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Будівництво 
1 697.1(072) 

Б90 

 

     Будівельна теплофізика : метод. вказівки до виконання лаб. робіт 

для ЗВО за спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / уклад.: Г. 

П. Болотов, М. Г. Болотов ; Каф. ТЗ та Б. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 24 с. : іл. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23375 

 

1 пр. 

2 697.1(072) 

Е62 

 

     Енергозбереження в будівництві : метод. вказівки до практ. 

занять для ЗВО за спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / 

уклад.: Г. П. Болотов, М. Г. Болотов ; Каф. ТЗ та Б. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 21  с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23374 

 

1 пр. 

3 69(072) 

І-66 

 

     Інноваційні інженерно-будівельні технології : метод. вказівки 

до виконання розрахунк.-граф. роботи для ЗВО за спец. 192 

"Будівництво та цивільна інженерія" / уклад.: Т. Р. Ганєєв ; Каф. ТЗ та 

Б. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 14 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23371 

 

1 пр. 

4 69:338(072) 

К76 

 

     Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві : метод. 

вказівки до практ. занять для ЗВО освіт. рівня "магістр" спец. 192 

"Будівництво та цивільна інженерія" / уклад.: О. О. Новомлинець, 

С.  М.  Ющенко, С. В. Олексієнко ; Каф. ТЗ та Б. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 47  с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23272 

 

1 пр. 

5 69:338(072) 

К76 

 

     Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві : метод. 

вказівки до самост. роботи та виконання контрол. робіт і рефератів для 

ЗВО освіт. рівня "магістр" спец. 192 "Будівництво та цивільна 

інженерія" / уклад.: О. О. Новомлинець, С. М. Ющенко, 

С.  В.  Олексієнко ; Каф. ТЗ та Б. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 42 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23273 

 

1 пр. 

6 691(075.8) 

Н74 

 

     Новомлинець, О. О. Будівельне матеріалознавство : навч. 

посіб.  / О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв. – 

Чернігів  : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 418 с. : іл. – 

Електронна копія існує. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23274 

 

2 пр. 

7 69(072) 

С91 

 

     Сучасні системи життєзабезпечення об’єктів будівництва : 

метод. вказівки до виконання лаб. робіт для ЗВО за спец. 192 

"Будівництво та цивільна інженерія", освіт.-проф. програмою 

"Будівництво та цивільна інженерія" / уклад.: Т. Р. Ганєєв, 

І.  О.  Прибитько, М. І. Барбаш ; Каф. ТЗ та Б. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 32  с. : іл. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу : http://ir.stu.cn.ua/123456789/23370 

 

1 пр. 

Геодезія 
1 528(075.8) 

Т35 

 

     Терещук, О. І. Геодезія та землевпорядкування : навч. посіб. / О. 

І. Терещук, В. І. Мовенко, Ю. В. Щербак. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 157 с. : іл. – Електронна копія існує. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23394 

 

2 пр. 
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Економічні науки 
1 33.021(072) 

Е45 

 

     Еколого-економічний аналіз інвестиційних проектів : метод. 

вказівки до виконання розрах. роботи для ЗВО спец. 051 "Економіка", 

освіт. програми "Економіка довкілля і природних ресурсів" всіх форм 

навчання / уклад.: Н. Т. Шадура-Никипорець, О.  В.  Мініна ; Каф. Т. 

та ПЕ. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 21 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23261 

 

1 пр. 

2 332.142.4/.6(0

72) 

Е45 

 

     Економіка довкілля і природних ресурсів : метод. вказівки до 

виконання розрах. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 051 

“Економіка” освіт. програми “Економіка довкілля і природ. ресурсів” 

денної форми навчання / уклад.: О. В. Мініна ; Каф. Т. та ПЕ. – 

Чернігів  : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 35 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22963 

 

1 пр. 

3 331.101(072) 

Е45 

 

     Економіка та організація праці : метод. рек. до самост. роботи 

ЗВО за освіт. програмою 051 "Економіка" всіх форм навчання / уклад.: 

О. О. Самко, І. О. Хоменко ; Каф. Т. та ПЕ. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 35 с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23260 

 

1 пр. 

4 330.101(072) 

Е45 

 

     Економіка. Наскрізна програма практики : метод. рек. для 

здобувачів вищ. освіти освіт.-кваліфікац. рівня «бакалавр» галузі знань 

05 "Соц. та поведінк. науки" спец. 051 "Економіка" освіт. програми 

"Економіка" всіх форм навчання / уклад.: І. О. Хоменко ; Каф. Т. та 

ПЕ.  – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 27 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу:  

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22957 

 

1 пр. 

5 330.46(072) 

Е45 

 

     Економічна кібернетика : метод. вказівки до виконання 

розрахунк. роботи з дисципліни «Економічна кібернетика» для ЗВО 

освіт. ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спец. 072 "Фінанси, банк. справа та страхування" 

(денна форма навчання) / уклад.: М. В. Дубина, І. В. Садчикова ; Каф. 

ФБСта С. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 20 с. 

– Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23263 

 

1 пр. 

6 330.101(072) 

Е45 

 

     Економічна теорія : метод. рек. з підготовки до складання 

кваліфікац. комплекс. іспиту з економ. теорії на здобуття освіт. рівня 

“бакалавр” для здобувачів вищ. освіти спец. 051 “Економіка” та 071 

“Облік і оподаткування” всіх форм навчання / уклад.: Ж. В. Дерій, 

Т.  І.  Зосименко, О. В. Мініна, Н. Т. Шадура-Никипорець ; Каф. Т. та 

ПЕ. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 155 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22942 

 

1 пр. 

7 330.322(477) 

К64 

 

     Конакова, К. М. Формування інвестиційної привабливості 

національної економіки : дис. на здобуття ступеня д-ра філософії зі 

спец. 051 "Економіка", галузі знань 05 "Соціальні і поведінкові 

науки"  / К. М. Конакова. – Київ : [Б.в.], 2021. – 247 с. – Електронна 

копія існує. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/21676 

 

1 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23261
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22963
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8 339.9(072) 

М58 

 

     Міжнародна економіка : метод. вказівки до виконання контр. 

роботи з дисц. «Міжнародна економіка» для здобувачів вищ. освіти 

освіт. ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спец. 072 "Фінанси, банк. справа та страхування" 

(заоч. форма навч.) / уклад.: Н. І. Холявко, І. В. Садчикова ; Каф. ФБСта 

С. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 16 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22940 

 

1 пр. 

9 339.9(072) 

М58 

 

     Міжнародні економічні відносини : метод. вказівки до практ. 

занять та самост. роботи для ЗВО освіт.-кваліфікац. рівня «бакалавр» 

галузі знань 05 "Соц. та поведінк. науки" спец. 051 "Економіка" освіт. 

програми "Економіка", галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» / уклад.: І. О. Хоменко ; Каф. Т. та ПЕ. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 167 с. – Комп'ютерний 

файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22958 

 

1 пр. 

10 339.9(075.8) 

М58 

 

     Міжнародні економічні відносини : тексти лекцій для ЗВО 

освіт.-кваліфікац. рівня «бакалавр» галузі знань 05 "Соц. та поведінк. 

науки" спец. 051 "Економіка" освіт. програми "Економіка", галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спец. 071 «Облік і 

оподаткування»  / уклад.: І. О. Хоменко ; Каф. Т. та ПЕ. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 102 с. – Комп'ютерний 

файл. Умови доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22959 

 

1 пр. 

11 330.101.542(0

75.8) 

М59 

 

     Мікроекономіка : тексти лекцій для здобувачів вищ. освіти галузі 

знань 05 “Соц. та поведінк. науки” спец. 051 “Економіка” всіх форм 

навчання / уклад.: О. В. Мініна, Н. Т. Шадура-Никипорець ; Каф. Т. та 

ПЕ. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 177  с.  – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22974 

 

1 пр. 

12 330.101.542(0

72) 

О-75 

 

     Основи мікро- та макроекономіки : метод. вказівки до практ. 

занять та самост. роботи для здобувачів ступеню вищ. освіти 

«бакалавр» спец. 075 «Маркетинг» / уклад.: С. О. Полковниченко, 

А.  М.  Москаленко ; Каф. маркетингу, PR-технологій та логістики. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 92 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22972 

 

1 пр. 

13 338.43 

П36 

 

     Піщенко, О. В. Стратегія забезпечення еколого-економічної 

безпеки аграрного сектору України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління 

національним господарством" / О. В. Піщенко. – Бровари : ЕКСПРЕС-

ДРУК, 2021. – 32 с. – Електронна копія існує. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/21728 

 

1 пр. 

14 338.43 

П36 

 

     Піщенко, О. В. Стратегія забезпечення еколого-економічної 

безпеки аграрного сектору України : дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра екон. наук : 08.00.03 / О. В. Піщенко. – Чернігів : [Б.в.], 2021. – 

405  с.  : іл., табл. –Електронна копія існує. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/21870 

 

1 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22940
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22958
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22959
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22974
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15 338.43 

С29 

 

     Селютін, С. Т. Інноваційно-інвестиційний розвиток галузі 

тваринництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним 

господарством" / С. Т. Селютін. – Бровари : ЕКСПРЕС-ДРУК, 2021. – 

20 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/21724 

 

1 пр. 

16 338.43 

С29 

 

     Селютін, С.Т. Інноваційно-інвестиційний розвиток галузі 

тваринництва в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук  : 08.00.03 / С. Т. Селютін. – Чернігів : [Б.в.], 2021. – 192 с. – 

Електронна копія існує. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22023 

 

1 пр. 

17 339.9(072) 

У67 

 

     Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 

виробничої сфери : метод. вказівки до практ. занять для ЗВО освіт. 

ступеню «бакалавр» спец. 073 «Менеджмент» / уклад.: І. А. Косач ; Каф. 

публіч. управління та менеджменту організацій. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 31 с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23262 

 

1 пр. 

18 331.45(072) 

Ц58 

 

     Цивільний захист та охорона праці в галузі : метод. вказівки до 

виконання практ. робіт для студентів галузі знань 18 "Харчові 

технології" / уклад.: Н. М. Денисова, Н. П. Буяльська ; Каф. харч. 

технологій. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

110  с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23378 

 

1 пр. 

Історичні науки 
1 94(477)(072) 

І-90 

 

     Історія України : метод. вказівки до семінар. занять та самост. 

роботи з навч. дисципліни «Історія України» для здобувачів вищ. освіти 

освіт. перш. (бакалавр.) рівня за спец. 081 "Право" / уклад.: 

О.  В.  Герасименко ; Каф. соц. роботи. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 68 с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22945 

 

1 пр. 

2 94(477)(075.8

) 

Л17 

 

     Лазарович, М.В. Історія України : навч. посіб. : рек. МОН 

України / М. В. Лазарович. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 

685  с.  

 

1 пр. 

3 94(477) 

Л34 

 

     Левашова, И.Ю. Рюриковичи и Романовы: князья, цари, 

императоры / И. Ю. Левашова. – Донецк : Глория Трейд, 2012. – 383 с. 

: ил. 

 

1 пр. 

Історія української культури 
1 008(477)(072) 

І-90 

 

     Історія української культури : матеріали до вивчення 

дисципліни для здобувачів вищ. освіти всіх напрямів підготовки денної 

і заочної форм навчання / уклад.: О. І. Крук ; Каф. філософії і сусп. 

наук.  – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 73 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22975 

 

1 пр. 

  

http://ir.stu.cn.ua/123456789/21724
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22023
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23262
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23378
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22945
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22975


Іноземні мови 
1 811.111(072) 

А64 

 

     English for Professional Purposes = Англійська мова для 

професійного спрямування : метод. вказівки для практ. занять та 

самост. роботи ЗВО спец. 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банк. справа та страхування" / уклад.: 

Н. В. Гагіна, О. В. Лось, С. В. Литвин ; Каф. інозем. мов проф. 

спрямування. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

96 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22973 

 

1 пр. 

2 811.111(072) 

А64 

 

     Англійська мова для академічних цілей : метод. вказівки до 

практ. занять для студентів всіх спец. денної та заочної форм навчання 

освіт. ступеня «магістр» / уклад.: С. В. Литвин, В. А. Пермінова, 

А.  І.  Сікалюк ; Каф. інозем. мов проф. спрямування. – Чернігів : РВВ 

НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 44 с. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22932 

 

1 пр. 

3 811.161.2=11

1(038) 

С48 

 

     Словник українсько-англійський, англо-український : 

120  000 слів. – Друге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 

640 с.  

 

 

4 811.111=161.

2(038) 

Т16 

 

     Таланов, О.С. Англо-український, українсько-англійський 

словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 35 000 слів / 

О. С. Таланов. – Київ : Арій, 2018. – 511 с.  

 

 

Комп’ютерні науки 
1 744(072) 

І-62 

 

     Інженерна та комп’ютерна графіка : метод. вказівки до 

виконання граф. робіт та самост. роботи для студентів спец. 171 

"Електроніка" ; 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / уклад.: 

М.  І.  Барбаш ; Каф. технологій зварювання та будівництва. – 

Чернігів  : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 73 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23373 

 

1 пр. 

2 004.94(063) 

М34 

 

     Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 

2021  : ХVI Міжнар. наук.-практ. конф., 28 черв. - 1 лип. 2021 р., м. 

Чернігів : тези доп. / редкол.: В. В. Казимир та ін. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 145 с. : іл. – Електронна копія існує. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23388 

 

2 пр. 

Ландшафтний дизайн 
1 712(477.51) 

О-62 

 

     Оптимізація зелених зон територій Чернігівського Полісся : 

монографія / С. О. Потоцька, М. М. Селінний, М. М. Пархоменко та 

ін.  ; за заг. ред. С. О. Потоцької. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 197 с. : іл. – Електронна копія існує. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23275 

 

2 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22973
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22932
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23373
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23388
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23275


Математичні науки 
1 51(072) 

В55 

 

     Вища математика : метод. вказівки та завдання до виконання 

розрахунк.-граф. роботи з дисц. "Вища математика" для студентів інж. 

спец. Ч. 3 / уклад.: В. П. Мурашковська, Л. А. Руновська ; Каф. автомоб. 

транспорту та галуз. машинобудування. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 71 с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22954 

 

1 пр. 

2 528(075.8) 

В68 

 

     Волосецький, Б.І. Геодезія у природокористуванні : навч. 

посіб.  : рек. МОН України / Б. І. Волосецький. – 2-ге вид., випр. і 

допов. – Львів : Львіська політехніка, 2012. – 291 с. : іл.  

 

 

3 514 

Г36 

 

     Геометрія : зб. задач для слухачів підготов. курсів / уклад.: 

В.  П.  Мурашковська, Л. А. Руновська ; Каф. автомоб. транспорту та 

галуз. машинобудування. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 105 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22953 

 

1 пр. 

4 511(072) 

К63 

 

     Комплексні числа : роб. зошит для практ. занять і самост. роботи 

з дисц. "Вища математика" для студентів інж. спец. / уклад.: 

В.  П.  Мурашковська, О. С. Слєднікова ; Каф. автомоб. транспорту та 

галуз. машинобудування. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 48 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22956 

 

1 пр. 

5 517.3(072) 

К78 

 

     Кратні інтеграли : метод. вказівки та завдання до виконання 

розрахунк.-граф. роботи з дисц. "Вища математика" для студентів інж. 

спец. / уклад.: С. П. Казнадій, В. П. Мурашковська ; Каф. автомоб. 

транспорту та галуз. машинобудування. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 52 с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22952 

 

1 пр. 

6 512.64(072) 

Л59 

 

     Лінійний векторний простір : метод. вказівки та завдання до 

самост. роботи з дисц. "Вища математика" для студентів інж. спец. / 

уклад.: В. П. Мурашковська, Л. А. Руновська ; Каф. автомоб. 

транспорту та галуз. машинобудування. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 46 с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22955 

 

1 пр. 

7 519.22(072) 

М34 

 

     Математична статистика : метод. вказівки та завдання до 

самост. роботи з дисц. "Теорія ймовірностей та мат. статистика" для 

студентів інж. спец. / уклад.: С. П. Казнадій, С. П. Корнієнко, В. П. 

Мурашковська ; Каф. автомоб. транспорту та галуз. 

машинобудування.  – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 

2021. – 45 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22951 

 

1 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22954
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22953
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22956
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22952
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22955
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22951


Менеджмент 
1 005.511(072) 

Б59 

 

     Бізнес-планування : метод. вказівки до практ. занять та самост. 

роботи для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 073 "Менеджмент" / 

уклад.: Г. В. Старченко ; Каф. публ. управління і менеджменту 

організацій. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

64  с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22937 

 

1 пр. 

2 005.7 

Д69 

 

     Дорошук, Г. А. Організаційний розвиток: теорія, методологія, 

практика : монографія / Г. А. Дорошук. – Одеса : Освіта України, 

2019.  – 364 с.  

 

1 пр. 

3 005.5 

Д69 

 

     Дорошук, Г.А. Управління змінами на виробничому 

підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій : 

монографія / Г. А. Дорошук, Г. О. Граціотова. – Одеса : Освіта України, 

2021. – 207 с.  

 

1 пр. 

4 005.941(072) 

К68 

 

     Корпоративне управління : метод. вказівки до практ. занять, 

самост. та дистанц. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 073 

«Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: М. П. Бутко, О. В. Попело, 

Г. М. Самійленко ; Каф. менеджменту та держ. служби. – Чернігів : РВВ 

НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 73 с. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22923 

 

1 пр. 

5 005.941(072) 

К68 

 

     Корпоративне управління : метод. вказівки до виконання та 

захисту контрол. роботи і самост. засвоєння дисципліни для здобувачів 

вищ. освіти спец. 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: 

М.  П. Бутко, О. В. Попело, Г. М. Самійленко ; Каф. менеджменту та 

держ. служби. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

29 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22919 

 

1 пр. 

6 005.574(075.8

) 

Л43 

 

     Леко, Б. Медіація : підручник / Б. Леко, Г. Чуйко. – Чернівці : 

Книги-XXI, 2011. – 462 с.  

 

 

7 005:338.48 

Л84 

 

     Лукашевич, М.П. Соціологія туризму : конспект лекцій / М. П. 

Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 337 с. 

 

 

8 005:339.138(0

72) 

М50 

 

     Менеджмент маркетингу : метод. вказівки до практ. занять, 

самост. та дистанц. роботи здобувачів вищ. освіти спец. 073 

«Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: Г. М. Самійленко ; Каф. 

менеджменту та держ. служби. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 79 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу:: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22914 

 

1 пр. 

9 005:339.138(0

72) 

М50 

 

     Менеджмент маркетингу : метод. вказівки до виконання та 

захисту контрол. роботи і самост. засвоєння дисципліни для здобувачів 

вищ. освіти спец. 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: 

Г.  М.  Самійленко ; Каф. менеджменту та держ. служби. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 28 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22916 

 

1 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22937
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22923
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22919
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22914
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22916


10 005:338.46(07

2) 

М50 

 

     Менеджмент сервісу : метод. вказівки до практ. занять та самост. 

роботи для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 073 "Менеджмент" / 

уклад.: Г. В. Старченко ; Каф. публ. управління і менеджменту 

організацій. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

82  с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22935 

 

1 пр. 

11 005.31(072) 

О-60 

 

     Операційний менеджмент : метод. вказівки до практ. занять та 

самост. роботи для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 073 

"Менеджмент" / уклад.: Г. В. Старченко ; Каф. публ. управління і 

менеджменту організацій. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 74 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22936 

 

1 пр. 

12 005.93(072) 

О-64 

 

     Організація виробництва : метод. вказівки. до виконання курс. 

роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 073 "Менеджмент" освіт.-

проф. програм "Управління персоналом та економіка праці", 

«Управління бізнесом» усіх форм навчання / уклад.: 

М.  М.  Забаштанський, І. І. Кичко, Л. М. Мекшун, Л. М. Ремньова, 

С.  М.  Хмелевський, А. В. Холодницька ; Каф. управління персоналом 

та економіки праці. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 

2021.  – 33 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22944 

 

1 пр. 

13 005.21(072) 

С83 

 

     Стратегія : метод. вказівки до проведення практ. занять і самост. 

засвоєння дисципліни для ЗВО галузі знань 05 "Соц. та поведінк. 

науки" спец. 051 "Економіка" всіх форм навчання / уклад.: О. В. Мініна, 

Н. В. Іванова ; Каф. теорет. та прикладної економіки. – Чернігів : РВВ 

НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 105 с. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23259 

 

1 пр. 

14 005:659.1-

028(072) 

С91 

 

     Сучасні технології публічних презентацій : метод. вказівки до 

практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти освіт. 

ступеня «бакалавр» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» 

всіх форм навчання / уклад.: Г. В. Старченко ; Каф. публ. управління і 

менеджменту організацій. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 39 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22933 

 

1 пр. 

15 005.53(072) 

Т33 

 

     Теорія прийняття управлінських рішень : метод. вказівки до 

виконання та захисту розрахунк.-граф. роботи і самост. засвоєння 

дисципліни для здобувачів вищ. освіти спец. 073 «Менеджмент» усіх 

форм навчання / уклад.: Г. М. Самійленко ; Каф. менеджменту та держ. 

служби. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 29 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22930 

 

1 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22935
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22936
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22944
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23259
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22933
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22930


16 005.53(072) 

Т33 

 

     Теорія прийняття управлінських рішень : метод. вказівки до 

практ. занять, самост. та дистанц. роботи здобувачів вищ. освіти спец. 

073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: М. П. Бутко, 

Г.  М.  Самійленко, Ю. В. Шабардіна ; Каф. менеджменту та держ. 

служби. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

103  с.  – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22911 

 

1 пр. 

17 005.511(072) 

У67 

 

     Управління бізнесом та бізнес-проектами : метод. вказівки до 

виконання курс. роботи для ЗВО галузі знань «Управління та 

адміністрування» ступеню вищ. освіти «бакалавр» / уклад.: В. А. 

Москаленко, А. М. Москаленко ; Каф. маркетингу, PR-технологій та 

логістики. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

73  с.  – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22971 

 

1 пр. 

18 005.95/.96(07

2) 

У67 

 

     Управління персоналом та економіка праці : метод. вказівки до 

виробн. практики для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» 

спец. 073 "Менеджмент" освіт.-проф. програми "Управління 

персоналом та економіка праці" усіх форм навчання / уклад.: І. І. Кичко, 

А. В. Холодницька ; Каф. управління персоналом та економіки праці. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021.  – 38 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22943 

 

1 пр. 

19 005.8(072) 

У67 

 

     Управління проєктами : метод. вказівки до практ. занять та 

самост. роботи для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «магістр» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 073 

"Менеджмент" / уклад.: Г. В. Старченко ; Каф. публ. управління і 

менеджменту організацій. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 106 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22938 

 

1 пр. 

20 005.8(072) 

У67 

 

     Управління проєктами : метод. вказівки до практ. занять, самост. 

та індивід. роботи для ЗВО освіт.-кваліфікац. рівня «магістр» спец. 181 

"Харчові технології" усіх форм навчання / уклад.: С.  В.  Повна  ; Каф. 

менеджменту та держ. служби. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 60 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23382 

 

1 пр. 

21 005.334(072) 

У67 

 

     Управління ризиками державних цільових програм і проектів 
: метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. 

освіти освіт. ступеня «бакалавр» галузі знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування» спец. 281 «Публічне управління та 

адміністрування» всіх форм навчання / уклад.: Г.  В.  Старченко ; Каф. 

публ. управління і менеджменту організацій.  – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 62 с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22934 

1 пр. 

Мовознавство 
1 811.111 

Г60 

 

     Голіцинський, Ю.Б. Граматика : зб. вправ : схвалено МОН 

України / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. – 7-ме вид., випр. та 

допов. – Київ : Арій, 2017. – 543 с. – (Англійська мова для школярів).  

 

3 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22911
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22971
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22943
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22938
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23382
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22934


2 811.111 

Г60 

 

     Голіцинський, Ю.Б. Граматика : зб. вправ : схвалено МОН 

України / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. – 7-ме вид., випр. та 

допов. – Київ : Арій, 2018. – 543 с. – (Англійська мова для школярів). – 

 

4 

3 811.161.2'276.

6(075.8) 

К30 

 

     Кацавець, Р. Ділова українська мова. За новим Українським 

правописом : навч. посіб. / Р. Кацавець. – Київ : Алерта, 2020. – 304 с.  

 

5 

4 811.161.2'276.

6(075.8) 

К30 

 

     Кацавець, Р. Українська мова усна і писемна (ділове 

спрямування). За новим Українським правописом : навч. посіб. / 

Р.  Кацавець. – Київ : Алерта, 2020. – 278 с.  

 

6 

5 811.161.2'276.

6(075.8) 

У45 

 

     Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб.  / 

упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 184 с.  

 

 

6 811.161.2'276.

6(075.8) 

Ш37 

 

     Шевчук, С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : 

підручник : затв. МОН України / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 3-тє 

вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 694 с.  

 

 

Основи наукових досліджень 
1 001.891(075.8

) 

І-74 

 

     Інформаційні технології та інструментальні методи в 

наукових дослідженнях : конспект лекцій з дисц. "Суч. інструмент. 

методи та інформац. технології в наук. дослідженнях" для ЗВО спец. 

181 - Харч. технології / уклад.: І. А. Костенко, Г. В. Пасов ; Каф. харч. 

технологій. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

86  с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23377 

 

1 пр. 

2 001.891(072) 

С91 

 

     Сучасні інструментальні методи та інформаційні технології в 

наукових дослідженнях : метод. вказівки до виконання практ. робіт 

для ЗВО спец. 181 - Харч. технології / уклад.: І. А. Костенко, 

Г.  В.  Пасов  ; Каф. харч. технологій. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 27 с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23369 

1 пр. 

Охорона праці 
25 331.45(072) 

Ц58 

 

     Цивільний захист та охорона праці в галузі : метод. вказівки для 

самост. роботи студентів галузі знань 18 "Харчові технології" / уклад.: 

Н. М. Денисова, Н. П. Буяльська ; Каф. харч. технологій. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 29 с. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23379 

1 пр. 

Педагогічні науки 
1 378(072) 

П24 

 

     Педагогіка вищої школи : метод. вказівки до практ. занять та 

самост. роботи здобувачів вищ. освіти мех.-техн. спец. другого рівня 

освіти / уклад.: О. О. Колєватов ; Каф. філософії і сусп. наук. – 

Чернігів  : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 40 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22966 

 

1 пр. 

2 37.013.42(075

.8) 

С69 

 

     Соціальна педагогіка : навч. посіб. : рек. МОН, молоді та спорту 

України / О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко та ін. ; за ред. 

О. В. Безпалько. – Київ : Академвидав, 2014. – 309 с. – (Альма-матер).  

 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23377
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23369
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23379
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22966


Підприємництво та маркетингова діяльність 
1 658.8(072) 

М26 

 

     Маркетингові комунікації : метод. вказівки до виконання 

розрахунк. роботи з дисц. «Маркетинг. комунікації» для здобувачів 

вищ. освіти спец. 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / 

уклад.: Л. В. Бабаченко, Т. В. Забаштанська, А. В. Вербицька, 

І.  О.  Хоменко ; Каф. маркетингу, PR-технологій та логістики. – 

Чернігів : РВВ НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 20 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22965 

 

1 пр. 

2 658.8(072) 

О-75 

 

     Основи маркетингової діяльності : метод. вказівки до виконання 

контрол. роботи з дисц. «Основи маркетинг. діяльності» для здобувачів 

вищ. освіти спец. 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / 

уклад.: Л. В. Бабаченко, Т. В. Забаштанська, А.  В.  Вербицька, І. О. 

Хоменко ; Каф. маркетингу, PR-технологій та логістики. – Чернігів : 

РВВ НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 23  с. – Комп'ютерний 

файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22964 

 

1 пр. 

3 659.4(072) 

П12 

 

     PR-діяльність в організаціях : метод. вказівки до практ. занять, 

самост. та дистанц. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 073 

«Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: М. П. Бутко, О. В. Попело, 

Г. М. Самійленко ; Каф. менеджменту та держ. служби. – Чернігів : РВВ 

НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 56 с. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22917 

 

1 пр. 

4 659.4(072) 

П12 

 

     PR-діяльність в організаціях : метод. вказівки до виконання та 

захисту контрол. роботи і самост. засвоєння дисципліни для здобувачів 

вищ. освіти спец. 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: 

М.  П. Бутко, О. В. Попело, Г. М. Самійленко ; Каф. менеджменту та 

держ. служби. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

28 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22929 

 

1 пр. 

5 658(072) 

П32 

 

     Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : метод. 

вказівки до проходження практики "Вступ до фаху" для здобувачів 

освіт. ступеня "бакалавр" за спец. 076 “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" / уклад.: Н. В. Іванова, Т. М. Денисенко, 

І.  В.  Соломаха, Т. В. Ганєєва ; Каф. підприємництва і торгівлі. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 31 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22905 

 

1 пр. 

6 658(072) 

П32 

 

     Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : метод. 

вказівки до проходження виробн.-комерц. практики для здобувачів 

освіт. ступеня "бакалавр" за спец. 076 “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" / уклад.: Н. В. Іванова, Т. М. Денисенко, 

І.  В.   Соломаха, Т. В. Ганєєва ; Каф. підприємництва і торгівлі. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 27 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22908 

 

1 пр. 

7 659.1(072) 

Р36 

 

     Рекламний менеджмент : метод. вказівки до виконання та 

захисту контрол. роботи і самост. засвоєння дисципліни для здобувачів 

вищ. освіти спец. 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: 

Г.  М.  Самійленко ; Каф. менеджменту та держ. служби. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 30 с. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22931 

 

1 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22965
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22964
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22917
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22929
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22905
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22908
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22931


8 658.5(075.8) 

Т66 

 

     Тренінг-курс start-up : тексти лекцій для ЗВО освіт.-кваліфікац. 

рівня «бакалавр» галузі знань 05 "Соц. та поведінк. науки" спец. 051 

"Економіка" всіх форм навчання / уклад.: І. О. Хоменко ; Каф. теорет. 

та прикладної економіки. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 81 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22960 

 

1 пр. 

9 658.5(072) 

Т66 

 

     Тренінг-курс start-up : метод. вказівки до виконання курс. роботи 

для ЗВО освіт.-кваліфікац. рівня «бакалавр» галузі знань 05 "Соц. та 

поведінк. науки" спец. 051 "Економіка" освіт. програми "Економіка" 

всіх форм навчання / уклад.: І. О. Хоменко ; Каф. теорет. та прикладної 

економіки. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 61 

с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22961 

 

1 пр. 

10 658.5(072) 

Т66 

 

     Тренінг-курс start-up : метод. вказівки до практ. занять для ЗВО 

освіт.-кваліфікац. рівня «бакалавр» галузі знань 05 "Соц. та поведінк. 

науки" спец. 051 "Економіка" всіх форм навчання / уклад.: 

І.  О.  Хоменко ; Каф. теорет. та прикладної економіки. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 107 с. – Комп'ютерний 

файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22962 

1 пр. 

Політичні науки 
1 32.01(075.8) 

П50 

 

     Політологія : підручник : затв. МОН, молоді та спорту України / 

І. М. Коваль, Л. О. Ануфрієв, О. І. Брусиловська та ін. – Харків : Фоліо, 

2012. – 411 с.  

 

 

2 323(477) 

Р83 

 

     Руденко, Ю. WAR.ru / Ю. Руденко. – Київ : ДІПА, 2020. – 317 с.  1 пр. 

Психологічні науки 
1 159.922.6(075

.8) 

В42 

 

     Видра, О.Г. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. : рек. 

МОН України / О. Г. Видра. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 111 с.  

 

 

2 159.922.6(075

.8) 

С13 

 

     Савчин, М.В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. 

П. Василенко. – 3-тє вид., перероб., допов. – Київ : Академія, 2017. – 

367 с. – (Альма-матер).  

 

 

3 159.922.6 

С88 

 

     Стюарт-Гамильтон, Я. Психология старения / Я. Стюарт-

Гамильтон. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 317 с. – 

(Мастера психологии).  

 

 

Соціальна робота та пенсійне забезпечення 
1 364 

І-66 

 

     Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: 

на межі науки та практики : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 

20-21 трав. 2021 р., м. Чернігів / орг. ком.: О. О. Новомлинець (голова 

оргком.) та ін. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

199 с. – Електронна копія існує. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22734 

 

2 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22960
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22961
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22962
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22734


2 364.3 

Ф32 

 

     Федина, В.В. Розвиток накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / В. В. Федина. – 

Бровари : ЕКСПРЕС-ДРУК, 2021. – 23 с. –Електронна копія існує. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/21810 

 

1 пр. 

3 364.3 

Ф32 

 

     Федина, В.В. Розвиток накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук  : 08.00.08 / В. В. Федина. – Чернігів : [Б.в.], 2021. – 253 с. : іл., 

табл. –Електронна копія існує. Режим доступу: URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22122 

1 пр. 

Сільське та лісове господарство 
1 630*2 

Ж47 

 

     Жежкун, А. М. Ліси Східного Полісся України: структура, 

продуктивність, формування та відтворення : монографія / 

А.  М.  Жежкун. – Мена : Домінант, 2021. – 383 с. : іл.  

 

1 пр. 

2 630(072) 

Р58 

 

     Робочий зошит навчальної практики з дисциплін: 

«Лісознавство», «Лісівництво» та «Ґрунтознавство» : освіт. 

програма «Лісове господарство», рівень вищ. освіти – перший 

(бакалавр.), спец. 205 "Лісове господарство", галузь знань 20 "Аграрні 

науки та продовольство", мова навчання: українська / уклад.: 

К.  М.  Кудряшова, І. М. Бондар, О. П. Чмель ; Каф. аграр. технологій 

та ліс. господарства. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 

2021. – 24 с. : іл. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22970 

 

1 пр. 

3 630*6(075.8) 

С31 

 

     Сенько, Є.І. Організація, планування та управління на 

підприємствах лісового і садово-паркового господарств : навч. посіб. : 

рек. МОН України / Є. І. Сенько. – Київ : Знання, 2012. – 487 с.  

 

3 пр. 

4 632(072) 

С36 

 

     Сільськогосподарська фітопатологія : метод. рек. до виконання 

курс. роботи для ЗВО денної форми навчання за освіт. ступенем 

бакалавр зі спец. 201 «Агрономія» / уклад.: О. П. Тимошенко, Г. І. 

Рябуха, І. М. Бондар ; Каф. аграр. технологій та ліс. господарства.  – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 18 с. : іл. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22903 

1 пр. 

Статистичні науки 
1 311.313(477.5

1) 

С78 

 

     Статистичний щорічник Чернігівщини за 2020 рік / за ред. Д. 

І. Ашихміної. – Чернігів : Головне управління статистики у 

Чернігівській обл., 2021. – 343 с.  

 

1 пр 

 

Технічні науки 
1 621.3(072) 

А22 

 

     Автоматизація в проектуванні електричних систем і мереж : 

метод. вказівки до виконання лаб. робіт та самост. роботи ЗВО за спец. 

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузь 

знань 14 «Електрична інженерія» / уклад.: І. В. Діхтярук, Т.  В.  Кулько 

; Каф. ЕІ та ІВТ. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. 

– 35 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23380 

 

 

1 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/21810
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22122
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22970
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22903
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23380


2 629.33(075.8) 

В24 

 

     Введення в технологічні процеси на автотранспорті : конспект 

лекцій для ЗВО освіт. ступеня “бакалавр” спец. 274 "Автомоб. 

транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, О. С. Слєднікова, А. В. Кологойда, 

О. О. Аксьонова ; Каф. автомоб. транспорту та галуз. 

машинобудування. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 

2021. – 151 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23366 

 

1 пр. 

3 621.316(072) 

З-38 

 

     Захист електричних мереж від перенапруг : метод. вказівки до 

лаб. робіт ЗВО за спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка" / уклад.: І. В. Діхтярук, А. Л. Приступа ; Каф. ЕІ та 

ІВТ. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 37 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23381 

 

1 пр. 

4 629.33(075.8) 

І-74 

 

     Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів : 

конспект лекцій для ЗВО освіт. ступеня “магістр” спец. 274 "Автомоб. 

транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, О. С. Слєднікова, А. В. Кологойда, 

О. О. Аксьонова ; Каф. автомоб. транспорту та галуз. 

машинобудування. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 

2021. – 207 с. : іл. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23367 

 

1 пр. 

5 62(063) 

К63 

 

     Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та 

систем : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2021 р., 

м. Чернігів : у 2 т. Т. 1 / орг. ком.: А. М. Єрошенко та ін. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 239 с. : іл. – Електронна 

копія існує. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22912 

 

2 пр. 

6 62(063) 

К63 

 

     Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та 

систем : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2021 р., 

м. Чернігів : у 2 т. Т. 2 / орг. ком.: А. М. Єрошенко та ін. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 234 с. : іл. – Електронна 

копія існує. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22915 

 

2 пр. 

7 62 

Н73 

 

     Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2020) : 

матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 17 груд. 2020 р.) : тези 

доп. / орг. комітет: О. Новомлинець (голова) та ін. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2020. – 227 с. : іл. – Електронна копія існує. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23392 

 

2 пр. 

8 621.9(072) 

Р65 

 

     Розрахунок та конструювання шпиндельних вузлів 

металорізальних верстатів : метод. вказівки до виконання курс. 

проекту з дисципліни «Розрахунок і конструювання верстатів та 

верстат. комплексів» підготовки здобувачів вищ. освіти першого 

(бакалавр.) рівня освіт. програми «Галузеве машинобудування» / 

уклад.: В. І. Кальченко, А. В. Кологойда, Н. М. Сіра, О. С. Слєднікова ; 

Каф. автомоб. транспорту та галуз. машинобудування. – Чернігів : РВВ 

НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 58 с. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу:  http://ir.stu.cn.ua/123456789/22898 

 

1 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23366
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23381
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23367
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22912
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22915
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23392
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22898


9 624:004(072) 

С19 

 

     САПР у будівництві : метод. вказівки до виконання лаб. робіт та 

самост. роботи для ЗВО спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія". 

Ч. 1. SketchUp / уклад.: М. І. Барбаш, І. О. Прибитько, Т. Р. Ганєєв ; Каф. 

технологій зварювання та будівництва. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 42 с. : іл. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23385 

 

1 пр. 

10 624:004(072) 

С19 

 

     САПР у будівництві : метод. вказівки до виконання лаб. робіт та 

самост. роботи для ЗВО спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія". 

Ч. 2. Renga / уклад.: М. І. Барбаш, І. О. Прибитько ; Каф. технологій 

зварювання та будівництва. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 40 с. : іл. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23368 

 

1 пр. 

11 621.3 

С91 

 

     Сучасний стан бездротової передачі енергії : монографія. Ч. 2 / 

О. А. Велігорський, О. О. Гусев, В. О. Шевченко та ін. – Тернопіль : 

Терно-граф, 2020. – 234 с. : іл.  

 

1 пр. 

12 62 

Т38 

 

     Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies 

: наук. журн. № 1(23) / голов. ред. В. В. Казимир. – Чернігів  : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 265 с. : іл.  

 

1 пр. 

13 624.1(072) 

Т38 

 

     Технологія будівельного виробництва : метод. вказівки до 

виконання лаб. робіт для ЗВО спец. 192 "Будівництво та цивільна 

інженерія" / уклад.: М. Г. Болотов, С. В. Олексієнко ; Каф. технологій 

зварювання та будівництва. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 77 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23264 

 

1 пр. 

14 624(072) 

Т38 

 

     Технологія зведення спеціальних будівель і споруд : метод. 

вказівки до виконання лаб. робіт для ЗВО за спец. 192 "Будівництво та 

цивільна інженерія" / уклад.: Г. П. Болотов, М. Г. Болотов ; Каф. 

технологій зварювання та будівництва. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 40 с. : іл. – Комп'ютерний файл. 

Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23372 

 

1 пр. 

15 621.793(072) 

Т38 

 

     Технологія тонких плівок : метод. вказівки до виконання лаб. 

робіт для ЗВО за спец. 131 «Технічна механіка», освіт.-наук. програмою 

"Технології та устаткування зварювання" / уклад.: Г. П. Болотов, 

М.  Г.  Болотов, М. М. Руденко ; Каф. технологій зварювання та 

будівництва. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 22 

с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23265 

 

1 пр. 

Фінанси 
1 336.14:614 

Д72 

 

     Драгунов, Д.М. Фінансові інструменти стратегічного розвитку 

сфери охорони здоров’я в умовах цифрової економіки : дис. на здобуття 

ступеня д-ра філософії : спец. 072 " Фінанси, банк. справа та 

страхування", 07 "Управління та адміністрування" / Д. М. Драгунов. – 

Чернігів : [Б.в.], 2021. – 272 с. – Електронна копія існує. Режим 

доступу:: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22294 

 

1 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/23385
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23368
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23264
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23372
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23265
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22294


2 336.76(072) 

Ф59 

 

     Фінансовий ринок : метод. вказівки до виконання практ. завдань 

для здобувачів вищ. освіти освіт.-кваліфікац. рівня «бакалавр» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 072 "Фінанси, банк. 

справа та страхування" усіх форм навчання / уклад.: В. П. Ільчук, 

Х.  І.  Штирхун ; Каф. фінансів, банк. справи та страхування. – Чернігів 

: РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 46 с. – Комп'ютерний 

файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22950 

 

1 пр. 

3 336(072) 

Ф59 

 

     Фінансові технології : метод. вказівки для практ. занять з 

дисципліни «Фінансові технології» для здобувачів вищ. освіти освіт. 

ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спец. 072 "Фінанси, банк. справа та страхування" / уклад.: Н. І. Холявко, 

І. В. Садчикова ; Каф. фінансів, банк. справи та страхування. – 

Чернігів  : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 20 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22941 

 

1 пр. 

4 336(072) 

Ф59 

 

     Фінансові технології : метод. вказівки для самост. роботи з 

дисципліни «Фінансові технології» для здобувачів вищ. освіти освіт. 

ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спец. 072 "Фінанси, банк. справа та страхування" / уклад.: Н. І. Холявко, 

І. В. Садчикова ; Каф. фінансів, банк. справи та страхування. – 

Чернігів  : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 20 с. – 

Комп'ютерний файл. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22939 

1 пр. 

Харчові технології 
1 664:604(072) 

Б63 

 

     Біотехнологічні процеси у харчових технологіях : метод. 

вказівки до організації практ. занять та самост. роботи здобувачів 

другого рівня вищ. освіти за освіт. програмою «Харчові технології» / 

уклад.: Ж. В. Замай ; Каф. ХТ. – Чернігів : РВВ НУ «Чернігівська 

політехніка», 2021. – 22 с. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22946 

 

1 пр. 

2 664:604(072) 

Б63 

 

     Біотехнологічні процеси у харчових технологіях : метод. 

вказівки до виконання лаб. робіт здобувачів другого рівня вищ. освіти 

за освіт. програмою «Харчові технології» / уклад.: Ж. В. Замай, 

І.  О.  Сироштан ; Каф. ХТ. – Чернігів : РВВ НУ «Чернігівська 

політехніка», 2021. – 38 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22947 

 

1 пр. 

3 664(072) 

Е45 

 

     Експертиза харчових продуктів : метод. вказівки до практ. та 

семінар. занять для здобувачів вищ. освіти галузі знань 18 

"Виробництво та технології", спец. 181 "Харчові технології" / уклад.: 

В.  М. Челябієва, Н. М. Денисова ; Каф. ХТ. – Чернігів : РВВ НУ 

«Чернігівська політехніка», 2021. – 39 с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/22982 

 

1 пр. 

4 664(072) 

Е45 

 

     Експертиза харчових продуктів : метод. вказівки до виконання 

лаб. робіт для здобувачів вищ. освіти галузі знань 18 "Виробництво та 

технології", спец. 181 "Харчові технології" / уклад.: В. М. Челябієва ; 

Каф. ХТ. – Чернігів : РВВ НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 

37  с.  : іл. – Комп'ютерний файл. Режим доступу: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22983 

 

1 пр. 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/22950
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22941
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22939
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22946
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22947
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22982
http://ir.stu.cn.ua/123456789/22983


5 664(072) 

І-66 

 

     Інноваційний інжиніринг харчових виробництв : метод. 

вказівки до виконання практ. робіт та розрахунк.-граф. роботи для 

здобувачів другого рівня вищ. освіти за спец. 181 "Харчові технології", 

освіт.-проф. програми "Харчові технології" / уклад.: В. В. Кальченко, 

Г.  В. Пасов, С. Д. Цибуля ; Каф. АТтаГМ. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 33 с. – Комп'ютерний файл. Режим 

доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/23364 

 

1 пр. 

6 664(072) 

І-66 

 

     Інноваційний інжиніринг харчових виробництв : метод. 

вказівки до виконання лаб. робіт для здобувачів другого рівня вищ. 

освіти за спец. 181 "Харчові технології", освіт.-проф. програми 
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