової конференції Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, 24-26 квітня 2019 р. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 132 с. 
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ЗВІТИ 
 
 
 

– Звіт ректора Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова за період листопад 2018 – листопад 2019. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 60 с.   

 
– Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – 2018» . 

– Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 254 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 2313-108Х (o) 
Т. 24, вип. 1 (21). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 
 
– Серія : Біологія, ISSN 2077-1746 (p), ISSN 2415-3125 (o) 
Т 24, вип. 1 (44); Т 24, вип. 2 (45). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2019. 
 

– Серія : Географічні та геологічні науки, ISSN 2303-9914  
Т. 24, вип. 1 (34); Т. 24, вип. 2 (35). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2019. 
 

– Серія : Економіка, ISSN 2304-0920 
Т. 24, вип. 1 (74); Т. 24, вип. 2 (75); Т. 24, вип. 3 (76); Т. 24, вип. 4 (77); 

Т. 24, вип. 5 (78); Т. 24, вип. 6 (79). – Одеса : ФОП Головко О. А., 2019.    
 

– Серія : Правознавство, ISSN: 2304-1587 (р),  
Т. 24, вип. 1 (34); Т. 24, вип. 2 (35). – Одеса : Фенікс, 2019. 
 

– Серія : Філологія: літературознавство, мовознавство ISSN 2307-8332 
Т. 24, вип. 1 (19); Т. 24, вип. 2 (20). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2019. 
 

– Серія : Хімія, ISSN 2304-0947 (p), ISSN 2414-5963 (o) 
Т. 24, вип. 1 (69); Т. 24, вип. 2 (70); Т. 24, вип. 3 (71); Т. 24, вип. 4 (72).– 

Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 
 

Бібліотечний Меркурій 
ISSN: 2707-3335(р), ISSN: 2707-3343(о) 

Вип. 2 (22). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 
 

Δoξα /Докса, ISSN: 2410-2601  
Вип. 1 (31); Вип. 2 (32). – Одеса : ФОП Назарчук С. Л., 2019. 
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Дослідження в математиці і механіці  
ISSN: 2519-206Х 

Т. 24, вип. 1 (33); Т. 24, вип. 2 (34). – Одеса : Астропринт, 2019. 
 

Записки історичного факультету  

ISSN 2312-6825 
Вип. 30 : Збірка наукових праць. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2019. 
 

Записки з ономастики  

ISSN 2410-3373 
Вип. 22. – Одеса : OPEN JOURNAL SYSTEMS. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, 2019. 
 

Записки з романо-германської філології,  
ISSN: 2307-4604 (р), ISSN 2518-7627 (о) 

Вип. 1 (42); Вип. 2 (43). – Одеса : Одеська міська друкарня (КП ОМД), 
2019. 

 

Записки з українського мовознавства  
ISSN: 2414-0627 (р), SSN: 2415-7562 (о) 

Т. 1, вип. 26; Т. 2, вип. 26. – Одеса : ПолиПринт, 2019. 
 

Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера  
ISSN 2306-5508 (p) 

Том ХVІ, № 1-2; Том ХVІ, № 3; Том ХVІ, № 4. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. 

 

Міжнародні та політичні дослідження 
ISSN 2707-5206 (p), ISSN 2404-5214 (o) 

Вип. 32. – Одеса : Астропринт, 2019. 
 

Мікробіологія і біотехнологія 
ISSN 2076-0558 (р) ISSN 2307-4663 (о) 

№ 1 (45); № 2 (46); № 3 (47). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2019. 
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Мова  
ISSN: 2307-4558 (р), ISSN 2414-9489 (о) 

№ 31; № 32. – Одеса : Астропринт, 2019. 
 

Odessa Astronomical Publications  

ISSN 1810-4215 
Vol. 32, 2019.– Одеса : OPEN JOURNAL SYSTEMS  

 

Правова держава=Правовое государство= 
Constitutional state 

ISSN: 2411-2054 (p)  
33’2019; 34’2019; 35’2019; 36’2019. – Одеса : Фенікс. 

 

Проблеми сучасного літературознавства 
ISSN: 2312-6809 

Вип. 28; Вип. 29. – Одеса : Астропринт, 2019. 
 

Психологія та соціальна робота 
ISSN: 2707-0409 (p), 2707-0417 (o) 

Т. 24, вип. 1 (49); Т. 24, вип. 2 (50). – Одеса : Астропринт, 2019. 
 

Ринкова економіка: сучасна теорія і  
практика управління  

ISSN  2413-9998 
Т. 18, вип. 1 (41); Т. 17, вип. 2 (42); Т. 17, вип. 3 (43). – Одеса : Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 
 

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

Т. 16, № 1; Т. 16, № 2; Т. 16, № 3; Т. 16, № 4. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. 

 

Слов’янський збірник, ISSN 2413-0613 (p)  
Вип. 23. – Одеса : ФОП  «ОЛЕДАТ ТЕС», 2019. 
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Физика аэродисперсных систем  
ISSN 0367-1631 

 (Межведомственный научный сборник) 
Вып. 56; Вып. 57. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 

 

Фотоелектроніка (Photoelectronics)  
ISSN 0235-2435 

№ 28. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 
 

Чорноморська минувшина 
ISSN: 2519-2523 

Вип. 14. – Одеса :ФОП Бондаренко М. О., 2019. 
  



74 

 

ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ВИДАННЯ 
 

 

Ал-Будайри Ахмад 
Б907   Ежедневные проишествия Дамаска (1154/1741-й –  

1176/1763-й  гг.) Ахмад ал-Будайри ; араб. текст под ред. 
Мухаммада Са’ида ал-Касими ; пер. с араб., авт. предисл., 
коммент. Ф. О. Нофал ; авт. вступ. ст.: Е. С. Петриковская, 
И. В. Голубович, науч. ред. Е. С. Петриковская. – Одесса : ОНУ, 
2019. – 162 с.; ил. – (Урбанистика: первоисточники и 
исследования ; вип 1). 

ISBN  978-617-689-310-3 
ISBN  978-617-689-311-0 (серия) 
 

УДК  82.411.21-94(569.1Дамаск)”17” 

 
 
 
Кушнір В. Г. 

К96     Історія і культура українців Північної Добруджі / 
В. Г. Кушнір. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2019. – 108 с., іл. 

ISBN  978-617-689-307-3 
 

Розглядається історія переселення українців до Північної Добруджі, 
Дунавецької Січі, життєдіяльності української громади. Основна увага 
приділена ключовим питанням, які формують уявлення про особливості 
історії, господарства, побуту, культури українців за Дунаєм. 

Для дітей середнього и старшого шкільного віку, краєзнавців. 
 

УДК  930.025 
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Рябов М. И 
Р982          Г.А.Гамов: фізика – космологія – генетика / М. И. Рябов, 

А. Д.  Чернин. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2019. – 184 с. + 20 с. іл. (Серія «Вони родом із університету»). 

ISBN 978-617-689-338-7 
 
Книга о жизни и творческих достижениях выдающегося ученого 

Георгия Антоновича Гамова. Будучи родом из Одессы, в 1920 г. он 
становится студентом математического отделения фізико-
математического факультета Новороссийского университета. 

На здании главного корпуса Одесского национального 
университета имени И. И. Мечникова в его честь установлена 
мемориальная доска. 

 

УДК 929Гамов53+524.8 
 

 
 
Фестиваль «Наші діти» : ілюстрації / автор макету 

О. А. Романовська – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2019. – 62 с. іл. 
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РЕКЛАМНІ ВИДАННЯ 
 

 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 

1865 : довідкове видання / І. М. Коваль, В. С. Гріневич, 
В. Е. Трапштейн. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2019. – 50 с. 

ISBN  978-617-689-250-2 
 
 

 

 
Odesa I. I. Mechnicov National University, 1865 : digest of 

article / I. M. Koval, V. S. Grinevych, V. E. Trapshtein / – Odesa : 
– Odesa I. I. Mechnikov National University, 2016. – 50 p. 

ISBN 978-617-689-263-2 
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