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У покажчику «Видавнича діяльність Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова за 2020 р.» 
представлені навчальні, наукові, періодичні видання викладачів і 
наукових співробітників. Зазначені видання надруковані у 
видавництві ОНУ імені І. І. Мечникова та інших видавництвах 
України.  

Видання призначено для викладачів, студентів вишів, 
співробітників наукових бібліотек закладів вищої освіти. 
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«… як частина університету, ім’я якого воно носить, 
видавництво є найважливішим підрозділом і покликано 
всіма силами сприяти виконанню задач університету і 
зміцненню його зв’язків із зовнішнім світом» 

Артур Дж. Розенталь, директор видавництва 
Гарвардського університету 

 

ПЕРЕДМОВА 

Пропонуємо до Вашої уваги покажчик видань співробітників 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за 2020 р. 
(випуск 7), який є хронологічним продовженням попередніх видань за 
2014–2019 рр., відповідно випуски 1–6, де представлені видання 
видавництва «ОНУ імені І. І. Мечникова, а також інших видавництв. 

Довідник містить відомості про всі види видань і складається з 
наступних частин: Навчальні видання (навчальні посібники, 
навчально-методичні посібники, конспекти, курси лекцій, 
практикуми, довідкові видання, методична література); Наукові 
видання (монографії, автореферати дисертацій, збірники наукових 
праць, матеріали і програми конференцій, звіти); Науково-періодичні 
видання; Рекламні видання тощо. 

Переважна більшість видань (59 %) підготовлена видавництвом 
ОНУ імені Мечникова. Ця кількість залишається сталою вже 
протягом тривалого часу. Всі роботи як у друкованій, так і в 
електронній формах передані у відділ комплектування Наукової 
бібліотеки ОНУ та зареєстровані в навчальному відділі університету.  

У 2020 році співробітниками ОНУ імені І. І. Мечникова було 
надруковано 100 навчальних, 33 наукових, 58 періодичних видань. 
Варто зазначити, що крім друку наукової, навчальної та рекламної 
літератури, видавництво ОНУ виконує ще й замовлення 
поліграфічної продукції для різних структурних підрозділів  
університету.  

Видавництво ОНУ у своїй діяльності користується чинними 
стандартами, інструкціями і методичними рекомендаціями Державної 
наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», 
а також «Положенням про навчальні видання в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова (2019 р.)». 
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НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ 

 
 

Навчальні посібники 

Навчально-методичні, навчальні наочні 
посібники 

Конспекти, курси лекцій 

Практикуми 

Довідкові видання 

Методична література 
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 
 
 

Красєха Є. Н. 
К781         Степи України : навч. посіб. для студентів геогрч. 

спеціальностей у 3 т. Т. 3 : Проблема охорони та збереження 
ландшафтного та біологічного різноманіття / Є. Н. Красеха. – 
Одеса : Астропринт, 2020. – 760 с. 

ISBN  978-966-190-925-9 (у 3-х т.) 
ISBN  978-966-927-598-1 (т. 1) 
 
Навчальний посібник за формою представляє собою монографічне 

дослідження з включенням матеріалів довідкового характеру і хрестоматії з 
проблем охорони та збереження ландшафтного і біологічного різноманіття 
степової зони України. Матеріали, підібрані в посібнику, висвітлюють 
сучасний стан рослинного і тваринного світу степу, проблеми їх відтворення 
та збереження. Окремий розділ присвячений проблемам деградації ґрунтів 
степової зони та охорони земельних ресурсів. Надзвичайно актуальними для 
степу є проблеми малих річок, які знайшли відображення в пропонованому 
посібнику. Значна частина видання призначена характеристиці водно-
болотних угідь степової зони, природним резерватам і проблемам 
впровадження в Україні екологічних мереж як складових європейської 
програми. 

Посібник може бути корисним студентам географічних і біологічних  
спеціальностей при ознайомленні з проблемами охорони і збереження 
ландшафтного та біологічного різноманіття степової зони. 

 
УДК  910.3:902.2:94(477.7)(075.8) 

 
 

 

     М26 
Марінашвілі М. Д.  

     Французькомовний науковий лінгвістичний текст = Lire 
un texte scientifique linguistique en français : навч. посіб. / 
М. Д. Марінашвілі. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 188 с. 

ISBN  978-617-689-383-7 
 

В поcібнику наведено основні лексичні та граматичні особливості 
французькомовного лінгвістичного дискурсу, викладено методику аналізу 
наукового тексту, подано рекомендації щодо укладання інформаційного 
реферату. Автентичні тексти з проблем лінгвістики та перекладознавства 
супроводжуються завданнями для виконання під час аудиторних занять. В 
окремому розділі містяться тексти та завдання, призначені для самостійної 
роботи студентів. 

Для здобувачів вищої освіти ступеня магістра спеціальності 035  
«Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад 
включно), перша – французька». 

 

УДК  811.133.1'42(075.8) 
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Нікола С. О. 
Н631     Фінанси підприємств : навч. посіб. / С. О. Нікола. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 206 с. 
ISBN  978-617-689-357-8 
 
Навчальний посібник містить систематизований виклад теоретичних і 

практичних питань щодо складу, структури і управління фінансами 
сучасних підприємств. Користування посібником допоможе студентам у 
засвоєнні програмного матеріалу навчальної дисципліни «Фінанси 
підприємств». 

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей 
закладів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Фінанси підприємств». 

 

УДК  336.025-047.64:334.7(075.8) 
 
 
 

Ніцевич А. О. 
Н70      Іспанська мова. Змістовий модуль 2 : «Домашнє читання» : 

навч. посіб. / А. О. Ніцевич, Т. Б. Колбаєнкова. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 204 с. 

ISBN  978-617-689-378-3 
 

Посібник призначений для самостійного опрацювання студентами (як 
письмово, так і в усній формі) та наступної перевірки завдань викладачем 
під час авдиторних занять. 

УДК  811.134.2’243:378.147.88(076.5) 
 
 

 
Панько О. О.   

П16     Загальна астрономія : навч. посіб. / О. О. Панько, 
О. Г. Сергієнко. – Одеса : Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова, 
2020. – 150 с.; іл., табл. 

ISBN 978-617-689-390-5 
 

Посібник структурований відповідно до навчального плану та 
навчальної програми курсу «Загальна астрономія» та містить велику 
кількість завдань, що сприяють засвоєнню матеріалу. У кожному завданні 
для самостійної роботи сформульовано його мету, наведено необхідні 
теоретичні відомості та контрольні запитання. Більшість завдань розроблено 
авторами посібника. Ілюстративний матеріал, який використовується для 
виконання завдань, отримано з відкритих джерел мережі Internet та має 
відповідні посилання.  

Навчальний посібник розрахований на студентів фізико-
математичного напряму підготовки класичних університетів, вищих 
педагогічних навчальних закладів, а також учителів і учнів, які займаються 
поглибленим вивченням астрономії. 

          УДК  52(075.8) 
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Прикладна теплофізика і газодинаміка горіння дисперсних  
П759   систем : навч. посіб. / В. Г. Шевчук, В. В. Калінчак, 

О. С. Черненко, С. Г. Орловська – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 228 с. 

ISBN  978-617-689-404-9 
 

В навчальному посібнику узагальнені результати досліджень 
газодинаміки горіння газів, аерозолів і пилу. Викладені основні фізичні ідеї і 
систематизовані експериментальні дані по особливостях горючих систем, 
закономірностях ламінарного, вібраційного, турбулентного і детонаційного 
режимів горіння. Наведені приклади розв’язування задач та рекомендовані 
лабораторні роботи.  

Навчальний посібник призначений для теоретичних і практичних 
занять по курсу «Прикладна газодинаміка горіння» для студентів, 
аспірантів, що спеціалізуються в області теплофізики, енергетики, хімічної 
фізики горіння та пожежовибухонебезпеки. 

 

УДК 536.46:544.45:662.6(075.8) 
 
 
 
Ракитська Т. Л. 

Р191          Загальна хімія : навч. посіб. / Т. Л. Ракитська. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 206 с.   

ISBN  978-617-689-408-7 
 

У навчальний посібник увійшли найважливіші розділи з теоретичних 
основ хімії, що становлять фундамент хімічних знань. Для кожного розділу 
наведені приклади розв’язування типових задач, задачі для самостійного 
розв’язання, питання для самоконтролю та приклади модульних 
контрольних робіт. 

Призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 102 
«Хімія», 014 «Середня освіта (Хімія)», а також може бути корисним для 
студентів та аспірантів хімічних факультетів. 

УДК  546(075.8) 
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Світличний О. О.  
С24     Прикладне ерозієзнавство : навч. посіб. / О. О. Світличний, 

А. В. П’яткова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. 
– 128 с. 

ISBN  978-617-689-401-8 
 

Посібник містить теоретичні основи з базових понять 
ерозієзнавства – ерозійна небезпека території та її оцінка, класифікація 
моделей водної ерозії, протиерозійні прийоми та їх ефективність, 
допустимі норми ерозії, просторове моделювання змиву грунту та 
реалізація моделей засобами компьютерних технологій, у тому числі 
засобами ГІС. Детально описана комп’ютерна система агроландшафтного 
проектування, розроблена на кафедрі фізичної географії та 
природокористування ОНУ імені І. І. Мечникова. Наведені приклади 
розв’язання практичних завдань. 

Посібник призначений для студентів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 106 «Географія». 

 
УДК  911:551.311.21.013(075.8) 

 

 

 
 

Шуппе Л. В.  
Ш966  Іспанська мова : навч. посіб. Змістовий модуль 2 : «Домашнє 

читання». Змістовий модуль 3 : «Розмовна практика» / 
Л. В. Шуппе, Т. Б. Колбаєнкова – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 74 с. 

ISBN  978-616-689-379-0 
 

Навчальний посібник призначений для самостійного опрацювання 
студентами (як письмово, так і в усній формі) та наступної перевірки 
завдань викладачем під час авдиторних занять. Загалом вміст підручника 
розраховано на 28-30 годин авдиторної роботи та 25-30 самостійної. 

 
УДК  811.134.2’243:378.147.88(076.5) 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ, НАВЧАЛЬНІ НАОЧНІ ПОСІБНИКИ 
 

 
Анатомія людини : навч.-наочн. посіб. Змістові модулі І, ІІ. 

А643          Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія / 
Т. В. Гладкій, О. А. Макаренко, Н. А. Кириленко, Г. В. Майкова, 
Т. В. Коломійчук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2020. – 120 с. 

ISBN  978-617-689-399-8 
  

Навчальний наочний посібник підготовлено відповідно до вимог 
навчальної програми з анатомії людини для студентів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 226 "Фармація. 
Промислова фармація" і першого (бакалаврського) освітнього рівня 
спеціальностей 091 "Біологія" і 162 "Біотехнології і біоінженерія", а також 
може бути використаний студентами інших спеціальностей, які вивчають 
дисципліну «Анатомія людини». 

Мета навчального наочного посібника – допомогти студентам засвоїти 
теоретичний курс анатомії людини,  закріпити знання набуті на лекціях. 

Основним змістом навчально-наочного посібника є зображення, що 
унаочнюють предмет навчальної дисципліни. Матеріал, навчального 
наочного посібника подано за системним принципом, чотирьома змістовими 
модулями. Послідовність розділів і тем відповідає навчальній програмі. 

  
УДК 611(075.8) 

 
 
 
Анатомія людини : навч.-наоч. посіб. Змістові модулі ІІІ, ІУ.  

А643          Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія / 
Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. І. Сьомік, М. В. Ткаченко, 
О. Д. Павліченко  – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2020. – 128 с. : іл.; табл. 

ISBN  978-617-689-400-1 
 
Основним змістом навчально-наочного посібника є зображення, що 

унаочнюють предмет навчальної дисципліни. Матеріал навчального 
наочного посібника подано за системним принципом, чотирма змістовими 
модулями. Послідовність розділів і тем відповідає навчальній програмі. 
Мета навчального наочного посібника –  допомогти студентам засвоїти 
теоретичний курс анатомії людини,  закріпити знання набуті на лекціях. 

Навчальний наочний посібник підготовлено відповідно до вимог 
навчальної програми з анатомії людини для студентів, які вивчають 
дисципліну «Анатомія людини». 

УДК 611(075.8) 
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Бачинська О. А. 
Б322       Історія українського козацтва та його світових аналогів: навч.-

метод. посіб. до вибірк. (спец.) курсу для здобувачів першого 
освітнього рівня “бакалавр”, спец. 032 – “Історія та археологія”. 
Розд. 2 : Історія козацтва у “післякозацьку добу” наприкінці 
ХVIII – ХХ ст. / О. А. Бачинська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. 
Мечникова, 2020. – 156 с.  

ISBN  978-617-689-391-2 
 

Навчально-методичний посібник «Історія українського козацтва та 
його світових аналогів XV–ХХ ст.» присвячений проблемам виникнення, 
існування та трансформаціям в середовищі українського козацтва, показано 
його роль в історії України, розглянуто історію козацтва “післякозацької 
доби”, надано методичні поради щодо опанування курсу студентами, 
тематику лекційного матеріалу, список джерел і літератури, питання для 
самоконтролю, тестові питання.  

Розраховано на викладачів і студентів. 
УДК  94(477)”19/20”(075.8) 

 
 
 

Брусиловська О. І. 
Б892  Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої світової 

війни : навч.-метод. посіб. для студентів PhD ОНУ ім. 
І. І. Мечникова / О. І. Брусиловська. – Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 280 с. 

ISBN  978-617-689-373-8  
 

Навчально-методичний посібник містить виклад дат і подій, 
пов’язаних з формуванням регіону «Східна Європа» після Другої світової 
війни, його політичними особливостями, поступовим обертанням регіону на 
об’єкт міжнародних відносин після Другої світової війни й процесом його 
повернення до нормального стану внаслідок революцій 1989 р. Матеріал 
викладається в хронологічній послідовності, поетапно; складається із 
дванадцяти тем; супроводжується списком рекомендованих джерел.  

Програма розрахована перш за все на студентів PhD, що вивчають 
політологію, а також спеціалістів-міжнародників, істориків та представників 
гуманітарних наук, які цікавляться проблемами зовнішньої політики. 

 

УДК  327(4-191.2)“1945/2020”(075.8) 
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Гоцульський В. Я.  
Г748        Механіка : навч.-метод. посіб. / В. Я. Гоцульський, 

Д. Д. Поліщук, О. К. Копійка ; за ред. В. Г. Шевчука ; відп. ред. 
Л. А. Коваль. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 
186 с. 

ISBN 978-617-689-370-7 
 

Посібник направлений на полегшення самостійної роботи студентів: 
проведення всіх вимірювань, отримання кінцевого числового результату, 
формулювання фізичних висновків і, що найбільш важливо, розрахунку 
похибок прямих і кінцевих результатів, а також захисту отриманих 
результатів. 

Посібник складено для студентів спеціальностей: 104 «фізика та 
астрономія», 105 «прикладна фізика та наноматеріали». 

   
УДК  531/534(075.8) 

 
Гребцова І. С. 

Г79      Музеологія : навч.-метод. посіб. / І. С. Гребцова. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 142 с. 

ISBN  978-617-689-369-1 
 

Посібник містить опис наукової дисципліни, основні положення змісту 
лекційного курсу з рекомендаціями до його вивчення, тематику практичних 
занять і список літератури до них, методичні вказівки до самостійної роботи 
студентів з курсу, рекомендований список джерел та літератури з 
дисципліни «Музеологія», програму музейної практики.  

Навчально-методичній посібник підготовлений для студентів ІІ курсу 
факультету історії та філософії, спеціальність «Історія та археологія». 

 

УДК  069.01(075.8) 
 
Кифак А. О. 

К459           Практикум з глобальних проблем міжнародних 
економічних відносин : навч.-метод. посіб. / А. О. Кифак. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 116 с. Укр., англ. 
мовами. 

ISBN  978-617-689-366-0 
 

Навчально-методичний посібник містить висвітлення комплексу 
питань щодо теорії та сучасного стану найважливішого аспекту розвитку 
міжнародних економічних відносин – запровадження міжнародних заходів 
щодо протидії розмиттю бази оподаткування. Книга устаткована графіками, 
таблицями, схемами, необхідними статистичними даними, які дають змогу 
більш наочно розкрити сучасні міжнародні заходи щодо протидії розмиттю 
бази оподаткування. У кінці кожного розділу наводяться контрольні 
запитання для перевірки знань студентів та рекомендовані джерела.  

Для студентів І, а також ІІ та ІІІ рівнів вищої освіти, які навчаються на 
спеціальності «Міжнародні економічні відносини». 

УДК  339.9:336.225(075.8) 
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Любецька В. В. 
Л931      Інтерактивний практикум з російської мови як іноземної : 

навч.-метод. посіб. для студентів підгот. від-нь / В. В. Любецька. 
– Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2020. – 196 с. 

ISBN  978-617-7829-40-8 
 

Навчально-методичний посібник призначено для іноземних студентів, 
які вивчають російську мову на підготовчих факультетах вузів, в мовних і 
міжнародних навчальних центрах, і орієнтовано на носіїв будь-якої мови. 
Може бути використано при самостійному вивченні російської мови.  

Він складається з декількох частин: російський алфавіт, фонетичний і 
граматичний розділи, п’ять юнітів-блоків, кожен з яких містить п’ять кроків 
на певну тему, розмовні теми, фразеологізми, багатомовний словник 
(російська-англійська-китайська-турецька-японська-французька-українська), 
тексти пісень, тести для контролю і самоконтролю, список використаної 
літератури. Запропоновані тексти, діалоги і завдання об’єднуються однією 
граматичною темою. Ця унікальна книга-трансформер зробить процес 
вивчення російської мови простим і захоплюючим. 

 
УДК  378.016:811.161.1’243(072) 

 
 

Мілова М. І.  
М605        Інститут президенства в Україні: становлення та проблемні 

аспекти сучасного розвитку : навч.-метод. посіб. / М. І. Мілова. – 
Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 68 с.  

ISBN  978-617-689-385-1 
 

Навчально-методичний посібник присвячено науково-теоретичному 
обґрунтуванню місця і ролі інституту президентства в політичній системі 
України. Розглянуто еволюцію конституційно-правового статусу інституту 
президентства в Україні в контексті особливостей формування його 
східноєвропейської моделі. Проаналізовано досвід діяльності всіх 
президентів України в контексті їх досягнень ї недоліків та визначені 
найбільш проблемні аспекти функціонування інституту президентства 
політико-правового, історичного та культурно-ціннісного характеру.   

Рекомендовано для професійної підготовки аспірантів-здобувачів III 
рівня освіти відділення політології факультету міжнародних відносин, 
політології та соціології, які  вивчають курс «Інститут президенства в 
Україні». 

 

УДК  328.132.7:35.075.31(477)(075.8) 
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Мілова М. І.  
М605           Парламентаризм в Україні: сучасний стан розвитку : навч.- 

метод. посіб. для аспірантів (cпец. 6.030104 – «Політологія») / 
М. І. Мілова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 
62 с. 

ISBN  978-617-689-384-4 
 

Навчально-методичний посібник присвячено науково-теоретичному 
обґрунтуванню головних проблем розвитку парламентаризму в Україні як 
основного демократичного інституту представництва інтересів суспільства. 
Посібник сприятиме ознайомленню з особливостями функціонування 
сучасних парламентів, процедурою їх формування, повноваженнями, а 
також ґрунтовному вивченню процесу законотворення на етапі становлення 
та функціонування повноцінного парламенту в Україні. 

Рекомендовано для професійної підготовки аспірантів відділення 
політології факультету міжнародних відносин, політології та соціології, які  
вивчають парламентський процес в сучасній Україні. 

 

УДК  328(477)"1991/2016"(075.8) 
 

 

 

Орловський Б. М.  
О-666  Кримінологія : навч.-метод. посіб. для студентів денного 

(заочного) від-ня економ.-прав. ф-ту першого (бакалавр.) рівня 
вищої освіти спец. 081 «Право» / Б. М. Орловський. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 150 с. 

ISBN  978-617-689-377-6 
 

Навчально-методичний посібник містить викладення основних 
тематичних положень в межах загальної та особливої частини курсу 
«Кримінологія», теоретичний матеріал та практичні завдання, що необхідні для 
вивчення цього курсу.  

Орієнтований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти 
спеціальності «Право», а також буде корисним для аспірантів, викладачів 
юридичних факультетів, науковців, практичних працівників, усіх, кого 
цікавлять питання навчальної дисципліни «Кримінологія».  

 

УДК  343.91/97(076) 
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Полторак В. М.  
П529        Хрестоматія з історії України : хрестоматія для здобувачів 

першого освітнього рівня «бакалавр» неспеціальних факультетів / 
В. М. Полторак. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2020. – 164 с.  

ISBN 978-617-689-389-9  
 

В хрестоматії наведені основні історичні джерела для підготовки до 
семінарських і практичних занять, а також для самостійного опрацювання з 
врахуванням вимог навчальної програми предмету «Історія України». 
Завдання для опрацювання документів складені згідно з вимогами 
підготовки фахівців на неспеціальних (неісторичних) навчальних 
підрозділах.  

Розраховано на викладачів і студентів.  
УДК 908(477)(076.6) 

 
 
 
 
П’яткова А. В.  

П995  Ландшафтознавство: прикладні аспекти : навч.-метод. 
посіб. / А. В. П’яткова, Н. О. Роскос. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 124 с. 

ISBN  978-617-689-402-5 
 

У посібнику представлені теоретичні основи та методика 
картографування морфологічних ландшафтних одиниць і складання 
ландшафтних карт.  У теоретичній частині наведені основні підходи до 
визначення ландшафтів та їх морфологічних частин. У практичній частині 
надані методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з курсу 
ландшафтознавство.  

Посібник орієнтований на студентів закладів вищої освіти із 
спеціальностей 106 «Географія» та 014.07 «Середня освіта (Географія)». 

 

УДК  911.52(075.8) 
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Тюрин В. О. 
Т985    Системи обробки економічної інформації : навч.-метод. посіб. 

для студентів денного (заочного) від-ня економ.-прав. ф-ту спец. 
051 «Економіка» першого (бакалавр.) рівня вищої освіти / 
О. В. Тюрин, І. О. Залецька, Ю. О. Максимова. – Одеса : 
«Видавництво Чорномор’я», 2020. – 100 с. 

ISBN  978-617-689-418-6 
 

У сучасному інформаційному суспільстві інформація ‒ це 
найважливіший стратегічний ресурс системи управління і єдиний спосіб 
вижити сьогодні, це мати можливість отримувати достовірну інформацію в 
достатньому об'ємі в режимі реального часу, обробляти і використовувати 
цю інформацію для ухвалення управлінських рішень осмислено і швидко. 
Стрімкий розвиток комп'ютерних, інформаційних і телекомунікаційних 
технологій привели до того, що пошук, збір, обробка і надання інформації на 
сучасному етапі пов'язані з перетворенням у режимі реального часу великих 
інформаційних потоків і є високотехнологічними процесами, ефективна 
реалізація яких можлива тільки при їх автоматизації за допомогою 
спеціалізованих систем обробки інформації.  

Ці методичні рекомендації до дисципліни «Системи обробки 
економічної інформації» якраз і ставлять за мету дати студентам 
економічних спеціальностей уявлення про сучасні інформаційні технології, 
за допомогою яких здійснюється автоматизація обробки економічної 
інформації для ухвалення управлінських рішень в умовах глобалізації 
економічних стосунків. 

УДК  303.6:33:004(076) 
 

 
 
 

Чебаненко А. П. 
   Фізика напівпровідників. Ч. 2 : Рекомбінація носіїв заряду : 

навч.-метод. посіб. до спец. курсу лекцій “Фізика 
напівпровідників” / А. П. Чебаненко, Ю. М. Каракіс – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 68 с. 

 
Поданий навчально-методичний  посібник  написано відповідно до 

діючої програми дисципліни “Фізика напівпровідників”. Мета даного 
видання – допомогти студентам в їх самостійної роботі над відповідним 
курсом. Вказівки сприятимуть розробки у студентів навичок самостійної 
експериментальної роботи, та застосуванню теоретичних знань для 
вирішення практичних задач. 

Для студентів IV-го курсу факультету математики, фізики та 
інформаційних технологій що обрали спеціальність “Фізика та астрономія”. 

 

УДК  621.315.59(076.5) 
 

  

Ч-195 
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КОНСПЕКТИ, КУРСИ ЛЕКЦІЙ 
 
 
Адамян В. М. 

А283     Основи квантової статистичної фізики : вибрані лекції / 
В. М. Адамян, М. Я. Сушко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. 
Мечникова, 2020. – 74 с. 

ISBN  978-617-689-372-1 
 

Розглядаються базові поняття та положення квантової статистичної 
фізики, окремі її математичні методи та приклади їх застосувань до моделей 
ідеальних квантових газів та обмінної взаємодії у феромагнетиках. 

Для студентів, аспірантів і викладачів університетів, що приступають 
до поглибленого вивчення чи викладання статистичної фізики і 
термодинаміки, загальних і спеціальних курсів с фізики (теорії) твердого 
тіла, наноелектроніки, квантової теорії інформації тощо. 

 
УДК  536.7:538.9(075) 

 
 
 
Білова М. Е. 

Б61       Теоретичні основи психологічного тренінгу : конспект 
лекцій / М. Е. Білова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 70 с. 

ISBN  978-617-689-388-2 
 

Конспект лекцій висвітлює теоретичні та практичні проблеми 
пов'язані з історією, сучасним станом, методологією та методикою 
психологічного тренінгу;  надає практичні рекомендації щодо підготовки та 
реалізації тренінгової програми.  

Конспект лекцій «Теоретичні основи психологічного тренінгу» 
розроблено для студентів за напрямом підготовки 053 «Психологія».  

 

УДК  159.98(042.4 
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Гвоздій С. П. 
Г256       Теорія і практика оздоровлення людини : курс лекцій для 

здобувачів вищої освіти немедичного напряму / С. П. Гвоздій, 
І. В. Іванова, Р. В. Бурденюк. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 372 с. 

ISBN  978-617-689-387-5 
 

Курс лекцій «Теорія і практика оздоровлення людини» пропонує 
теоретичний матеріал для практичного застосування у поліпшенні стану 
здоров’я людини, покращення самопочуття учнів та вчителя. Пропонований 
курс лекцій розкриває деякі проблеми теорії та практики оздоровлення 
людини, використання оздоровчих технологій у закладах освіти, 
застосування отриманих знань для розуміння можливостей санаторно-
курортного лікування (кліматотерапія, гідро- та бальнеотерапія, фіто- та 
аромовплив, масаж тощо). 

Курс лекцій буде у нагоді для студентів педагогічних спеціальностей, 
викладачів, учителів; для майбутніх фахівців спеціальності 242 «Туризм», 
які профілюються в санаторно-курортній справі; соціальних працівників; 
психологів; усіх зацікавлених  питаннями оздоровлення тощо. 

 

УДК 378.014/371.7:[613.3+613.7] 
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ПРАКТИКУМИ 
 
 

Аналітична хімія. Кількісний аналіз : практикум для сту- 
А64 дентів ф-ту хімії та фармації / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров, 

О. М. Гузенко, Р. Є. Хома, Д. В. Снігур. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2019. – 80 с. 

ISBN  978-617-689-393-6 
 
Практикум складено відповідно до програми курсу «Аналітична хімія». 

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

екомендований 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  543.05:543.4:543.5(076) 
 
 
 

Аналітична хімія. Кількісний аналіз (тестові завдання) :  
А64 практикум для самостійної роботи студентів ф-ту хімії та 

фармації / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров, О. М. Гузенко, 
Д. В. Снігур. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 
112 с. 

 

Практикум складено відповідно до програми курсу «Аналітична 
хімія». Він містить тестові завдання, питання для самоконтролю студентів та 
рішення типових задач за темами: методи розділення та концентрування 
речовин, фізико-хімічні методи аналізу.  

Може бути рекомендований для студентів природничих факультетів, 
які вчаться за спеціальністю 102 «Хімія» та 014 «Середня освіта (Хімія)».  

 

УДК  543.05:543.4:543.5(076) 
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Аналітична хімія. Якісний аналіз : практикум для сту- 
А64 дентів ф-ту хімії та фармації першого (бакалаврського) рівня 

освіти / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров, О. М. Гузенко, 
Р. Є. Хома. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 
118 с. 

ISBN  978-617-689-392-9 
 

Практикум складено відповідно до програми курсу «Аналітична 
хімія». Він містить відомості щодо теоретичних та практичних основ 
методів якісного аналізу, наведено реакції визначення катіонів та аніонів, а 
також приклади рішення задач за розділом «Якісний аналіз».   

Рекомендований для студентів природничих факультетів при 
підготовці до занять, які навчаються за спеціальностями 102 «Хімія», 014 
«Середня освіта (Хімія)» та 226 «Фармація, промислова фармація».  

 

УДК  543.05:543.4:543.5(076) 
 
 
 
Бурденюк Р. В. 

Б912     Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка : 
практикум для студентів природничих спеціальностей денної та 
заочної форм навчання / Р. В. Бурденюк, С. П. Гвоздій. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 104 с. 

ISBN  978-617-689-386-8 
 
Практикум «Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка 

другого освітнього рівня немедичних закладів вищої освіти» для студентів 
природничих спеціальностей денної та заочної форм навчання складається з 
практичних робіт, які дозволять підготувати майбутніх фахівців здійснення 
першочергових дій та заходів для надання долікарської допомоги 
постраждалим під час надзвичайних ситуаціях у невідкладних станах. 

Матеріали, що подані у практикумі, можуть стати в нагоді для 
викладачів, аспірантів, студентів, учителів, усім, кого цікавлять питання 
першої долікарської допомоги у невідкладних станах людини, що можуть 
виникати у повсякденні та під час надзвичайних ситуацій.  

 
УДК  616-001(076) 
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Віт Н. П. 
В54     Англійська мова (змістовий модуль: домашнє читання) : 

практикум / Н. П. Віт, Н. М. Ануфрієва. – Одеса : Астропринт, 
2020. – 100 с. 

ISBN  978-966-927-582-0 
 

Навчальне видання має на меті навчити студентів читати неадаптовану 
художню літературу з максимальним здобуттям інформації та реалізувати це 
вміння в мовленнєвій діяльності якісно вищого рівня. Крім вправ на 
збагачення словникового запасу,перевірку розуміння тексту та його виклад, 
пропонуються вправи, що звертають увагу студентів на структуру та зміст 
авторських висловлювань,стимулюють оцінні судження та залучають 
студентів до аналізу зображувальних засобів мови, що вивчається. 

Навчальне видання призначено для студентів другого рівня вищої 
освіти, які вивчають англійську мову як другу спеціальність 035 «Філологія», 
035.1 «Українська мова та література».  

 
УДК  811.111’243’42:378.147.88(075.8) 

 
 

 
 
Снігур Д. В. 

С535      Аналітична хімія : практикум для студентів геол.-геогр. ф-ту / 
Д. В. Снігур, О. М. Чеботарьов, О. М. Гузенко. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 99 с. 

ISBN 978-614-689-398-1 
 

Практикум  складено відповідно до програми курсу «Аналітична хімія». 
Він містить теоретичні основи якісного аналізу, методів розділення та 
концентрування речовин, класичних хімічних та фізико-хімічних методів 
аналізу, методики виконання лабораторних робіт та контрольні питання до 
них.  

Може бути рекомендований для студентів природничих факультетів  
при підготовці до занять з навчальної дисципліни «Аналітична хімія».. 

 

УДК  543.05:543.4:543.5(076) 
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ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ 
 
 

Арефьєва Н. Г.  
А807     Фразеологічний словник російських говірок Одещини / 

Н. Г. Арефьєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. 
– 237 с. 

   ISBN 978-617-689-365-3  
 

Пропоноване видання є словником диференційного типу, який вміщує 
понад 1600 фразеологізмів, сталих сполучень, прислів’їв і приказок, що 
структурно або семантично відрізняються від фразеологізмів російської 
літературної мови. У структурі Словника представлено як традиційні 
фразеографічні параметри, так і оригінальні. Словник фіксує багатий 
матеріал, у підґрунті якого – зразки живого народного мовлення. Більша 
частина поданого у виданні матеріалу  публікується вперше.  

Для лінгвістів, учених, студентів, аспірантів, учителів і викладачів 
вишів, фразеологів, діалектологів. Словник також може стати в нагоді 
краєзнавцям, етнографам, культурологам і всім, кого цікавлять проблеми 
російської та слов’янської фразеології і діалектології.  

 
УДК  811.161.1’282.2(477.74)’373.7(038) 

 
 
 

Видавнича діяльність Одеського національного університе- 
В42 ту імені І. І. Мечникова, 2020 : анот. покаж. / упоряд.: 

Н. Г. Юргелайтіс, М. О. Подрезова, Л. В. Нікола. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – Вип. 7. – 60 с. 

ISBN 978-617-689-413-1 
 

У 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.  

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

 

УДК  013:378.4(477.74-21)(058) 
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Музичко О. Є. 
М895           Honоris causа: почесні члени, доктори, професори Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова: до 155-річчя 
від дня заснування : біогр. довід. / О. Є. Музичко, 
О. О. Синявська, В. М. Хмарський ; голов. ред. І. М. Коваль ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, ф-т історії та філософії, каф. 
історії України. – Одеса : ОНУ, 2020. – 306 с.  

ISBN 978-689-374-5  
 

Біографічний довідник містить відомості про почесних членів, 
докторів та професорів Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова від часу його заснування до сьогодення.  

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, випускників 
університету, істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Одеси, 
історією освіти і науки.  

УДК 378.25:378.4(477.74-21)“1865/2019” 
 

 
 
 

 Професори  Одеського  національного  університету  імені  
П841 І. І. Мечникова : біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова, Наук. б-ка ; голов. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. 
М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] ; упоряд. та 
бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. 
– Одеса : ОНУ, 2020. – Т. 1 : Ректори (1865–2020). – 160 с., 44 с. 
іл. 

ISBN 978-617-689-380-6 ISBN (т. 1) 978-617-689-381-3 
 

Видання присвячено 155-річному ювілею Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. Перший том являє собою біографічний 
довідник, який містить статті про ректорів університету за всю історію його 
існування (1865–2020). Для істориків науки і спеціалістів з історії класичних 
університетів, краєзнавців, бібліотечних працівників та для широкого 
загалу.  

 
УДК 378.409.111.3(477.74-21)“1865/2020”(03) 
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Професори  Одеського національного  університету імені 
П841  І. І. Мечникова : біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; голов. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. 
М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] ; авт. кол.: 
Т. М. Бикова [та ін.] ; упоряд. та бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, 
В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : ОНУ, 2020. – Т. 2 : 
Професори (2005–2020). – 334 с.  

ISBN 978-617-689-380-6 ISBN (т. 2) 978-617-689-382-0 
 

Видання присвячено 155-річному ювілею Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. Другий том являє собою біографічний 
довідник, що містить біографічні статті про професорів університету, які 
отримали вчене звання професора у період з 2005 по 2020 рр. Для істориків 
науки і спеціалістів з історії класичних університетів, краєзнавців, 
бібліотечних працівни- ків та для широкого загалу.  

 
УДК 378.401.13-051(477.74-21)“2005/2020”(03) 
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МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 
(Методичні посібники, методичні рекомендації,  

методичні вказівки) 
 

– Азєєв С. В. 
Новітні медіа : метод. вказівки та завдання для студентів 

спеціальності 061 «Журналістика» / С. В. Азєєв. – Одеса : 
С. Л. Назарук,  

2020. – 26 с. 
 

– Азєєв С. В. 
Методичні рекомендації для підготовки та захисту творчих 

дипломних проектів : рекомендації для студентів спеціальності 061 
«Журналістика» / С. В. Азєєв, А. Ф. Коваленко, І. В. Сидун, 
О. І. Хобта – Одеса : С. Л. Назарук, 2020. – 42 с. 

 

– Аналитическая химия. Ч. 1. Качественный и количественный 
химический анализ : метод. пособие для самостоятельной работы 
иностранных студентов ІІ курса ф-та химии и фармации 
специальности 226 «Фармация, промышленная фармация» / 
А. Н. Чеботарёв / О. М. Чеботарьов, Т. М. Щербакова, Е. М. Гузенко, 
Д. В. Снигур. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2020. – 
116 с. 

 

–  Аналитическая химия. Ч. 2. Количественный анализ : метод. 
пособие для самостоятельной работы иностранных студентов ІІ курса 
ф-та химии и фармации специальности 226 «Фармация, 
промышленная фармация» / А. Н. Чеботарёв / О. М. Чеботарьов,  
Т. М. Щербакова, Е. М. Гузенко, Е. М. Рахлицкая. – Одесса : Одес. 
нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2020. – 228 с. 
 

– Білоконь С. В. 
Drosophila melanogaster як тест-система in vivo для виявлення 

генотоксичної дії  потенційно-небезпечних препаратів та речовин : 
методичні вказівки до розділу великого спеціального практикуму / 
С. В. Білоконь, Т. Г. Алєксєєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 32 с. 

 

Броматологія : методичні вказівки для студентів ф-ту хімії та 
фармації / О. М. Чеботарьов, Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко, 
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О. М. Рахлицька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 
44 с. 

 

– Васильєва О. О. 
Ідеонімія англійської мови : метод. вказівки до спецкурсу з 

ідеонімії англійської мови для здобувачів ступеня вищої освіти 
«Бакалавр» спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 
англійська / О. О. Васильєва, О. Ю. Карпенко, М. Ю. Карпенко. – 
Одеса : Фенікс, 2020. – 42 с. 

 

– Вербицька Т.Д. 
Sprachpraktische Ubangen zur Entwicklung des Horverstehens der 

deutschen autentischen gesprochenen Sprache : метод. вказівки з 
навчання аудіюванню німецького автентичного мовлення для 
студентів факультету РГФ та філологічного факультету І та ІІ років 
навчання / Т. Д. Вербицька, Ю. Г. Монастирська. – Одеса : НУ 
«ОМА», 2020. – 28 с. 

 

– Вєйландє Л. В.-В. 
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для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / 
С. Л. Чачко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 50 с. 

 

– Чеботарьов О. М. 
Елективні курси та їх роль в профільному навчанні : метод. 

вказівки для студентів ІІІ курсу ф-ту хімії та фармації спеціальності 
014 «Середня освіта (Хімія)» / О. М. Чеботарьов, О. М. Гузенко, 
О. М. Рахлицька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 
42 с. 

 

– Чеботарьов О.М. 
Основи сертифікації та організації роботи випробувальної 

лабораторії : метод. вказівки для студентів третього (освітньо-
наукового) рівня (PhD)  вищої освіти спеціальності 102 «Хімія» / 
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Д. В. Снігур, О. М. Чеботарьов, О. М. Гузенко. – Одеса : Друк 
Південь, 2020. – 68 с. 

 

– Чеботарьов О. М. 
Сучасні методи пробопідготовки речовин та матеріалів до аналізу 

: метод. вказівки для студентів третього (освітньо-наукового) рівня 
(PhD)  вищої освіти спеціальності 102 «Хімія» / О. М. Чеботарьов, 
О. М. Гузенко, Д. В. Снігур. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. 
Мечникова, 2020. – 40 с. : табл., іл. 

 

– Червінчук А. О. 
Прес-служби та інформаційні агентства : метод. вказівки та 

завдання для студентів спеціальності 061 «Журналістика» / 
А. О. Червінчук. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2021. – 30 с. 

 

– Шевченко О. В. 
Синтез органічних сполук для полімеризаційних процесів : метод. 

рекоменд. та завд. для самост. роботи / О. В. Шевченко, 
К. В. Буренкова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 
36 с. 

 

– Шевченко Т. М. 
Історія української літератури (70-ті – 90-ті рр. ХІХ ст.) : метод. 

вказівки до курсу для студентів 3 курсу денного відділення 
філологічного ф-ту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Слов’янські мови та 
літератури (переклад включно)» / Т. М. Шевченко. – Одеса : 
Астропринт, 2020. – 32 с. 

 

– Шевченко Т. М. 
Організація наукової роботи : метод. вказівки до курсу для 

студентів денної форми навчання філологічного ф-ту другого 
(магістерського)  рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні 
науки» спеціальності 035 «Філологія», 035.01 «Українська мова та 
література» / Т. М. Шевченко. – Одеса : Астропринт, 2020. – 32 с. 

 

– Яроцька Г. С.  
Загальна та прикладна семантика : методичні рекомендації та 

матеріали до практичних занять з курсу для студентів спеціальності 
«прикладна лінгвістика» / Г. С. Яроцька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 34 с. 
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– Яроцька Г.С.  
Когнітивна лінгвістика : метод. рекомендації та матеріали до 

практичних занять для студентів спеціальності «прикладна  
лінгвістика» / Г. С. Яроцька – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 30 с. 

 

– Яроцька Г. С.  
Психолінгвістика : методичні рекомендації та матеріали до 

практичних занять для студентів спеціальності «прикладна 
лінгвістика» / Г. С. Яроцька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 28 с. 
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МОНОГРАФІЇ 
 
Глауберман М. А.  

Г529        Биполярные магниточувствительные структуры и датчики на 
их основе, теория и практика : монография / М. А. Глауберман ; 
под общ. ред. Я. И. Лепиха. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. 
И. И. Мечникова, 2020. – 258 с.  

ISBN 978-617-689-371-4  
 

В монографии представлены фундаментальные теоретические и 
экспериментальные исследования влияния магнитного поля на основные 
физические процессы, протекающие в биполярных транзисторных 
структурах (инжекция, перенос и экстракция неосновных носителей), и 
возможности создания на базе таких структур преобразователей магнитного 
поля с различными свойствами. Определены основные механизмы 
чувствительности и построены физические и математические модели таких 
структур. Установлена зависимость их электрофизических параметров от 
конструкционно-технологических, а также от внешних факторов 
(температуры, радиации, электрического режима). Предложены и 
исследованы магниточувствительные элементы функциональной 
электроники.  

Монография может представлять интерес для специалистов в области 
твердотельной микроэлектроники и сенсорики, разработчиков новых 
полупроводниковых приборов, для студентов и аспирантов – физиков.  

 

УДК 621.382 
 

 

Культура украинских философских сообществ: ситуа- 
К906 ция трансформации : [колектив. моногр.] / [Г. Е. Аляев и др.] 

; редкол.: Л. Н. Богатая, И. В. Голубович, К. В. Райхерт ; отв. 
ред. Л. Н. Богатая ; Одес. нац. ун-т. им. И. И. Мечникова. – 
Одеса : Изд. Назарчук С. Л., 2020.– 234 с.  

ISBN 978-617-7883-05-9(PDF) 
 

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 занимается 
философией в Украине (профессионально или непрофессионально), 
обязательно имеют опыт участия в работе того или иного философского 
сообщества. В монографии представлены две группы текстов. В первой 
собраны воспоминания непосредственных участников работы некоторых 
украинских философских школ (содружеств). 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 
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Мікробіологічні методи очищення стічних вод від органіч- 
М597 них забруднювачів : монографія / Т. В. Гудзенко, В. О. Іваниця, 

Б. М. Галкін, О. В. Волювач, О. Г. Горшкова ; Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2020. – 129 с. : іл., табл.  

ISBN 978-617-689-346-2  
 
В монографії розглянуті біологічні методи очищення стічних вод від 

найпоширеніших і токсичних органічних забруднювачів  – фенольних 
сполук, нафтових вуглеводнів, синтетичних ароматичних поверхнево-
активних речовин, поліциклічних ароматичних вуглеводнів.   Надана 
загальна характеристика ксенобіотиків, їх токсичність та шляхи 
потрапляння у навколишнє середовище. Детально розглянуті конструкції 
біологічного очищення стічних вод - поля зрошення, мочари, аеротенки, 
метантенки, біореактори різних типів, в тому числі блочно-модульні 
споруди. Проведено критичний аналіз даних літератури по деструкції 
важкоокиснювальних сполук і представлено механізм їх біодеструкції 
різними родами мікроорганізмів в аеробних і анеробних умовах.  

 
УДК 57.083.1:574.63:504.5 

 
 

 

Соціокультурні чинники трансформації політичної ре- 
С69 альності у ХХІ столітті : монографія / [редкол.: В. В. Попков (наук. 

керівн.), Є. С. Огаренко, Н. Є. Степанова, О. Ю. Хорошилов]. – 
Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 296 с. 

ISBN  978-617-689-367-7 
 

У монографії представлено результати теоретичного та емпіричного 
дослідження соціокультурних чинників, які впливають на формування нової 
політичної реальності в Україні та світі. 

Монографія призначена для фахівців в області теорії і філософії 
політики, політичної культури, студентів, які поглиблено вивчають сучасні 
суспільні процеси, а також практичних працівників у сфері політики і 
адміністрування. 

 

УДК  323+327]-048.7:316.3(477)"20" 
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Теоретико-методичні основи управління соціальними сис- 
Т338 темами в умовах інноваційно-екологічного розвитку: 

маркетингові аспекти : монографія / за наук. ред.: д-р екон. наук, 
проф. О. В. Садченко, канд. физ.-мат. наук, доц. Ю. В. Робул. – 
Одеса : Інтерпринт, 2020. – 92 с. 

ISBN  978-96-2139-68-6 
 

Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних 
аспектів інноваційно-екологічної діяльності. Розглянуті різні інноваційні 
методичні підходи та інноваційні механізми для забезпечення управління 
соцієтальними системами на регіональному, національному та 
міжнародному рівнях. Науково обґрунтовано рекомендації по досягненню 
економічних, фінансових, соціальних та екологічних цілей національної 
безпеки через зміцнення інноваційної системи. Отримано подальший 
розвиток понятійно-категоріального апарату теорії управління 
соцієтальними системами  в умовах сталого розвитку. Визначено складові та 
тенденції менеджмент-маркетингу організацій, що функціонуватимуть на 
принципах «зеленої економіки». 

Робота адресована широкому колу фахівців в області економіки, 
маркетингу, менеджменту, екології, природоохоронної діяльності, 
моделювання, управління. Монографія може бути корисною професорсько-
викладацькому складу, студентам маркетингових, менеджерських та 
економіко-екологічних спеціальностей, аспірантам і здобувачам.  

УДК  911.341:30(477):65.0:338:502.3 
 
 

 
 
Чеботарьов О. М. 

Ч-343  Кольорометрія в дослідженні кислотно-основних  рівноваг у 
розчинах поліфункціональних органічних сполук : монографія / 
О. М. Чеботарьов, Д. В. Снігур. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 122 с. : табл., іл. 

ISBN  978-617-689-364-6 
 
В монографії розглянуто можливості застосування кольорометричного 

методу та обґрунтовано теоретичні основи і експериментальні підходи з 
використання величин кольорометричних функцій в якості аналітичного 
сигналу при вивченні кислотно-основних рівноваг у розчинах полі-
функціональних органічних сполук. 

Для студентів, аспірантів, викладачів та наукових працівників хімічних 
спеціальностей. 

УДК  543.422.3.04:543.48 
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Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинни- 
Ч-755 ки, сценарії майбутнього = Black Sea Region in World Policy: 

Actors, Factors, and Scenarios of the Future : монографія / 
колектив авторів ; за заг. ред.: О. І. Брусиловської, В. А. 
Дубовика, І. М. Коваля. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 176 с. 

ISBN  978-617-689-407-0 (укр.) 
ISBN  978-617-689-406-3 (англ.) 
 

У монографії досліджено проблеми Чорноморського регіону й 
зроблено висновок щодо набуття поняттям ЧР суто географічного сенсу; для 
країн ЧР більше значення має приналежність до підсистем (РПК, НСЄ, ЦСЄ 
та ПСЄ), аніж до системи ЧР. Поясненням є ступень зростаючої небезпеки у 
відносинах країн-сусідів; множинність вузлів протиріч негативно впливає на 
малі країни регіону. Дисфункція ЧР об’єктивно впливає на дисфункцію 
української політики. У перспективі розвиток регіону визначатимуть 
Туреччина та Росія, які будуть тим більш успішними, чим менш узгодженою 
буде політика ЄС та НАТО. У цих умовах сценарій співпраці Туреччини та 
Китаю може стати найбільш прийнятним для більшості чорноморських 
акторів.  

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

 

УДК  327-049(1-4)(262.5):061.1ЄС+(1-622НАТО) 
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АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 
– Музичко О. Є. 

Процес інституціоналізації історичних досліджень на території 
південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … 
д-ра іст. наук / О. Є. Музичко. – Одеса : Юридична література, 2020. – 40 с. 

 

– Стрельцова Є. Д. 
Теорія і практика уніфікації міжнародного права в умовах глобалізації 

(міжнародний та національно-правовий аспекти) : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук / Є. Д. Стрельцова. – Одеса : Юридична література, 2020. – 40 с. 

 

– Шевченко О. В. 
Модифікація вінілових полімерів ненасиченими β-дикетонатами 

металів : автореф. дис. … д-ра хім. наук / О. В. Шевченко. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 24 с. 
 

– Колун Н. П. 
Асимптотична поведінка розв’язків диференціальних рівнянь другого 

порядку з різного типу нелінійностями : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук 
/ Н. П. Колун. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 24 с. 

 

– Мерліч А. Г.  
Характеристика штаму Enterococcus italicus ОНУ547 продуцента 

бактеріоцину : автореф. дис. … канд. біол. наук / А. Г. Мерліч. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 22 с. 

 

– Нерян С. О. 
Аргументативний дискурс української інтернет-комунікації в 

соцмережах: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук 
/ С. О. Нерян. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 24 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, 2020. – 
24 с. 

 

– Штеніков М. Д. 
Аеробні споротвірні бактерії глибоководних осадів Чорного моря : 

автореф. дис. … канд. біол. наук / М. Д. Штеніков. – Одеса : Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, 2020. – 24 с. 
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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА  

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

 
Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність : збірник  

Г34 матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 
20-21 трав. 2020 р.) – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2020. – 206 с. 

ISBN  978-617-689-368-4 
 

У збірнику опубліковані доповіді з актуальних питань гендерної 
політики в Україні. Розглянути 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 та 
чоловіків, надана гендерна історія та  наголошені передумови зміни 
гендерного клімату на політичній арені України. 

Матеріали публікуються в авторській редакції. Організаційний 
комітет залишає за собою право не поділяти думку авторів.  

 

УДК  305(802) 
 
Добробут націй в умовах європейської інтеграції : 10-та  

Д56 міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 29-30 квіт. 2020 р.). – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – 2020. – 97 с.  

Укр., англ., рос. мовами. 
ISBN  978-617-689-257-1 
 

У збірник увійшли матеріали наукових доповідей професорів, 
доцентів, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів та 
співробітників наукових установ, зроблених на Десятій міжнародній 
науково-практичній конференції «Добробут націй в умовах європейської 
інтеграції». На конференції було обговорено загальні тенденції розвитку 
світового господарства і міжнародних економічних відносин, визначено 
чинники та наслідки європейської інтеграції, оцінено ефективність 
економічних реформ в Україні в умовах її євроінтеграції та виявлено вплив 
реформ на добробут населення, проаналізовано наслідки подій в Україні 
протягом 2014-2020 років на розвиток пострадянських країн.  

 
УДК 330.302.18(477):339.92:061.166(082) 
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Історія філософії як історія проблем : зб. ст. за матеріалами  
І-907  доп. учасників іст.-філос. читань пам’яті М. Вернікова (Одеса, 

18 верес. 2020 р. / голов. ред. С. Г. Секундант. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 138 с. 

ISBN  978-617-689-409-4 

У виданні представлені статті учасників «Історико-філософських 
читань пам’яті Марата Вернікова», які відбулися 18 вересня 2020 р. в 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.  

Матеріали статей призначено для філософів, істориків, викладачів, 
аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться історією філософії. 

 

УДК 1(091)(082)  
 
 
 

 
 
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів –  

З-41 учасників 76-ої звітної конференції ОНУ імені І. І.  Мечникова. 
Секція економічних і правових наук (Одеса, 22-24 квіт. 2020 р.) 
Одеса / відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2020. – 258 с.  

ISBN  978-966-928-500-3 
 

Збірник містить тези доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – 
учасників секції економічних і правових наук 76-ої звітної конференції 
ОНУ імені І. І.  Мечникова, що відбулася 22–24 квітня 2020 р. 

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

Відповідальність за зміст тез несуть автори. 
 

УДК  378.4(477.74):340(082) 
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Кузнецов Е. А. 
К89         Концепти інтегральної якості професійної системи 

менеджменту: майстер-клас : матеріали науково-методологічного 
семінару / Е. А. Кузнецов. – Одеса : Фенікс, 2020. – 114 с. 

ISBN  978-966-928-578-2 
 
В даній роботі розглядаються проблеми методології інтегральної 

якості підготовки управлінських кадрів. Досліджується смислова динаміка 
інтегральної якості професійної системи менеджменту. Звертається увага на 
політико-економічні аспекти розвитку професійного менеджменту, 
розглядаються базові принципи лібертаріанства та їх зв'язок з 
менеджментом, визначаються головні пріоритети інноваційної 
трансформації сучасної системи менеджменту в контексті процесів 
четвертої промислової революції «Індустрія 4,0». 

Матеріали даного майстер-класу включають мотиваційну доповідь, 
вступні та заключні положення керівника майстер-класу. Запропонована 
програма навчального курсу «Інноваційний розвиток: управлінська теорія 
біфуркації» для спеціальності 073 «Менеджмент» освітній рівень третій 
(науковий) PhD.  

Видання буде корисним для студентів спеціальності 073 
«Менеджмент», викладачам управлінських дисциплін, широкому загалу 
бізнес-спільноти, які зацікавлені в розвитку системи наукових, аналітичних і 
практичних досліджень професійного менеджменту та процесу 
професіоналізації сучасної управлінської діяльності. 

 

УДК  338.242 
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Кузнецов Е. А. 
К89         Професіоналізація менеджменту: майстер-клас : матеріали 

науково-методологічного семінару / Е. А. Кузнецов. – Одеса : 
Фенікс, 2020. – 110 с. 

ISBN  978-966-928-383-2 
 
В даній роботі розглядаються проблеми формування і розвитку 

процесу професіоналізації менеджменту в Україні. Визначаються основні 
методологічні проблеми і концепція базових рівнів сучасного розвитку 
процесу професіоналізації менеджменту Запропоновано механізм 
упровадження професіоналізації менеджменту в Україні. Доводиться 
необхідність врахування принципів управлінського конституціоналізму і 
умов демократичної меритократії для якісного розвитку процесу 
професіоналізації менеджменту.  

Матеріали даного майстер-класу включають мотиваційну доповідь, 
вступні та заключні положення керівника майстер-класу. Запропоновано 
програму навчального курсу «Професіоналізація управлінської діяльності» 
для студентів магістерського рівня вищої освіти, а також розглянуто деякі 
аспекти формування нової парадигми професіоналізації менеджменту в 
епоху сингулярності. 

Видання буде корисним для студентів спеціальності 073 
«Менеджмент», викладачам управлінських дисциплін, широкому загалу 
бізнес-спільноти, зацікавленому в розвитку системи наукових, аналітичних і 
практичних досліджень професійного менеджменту та процесу 
професіоналізації сучасної управлінської діяльності. 

 

УДК  338.242 
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Кузнецов Е. А. 
К89         Управлінський капітал: майстер-клас : матеріали науково-

методологічного семінару / Е. А. Кузнецов. – Одеса : Фенікс, 
2020. – 118 с. 

ISBN  978-966-928-438-9 
 

В даній роботі розглядаються проблеми становлення і розвитку 
професійної системи менеджменту. Визначаються особливості розвитку 
професійного менеджменту з позицій його сучасної якості, яка 
забезпечується адаптивною ефективністю та необхідною результативністю 
управлінської діяльності. Досліджуються проблеми процесу капіталізації 
інтелектуальних людських ресурсів щодо формування управлінського 
капіталу. Доводиться соціально-економічне значення управлінського 
капіталу для інноваційного розвитку сучасного суспільства.  

Матеріали даного майстер-класу включають мотиваційну доповідь, 
вступні та заключні положення керівника майстер-класу, тези виступів 
студентів магістерської програми з менеджменту Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова, які приймали участь у заключному 
магістерському семінарі.  

Видання буде корисним для студентів спеціальності 073 
«Менеджмент», викладачам управлінських дисциплін, широкому загалу 
бізнес-спільноти, зацікавленому в розвитку системи наукових, аналітичних і 
практичних досліджень професійного менеджменту та процесу 
професіоналізації сучасної управлінської діяльності. 

 

УДК  338.242 

 
 
Матеріали 75-ї звітної наукової конференції професорсько-  

М341 викладацького складу і наукових працівників економіко-
правового факультету Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова (Одеса, 25-27 листоп. 2020 р.) / відп. ред. 
А. В. Смітюх ; редкол.: Н. Л. Кусик, А. Л. Святошнюк, 
Т. В. Степанова [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2020. – 226 с. 

ISBN  978-966-928-602-4 
 

Збірник містить матеріали 75-ї наукової конференції професорсько-
викладацького складу і наукових працівників економіко-правового 
факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 
що відбулася 25-27 листопада 2020 року. 

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

 

УДК  378.4(477.74):340(082) 
 



46 
 

Одесос. Актуальні проблеми всесвітньої історії : матеріали  
О-417  7-ої всеукраїнської конференції «Одеські читання – 2020» (Одеса, 

24–25 жовт. 2020 р.). – Одеса : Удача, 2020. – 126 с. 
 

До збірки увійшли матеріали конференції молодих вчених «Одеські 
читання – 2020», яка відбулася 24-25 жовтня 2020 р. на факультеті історії та 
філософії Одеського національного університету імені І. І .Мечникова. 
Статті студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених охоплюють 
різні галузі всесвітньої історії. Опубліковані дослідження відображають 
авторське бачення проблем всесвітньої історії. Матеріали подаються в 
авторській редакції. 

Видання розраховано на студентів, аспірантів та викладачів вищої  
школи.  

 

УДК  94:902:572.9(082) 
 

 
 
 
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції  

П68 в Україні та світі : 3-і юридичні читання : матеріали ювілейної 
всеукраїнської дистанційної наук. конф. (Одеса, 10 квіт. 2020 р.) / 
за заг. ред.: Л. О. Корчевної, О. А. Чувакова ; уклад.: 
А. В. Левенець, О. В. Нарожна. – Одеса : Фенікс, 2020. – 260 с. 

ISBN  978-966-928-499-0 
 

Збірник тез доповідей підготовлено за матеріалами Ювілейної 
всеукраїнської дистанційної наукової конференції, присвяченої 155-річчю 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, яка відбулась в 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова10 квітня 2020 р. 

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

УДК 378.4(477.74):340(082) 
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Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у кон- 
П781  тексті модернізації середньої та вищої школи : збірник 

матеріалів 2-ої всеукраїнської науково-методичної Інтернет-
конференції  / за ред.: В. В. Заморова, С. П. Гвоздій, 
М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2020. – 226  с. 

ISBN  978-617-689-395-0 
 

 

Збірник містить матеріали ІІ всеукраїнської науково-методичної 
Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук 
у контексті модернізації середньої та вищої школи», присвяченої 155-річчю 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У тезах 
доповідей висвітлено актуальні питання сучасних природничих наук у 
контексті визначення перспективних напрямків модернізації змісту, 
технологій навчання природничих дисциплін у середній та вищій школах. 

Збірник становить інтерес для широкого кола науковців, викладачів 
закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, учителів загальноосвітніх та 
спеціалізованих навчальних закладів. 

УДК [378+372.8]:5З-415)(082) 
 
Соціально- політичні студії : наук. альм. : пр. молодих нау-  

С692 ковців. [Науки : політологія, соціологія, історія, економіка] / ОНУ 
ім. І. І. Мечникова, ф-т міжнар. відносин, політології та 
соціології. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 
[Вип. 4]. – 155 с. – Текст укр., рос., англ. 

   
 

У випуску представлено результати наукових та науково-практичних 
досліджень студентів та молодих вчених в галузі політології, соціології, 
економіки, історії та практики міжнародних відносин. Більшість 
представлених у збірнику напрацювань представлено у доповідях на 
науково-практичних конференціях молодих науковців та студентів 
факультету міжнародних відносин, політології та соціології (ФМВПС). Ряд 
статей підготовлено на основі доповідей, зроблених на міжуніверситетській 
конференції «Конструювання національної ідентичності в умовах деструкції 
геополітичної системи» 26 травня 2020 року студентами, які представляли 
ОНУ імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна) та Університет Аркадії в 
Гленсайді (Пенсильванія, США). 

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

УДК  316:327:33(082) 
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Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в  
С83 умовах інституційних перетворень глобального середовища : 

матеріали 9-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
(Одеса, 25 верес. 2020 р.) / відп. за вип.: О. В. Горняк, 
Н. М. Крючкова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2020. –160 с. 

ISBN  978-617-7326-51-8 
 

Викладено тези доповідей учасників ІХ Міжнародної науково-
практичної конференції «Стратегічні пріоритети соціально-економічного 
розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища», які 
відбулася в м. Одеса 25 вересня 2020 р. 

УДК  330.34(082)  
 

 

 

Тенденції  та перспективи розвитку психології та соціальної  
Т33 роботи в сучасному суспільстві : зб. матеріалів міжнар наук.-

практ. інтернет-конф. (Одеса, 5 листоп. 2020 р.) / редкол.: 
Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 378 c. 

ISBN  978-617-689-405-6 
DOI  10.18524 

 

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої різним аспектам розвитку психології та соціальної 
роботи в сучасному суспільстві.  

Збірник призначений широкому колу гуманітаріїв, які цікавляться 
актуальними проблемами сучасності, вирішуваними крізь призму 
психології, соціальної роботи, культурології, філософії та етнопсихології. 

 

УДК  159.9:316.324.8(082)  
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Треті економіко-правові студії : матеріали Всеукраїнської  
Т66 науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 

155-річчю Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова (Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. А. В. Смітюх ; 
редкол.: А. В. Левенець, О. О. Нігрєєва, О. М. Савастєєва [та ін.]. 
– Одеса : Фенікс, 2020. – 160 с.  

ISBN  978-966-928-504-1 
 
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених «Треті економіко-правові студії», що відбулася 
15 травня 2020 р. з нагоди 155-річчя ОНУ імені І. І. Мечникова. 

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

Відповідальність за зміст тез несуть автори. 
 

УДК  378.4(477.74):340(082) 
 
Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / 

Ф545 Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, філол. ф-т. – Одеса : Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – Вип. 11. –174 с.  

ISBN  978-617-689-397-4 
  

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) 
 

Четверті економіко-правові студії : матеріали Всеукраїн- 
Ч 524 ської науково-практичної конференції молодих вчених (Одеса, 13 

листоп. 2020 р.) / відп. ред. А. В. Смітюх ; редкол.: 
А. В. Левенець, О. О. Нігрєєва, О. М. Савастєєва [та ін.]. – Одеса 
: Фенікс, 2020. – 187 с.  

ISBN  978-966-928-596-6 
 
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених «Четверті економіко-правові студії», що 
відбулася 13 листопада 2020 р.  

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

Відповідальність за зміст тез несуть автори. 
  

УДК  378.4(477.74):340(082) 
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Матеріали 75-ї звітної наукової конференції професорсько-  
М341 викладацького складу і наукових працівників економіко-

правового факультету Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова (Одеса, 25-27 листоп. 2018 р.) / відп. ред. 
А. В. Смітюх ; редкол.: Н. Л. Кусик, А. Л. Святошнюк, 
Т. В. Степанова [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2020. – 226 с. 

ISBN  978-966-928-602-4 
 

Збірник містить матеріали 75-ї наукової конференції професорсько-
викладацького складу і наукових працівників економіко-правового 
факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 
що відбулася 25-27 листопада 2020 року. 

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

 

УДК  378.4(477.74):340(082 ) 
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ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 
Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті 

модернізації середньої та вищої школи : програма 2-ої Всеукраїнської науково-
методичної конференції (Одеса,  15-16 жовт. 2020 р.) / за ред. : В. В. Заморова, 
С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2020. – 12 с. 

 
20-th Gamow International Astronomical Conference-School "Astronomyand 

beyond: Astrophysics, Сosmology and Gravitation, High Energy Physics, 
Аstroparticle physics, Radioastronomy and Аstrobiology" (Оdesa, august 9-16, 2020) 
Ukraine : program. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 10 с. 

 
Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання : програма 8-ої 

науково-практичної конференції (Одеса, 22-25 квіт. 2020 р.) – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 12 с. 

 
Одеський форум співвласників багатоквартирних будинків (Одеса, 3–

4 березня 2020 р.) : програма. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. 
– 12 с. 
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ЗВІТИ 
 
 
 

– Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019 /        
О. І. Бойко, В. С. Гріневич, А. Р. Гудзенко, О. В. Запорожченко, В. І. Іваниця 
[та ін.] ; гол. ред. І. М. Коваль. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2020. – 290 с. : іл., табл. 

 

У черговому випуску видання «Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова – 2019» наведено основні досягнення та результати освітянської та 
наукової діяльності у 2019 році. 

 
 
 

– Звіт ректора Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова за період листопад 2019 – листопад 2020. – Одеса : Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 56 с.  
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НАУКОВО-ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
 

Вісник Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова 

 
– Серія Біологія, ISSN 2077-1746 (p), ISSN 2415-3125 (o) 

Т. 25, вип. 1 (46), 2020; Т. 25, вип. 2 (47), 2020. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова. 

 
– Серія Географічні та геологічні науки, ISSN 2303-9914  

Т. 25, вип. 1 (36), 2020; Т. 25, вип. 2 (37), 2020. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова. 

 
– Серія Економіка, ISSN 2304-0920 

Т. 25. – вип. 1 (80), 2020; Т. 25, вип. 2 (81), 2020; Т. 25, – вип. 3 (82), 2020;   
Т. 25, вип. 4 (83), 2020; Т. 25, вип. 5 (84), 2020. – Одеса : ФОП Головко О.А. 
 

– Серія Філологія: літературознавство, мовознавство, ISSN 2307-8332 
Т. 25, вип. 1 (21), 2020; Т. 25, вип. 2 (22), 2020. – Одеса : Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова. 
 
– Серія Хімія, ISSN 2304-0947 (p), ISSN 2414-5963 (o) 

Т. 25, вип. 1 (73), 2020; Т. 25, вип. 2 (74), 2020; Т. 25, вип. 3 (75), 2020;          
Т. 25, вип. 4 (75), 2020. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. 
Мечникова. 

 

Бібліотечний Меркурій  
ISSN 2707-3335 (р), ISSN 3707-3343 (о) 

Т. 23, вип. 1, 2020; Т. 23, вип. 2, 2020. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова. 
 

Δoξα /Докса 
ISSN 2410-2601 

Вип. 1 (33), 2020; Вип. 2 (34), 2020. – Одеса : Негоціант.  
 

Дослідження в математиці  і механіці 
ISSN 2519-206Х 

Т. 25, вип 1 (35), 2020. – Одеса : Астропринт. 
 

Записки історичного факультету  
ISSN 2312-6825 

Вип. 31, 2020. Збірка наукових праць – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова.  
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Записки з ономастики 
ISSN 2410-3373 

Вип. 23, 2020. – Одеса : Астропринт. 
 

Записки з романо-германської філології  
ISSN 2307-4604 (р), ISSN 2518-94-7627 (о) 

Вип. 1 (44), 2020; Вип. 2 (45), 2020. – Одеса : Одеська міська друкарня (КП 
ОМД). 

 

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

Вип. 27, 2020. Збірник наукових праць. – Одеса : ПолиПринт   
 

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

Т. ХVІІ, № 1, 2020; Т. ХVІІ, № 2, 2020; Т. ХVІІ, № 3-4, 2020. – Одеса : 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 

 

Libra 
Вип. 5, 2020. Збірка наукових праць Центру антикознавства та медієвістики. 

– Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 
 

Міжнародні та політичні дослідження  
ISSN2707-5206 (р), ISSN2707-5214 (о) 

Вип. 33, 2020. – Одеса : Астропринт. 
 

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

№ 1 (48), 2020; № 2 (49), 2020; № 3 (50), 2020. – Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова. 
 

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

№ 33, 2020; № 34, 2020. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – 
Одеса : Астропринт. 

 

Odessa Astronomical Publications 
ISSN 1810-4215 

Vol. 33, 2020. – Одеса : Astroprint.     
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Одесский астрономический календарь 
Вип. 22, 2020. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова. 

 

Правова держава=Правовое государство=Constitutional 
state 

ISSN 2411-2054   
Вип. 37, 2020; Вип. 38, 2020; Вип. 39, 2020; Вип. 40, 2020. – Одеса : Фенікс. 
 

Психологія та соціальна робота 
ISSN 2707-0409 (р),  ISSN 2707-0417 (о) 

Вип. 1 (51), 2020; Вип. 2 (52), 2020. – Одеса : Астропринт. 
 

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 
ISSN  2413-9998 

Т. 19, вип. 1 (44), 2020; Т. 19, вип. 2 (45), 2020; Т. 19, вип. 3 (46), 2020– Одеса 
: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 

 

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

Т. 17, № 1, 2020; Т. 17, № 2, 2020; Т. 17, № 3, 2020; Т. 17, № 4, 2020. – Одеса 
: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 
 

Физика аэродисперсных систем 
ISSN 0367-1631 

(Межведомственный научный сборник) 
Вып. 58, 2020. – Одеса : Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова. 
 

Фотоелектроніка (Photoelectronics)  
ISSN 0235-2435 

№ 29, 2020. – Одеса : Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова. 
 

Чорноморська минувшина  
ISSN 2519-2523 

Вип. 15, 2020. – Одеса : Фенікс.    
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ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ВИДАННЯ 
 

 

Розинский Э. А. 
Р648           От Одессы до Майами : киноповесть. Рассказы. Эссе / 

Эдуард Розинский. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
2020. – 302 с. 

ISBN  978-617—689-394-3 
 

В книге представлены киноповесть, рассказы и эссе Эдуарда 
Розинского, выпускника географического факультеты ОНУ имени 
И. И. Мечникова, активного участника университетского студклуба, 
основателя пантомимы в Одессе. Впоследствии Э. Розинский окончил 
Ленинградский театральный институт по профессии режиссера и издал 
3 учебника по сценическому искусству. Сегодня Эдуард Аркадьевич пишет 
книги, статьи и создает видеоматериалы, а также консультирует учебный 
процесс в Школе Искусств г. Майами, США. 

 
УДК  821.161-194  

 
 
 
Фестиваль «Наші діти» : ілюстрації. Присвячується 155 

річниці Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова / автор макету О. А. Романовська. – Одеса : 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 48 с.: іл. 
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РЕКЛАМНІ ВИДАННЯ 
 

 
Хронограф міжнародних подій ОНУ імені І. І. Мечнико- 

Х946 ва (2010-2017) : довідкове видання / І. М. Коваль, 
В. С. Гріневич, В. Е. Трапштейн. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 240 с. 

ISBN  978-617-689-250-2 
 

Це видання є продовженням «Історії міжнародного 
співробітництва», яка була випущена до 150-річчя Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова і охоплювала період 
1865-2015 рр. 

Продовжуючи традиції попередньої роботи, це видання включає 
факти і фотоматеріали, які можуть представляти інтерес для широкого 
кола читачів. 
 

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

 
 

Chronograph of International Events of ONU Mechnicov 
(2010-2017) : digest of article / I. M. Koval, V. S. Grinevych, 
V. E. Trapshtein. – Odesa : Odesa I. I. Mechnikov National 
University, 2020. – 240 p. 

ISBN 978-617-689-403-2 
 
This edition is an extension of the History of International Cooperation, 

which was issued for the 150-th anniversary of Odesa I. I. Mechnicov National 
University and covered the period from 1865 to 2017. 

Continuing the tradition of the previous book, this edition includes actual 
documents and pictures that may be interesting to a wide range of readers. 

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