
1 

 

Бюлетень нових надходжень до наукової бібліотеки 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(за період з 09. 01. 2020 по 08.06.2020) 

 

Зміст 
 

Бухгалтерський облік .................................................................................................... 3 

Державна служба. Державне управління ................................................................... 3 

Державне регулювання економіки .............................................................................. 4 

Економіка підприємства  ............................................................................................... 4 

Іноземні мови .................................................................................................................. 5 

Комп’ютерні науки ........................................................................................................ 6 

Медичні науки ................................................................................................................ 8 

Менеджмент .................................................................................................................... 9 

Міжнародна економіка  ................................................................................................ 10 

Освіта  ............................................................................................................................. 10 

Природничі науки ........................................................................................................ 10 

Психологічні науки ...................................................................................................... 11 

Сільське та лісове господарство ................................................................................ 12 

Соціальний захист. Соціальна робота ...................................................................... 12 

Соціологічні науки ....................................................................................................... 13 

Страхування.................................................................................................................. 14 

Теорія автоматичного керування .............................................................................. 14 

Технічні науки .............................................................................................................. 14 

Фінанси .......................................................................................................................... 21 

Харчові технології ........................................................................................................ 23 

Художня література  ..................................................................................................... 24 

Юридичні науки ........................................................................................................... 25 

 

 



2 

 

  



3 

 

Бухгалтерський облік 
1 657(075.8) 

Б94 

     Бухгалтерський облік у галузях економіки : підручник : затв. МОН України / 

В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась ; за ред. В. Б. Захожая, М. 

Ф. Базася. – Київ : МАУП, 2005. – 966 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 657 

Б94 

     Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит : сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку : V Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27 

листопада 2019 р.) : тези доп. / орг. комітет: С. М. Шкарлет (голова) та ін. – Чернігів 

: РВВ ЧНТУ, 2019. – 209 с. : іл., табл.  

 

3 657:658.11

5(075.8) 

К19 

     Канєва, Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / Т. В. 

Канєва. – Київ : Книга, 2004. – 178 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

Державна служба. Державне управління 
1 35.08(477) 

Е92 

     Єфремова, О.П. Конкурс в державній службі (історико-правові аспекти) : 

монографія / О. П. Єфремова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 111 с.  

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

2 35.07(072) 

М74 

     Моделювання управлінських рішень в публічному адмініструванні  : метод. 

вказівки до виконання курс. роботи для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеню 

"бакалавр" денної форми навчання спец. 281 "Публічне управління та 

адміністрування" / уклад.: І. А. Косач ; Каф. публічного управління та 

менеджменту організацій. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 15 с. – Комп'ютерний 

файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. 

№1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

3 35.07(075.8

) 

П88 

     Публічне управління : навч. посіб. / А. В. Стасишин, Г. В. Капленко, Г. О. 

Комарницька та ін. ; за заг. ред. А. В. Стасишина. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 

2019. – 459 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

4 35.08(072) 

П88 

     Публічна влада : метод. вказівки до практ. робіт та самост. роботи студентів 

спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" всіх форм навч. / уклад.: І. М. 

Олійченко, М. Ю. Дітковська ; Каф. менеджменту та ДС. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 

2019. – 113 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; 

Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

5 351.9(072) 

П88 

     Публічне управління та адміністрування : метод. вказівки до виконання та 

захисту випускної кваліфікац. (магістерської) роботи здобувачів вищ. освіти освіт. 

ступеня "магістр" усіх форм навч. / уклад.: М. П. Бутко, Л. Д. Оліфіренко, Г. М. 

Самійленко, Ю. В. Шабардіна, Т. В. Пепа ; Каф. менеджменту та ДС. – Чернігів : 

РВВ ЧНТУ, 2019. – 44 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 
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6 352.07(072) 

Р32 

     Регіональна політика та місцеве самоврядування : метод. вказівки до практ. 

занять та самост. роботи для здобувачів освіт. ступеня магістра спец. 281 

"Публічне управління та адміністрування" усіх форм навч. / уклад.: М. П. Бутко, Л. 

Д. Оліфіренко ; Каф. менеджменту та держ. служби. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 

83 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. 

№1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

  

Державне регулювання економіки 
1 338.24(072) 

Д36 

     Державна економічна політика : метод. вказівки до практ. занять для 

здобувачів вищої освіти освіт. ступеню "магістр" ден. та заоч. форми навчання 

спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / уклад.: І. А. Косач ; Каф. 

публічного управління та менеджменту організацій. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. 

– 19 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, 

корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

2 338.43:330.

341.1 

М29 

     Мартиненков, В.І. Інноваційний розвиток економіки сільських територій 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та управління національним господарством" / В. І. Мартиненков. – 

Бровари : ЕКСПРЕС-ДРУК, 2019. – 24 с. : іл., табл.  

 

3 338.43:330.

341.1 

М29 

     Мартиненков, В.І. Інноваційний розвиток економіки сільських територій 

України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.03 / В. І. 

Мартиненков. – Київ : [Б.в.], 2019. – 259 с. : іл., табл.  

 

4 338.312(07

2) 

М50 

     Менеджмент продуктивності : метод. вказівки до виконання курс. робіт для 

студентів спец. 073 "Менеджмент", освіт.-проф. програма "Управління персоналом 

та економіка праці" всіх форм навчання / уклад.: Л. М. Мекшун ; Каф. управління 

персоналом та економіки праці. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 22 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

5 338.43 

Р98 

     Рябуха, Г.І. Державне регулювання розвитку галузі тваринництва в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та управління національним господарством" / Г. І. Рябуха. – Бровари : 

ЕКСПРЕС-ДРУК, 2019. – 20 с. : іл., табл.  

 

  

Економіка підприємства 
1 658.14/.17:

005.52(072) 

А64 

     Аналіз фінансового стану підприємства : метод. вказівки до виконання курс. 

роботи з дисц. "Фінансовий аналіз" для студентів освіт.-кваліфікац. рівня 

"бакалавр" галузі знань 07 - "Управління та адміністрування" спец. 072 - Фінанси, 

банк. справа та страхування всіх форм навч. / уклад.: О. М. Кальченко, О. В. 

Шишкіна, О. М. Парубець ; Каф. ФБСС. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 47 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 
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2 658.589(07

2) 

І-66 

     Інноваційний розвиток підприємства : метод. вказівки до виконання 

розрахунк. роботи для студентів галузі знань 07 - управління і адміністрування, 

спец. 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування" освіт.-проф. рівня 

"магістр" заоч. форм навчання / уклад.: В. П. Ільчук, Т. О. Шпомер ; Каф. фінансів, 

банк. справи та страхування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 17 с. – Електронна 

копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT 

ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

3 658.8(072) 

М26 

     Маркетингова товарна політика : метод. вказівки до практ. занять та самост. 

роботи здобувачів спец. 073 "Менеджмент" всіх форм навчання / уклад.: І. М. 

Олійченко, М. Ю. Дітковська ; Каф. менеджменту та держ. служби. – Чернігів : 

РВВ ЧНТУ, 2019. – 46 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

4 334.012.61-

022.51 

Т35 

     Терещенко, О.Л. Партнерські відносини в малому бізнесі як фактор розвитку 

національної економіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.03 

/ О. Л. Терещенко. – Чернігів : [Б.в.], 2019. – 262 с. : іл., табл.  

 

5 334.012.61-

022.51 

Т35 

     Терещенко, О.Л. Партнерські відносини в малому бізнесі як фактор розвитку 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / О. Л. 

Терещенко. – Бровари : ЕКСПРЕС-ДРУК, 2019. – 20 с.  

   

6 658.1(072) 

Ф59 

     Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : метод. вказівки до практ. 

занять та самост. роботи студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" галузі знань 

07 - Управління та адміністрування спец. 072 - Фінанси, банк. справа та 

страхування усіх форм навч. / уклад.: О. М. Кальченко, О. В. Шишкіна ; Каф. 

ФБСС. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 89 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. – Ц.37.00 

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

7 658.14/.17:

005.52(072) 

Ф59 

     Фінансовий аналіз : метод. вказівки до самост. роботи для студентів 

освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" галузі знань 07 - Управління та адміністрування 

спец. 072 - Фінанси, банк. справа та страхування / уклад.: О. М. Кальченко, О. В. 

Шишкіна ; Каф. ФБСС. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 84 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT 

ir.stu.cn.ua. – Ц.34.00 

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

Іноземні мови 
6 658.14/.17:

005.52(072) 

Ф59 

     Фінансовий аналіз : метод. вказівки до практ. занять для студентів 

освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" галузі знань 07 - Управління та адміністрування 

спец. 072 - Фінанси, банк. справа та страхування / уклад.: О. М. Кальченко, О. В. 

Шишкіна ; Каф. ФБСС. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 85 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT 

ir.stu.cn.ua. – Ц.36.00 

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 
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1 811.111(07

2) 

E61 

     English for spatial planning and development = Англійська для просторового 

планування та розвитку : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи для 

студентів спец. 193 - Геодезія та землеустрій освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр". Ч. 

2 / уклад.: О. В. Ніколаєнко, Т. О. Ушата ; Каф. іноземних мов професійного 

спрямування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 64 с. – Комп'ютерний файл. 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

2 811.111(07

2) 

Г44 

     Getting to know social work = Знайомство з соціальною роботою : метод. 

вказівки до практ. занять та самост. роботи з дисц. "Іноземна мова за проф. 

спрямуванням" для студентів спец. 231 - Соціальна робота, ОКР "бакалавр". Ч. 1 / 

уклад.: Л. М. Гречок, С. Ю. Кормільцина ; Каф. іноземних мов проф. спрямування. 

– Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 57 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

3 811.111(07

2) 

У59 

     University life = Університетське життя : метод. вказівки для самост. роботи 

студентів нелінгвістич. спец. з дисципліни "Іноземна мова" / уклад.: Г. А. Дивнич ; 

Каф. іноземних мов професійного спрямування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 21 

с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

Комп’ютерні науки 
1 004:631/63

5 

Б21 

     Бальченко, І.В. Інформаційна технологія планування робіт в автоматизованій 

системі управління сільськогосподарським підприємством : дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : 05.13.06 / І. В. Бальченко. – Чернігів : [Б.в.], 2015. – 161 с. 

: іл., табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 004.4 

Б73 

     Богдан, И.В. Методы и инструментальные средства верификации моделей 

объектно-ориентированных програм : дис. на получение науч. степени канд. техн. 

наук : 05.13.06 / И. В. Богдан. – Чернигов : [Б.в.], 2015. – 145 с. : ил., табл. 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

3 004.738.1(0

75.8) 

Б83 

     Бородкіна, І.Л. Web-технології та web-дизайн : застосування мови HTML для 

створення електронних ресурсів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – 

Київ : Ліра-К, 2020. – 210 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

4 004.4(075.8

) 

Б83 

     Бородкіна, І.Л. Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / І. Л. 

Бородкіна, Г. О. Бородкін. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 204 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

5 004.7(075.8

) 

Б91 

     Буров, Є.В. Комп'ютерні мережі : підручник : затв. МОН України / Є. В. 

Буров. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 261 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

6 004.77 

В37 

     Верьовко, М.В. Інформаційна технологія моніторингу дистанційного 

навчання по даним мережного трафіку : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : 05.13.06 / М. В. Верьовко. – Чернігів : [Б.в.], 2015. – 149 с. : іл., табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 
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7 004.94(075.

8) 

В43 

     Виклюк, Я.І. Моделювання складних систем : навч. посіб. / Я. І. Виклюк, Р. М. 

Камінський, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ - 

2000, 2019. – 403 с. : іл. – (КОМП'ЮТИНГ).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

8 004.4(075.8

) 

Д13 

     Давидов, М.В. Програмне забезпечення мобільних пристроїв : навч. посіб. / 

М. В. Давидов, А. Б. Демчук, О. В. Лозинська. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 

217 с. : іл. – (КОМП'ЮТИНГ).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

9 004.056(07

5.8) 

Е25 

     Євсеєв, С.П. Кібербезпека : лабораторний практикум з основ 

криптографічного захисту : навч. посіб. / С. П. Євсеєв, О. В. Мілов, О. Г. Король. – 

Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 240 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

10 004.94 

З-15 

     Задорожний, А.А. Информационная технология блочного имитационного 

моделирования автоматизированных систем в условиях неопределенности 

входной информации : дис. на получение науч. степени канд. техн. наук : 05.13.06 / 

А. А. Задорожний. – Чернигов : [Б.в.], 2016. – 173 с. : ил., табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

11 004.4(075.8

) 

К59 

     Козак, Л.І. Основи програмування : навч. посіб. : рек. МОН України / Л. І. 

Козак, І. В. Костюк, С. Л. Стасевич. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 325 с. – 

(Вища освіта в Україні).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

12 004.942 

К78 

     Красножон, О.В. Інформаційна технологія первинної обробки даних при 

управлінні фотоелектричними перетворювачами : дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : 05.13.06 / О. В. Красножон. – Чернігів : [Б.в.], 2019. – 240 с. : іл., 

табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

13 004.94(075.

8) 

Л72 

     Лозинський, А.О. Розв'язування задач електромеханіки в середовищах 

MathCAD і MATLAB : навч. посіб. : рек. МОН України / А. О. Лозинський, В. І. 

Мороз, Я. С. Паранчук. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 214 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

14 004.93(075.

8) 

М48 

     Мельник, Р.А. Алгоритми та методи опрацювання зображень : навч. посіб. / Р. 

А. Мельник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 217 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

15 004.738.1(0

75.8) 

М48 

     Мельник, Р.А. Програмування веб-застосувань (фронт-енд та бек-енд) : навч. 

посіб. / Р. А. Мельник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 247 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

16 004.93(072) 

М54 

     Методи обробки відеоінформації : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для 

студентів спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / уклад.: В. П. Войтенко 

; Каф. електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 90 с. : іл. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  
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17 004.4(072) 

О-75 

     Основи програмування : метод. вказівки до лаб. практикуму та самост. роботи 

з дисципліни "Основи програмування" для студентів спец. 121 - "Інженерія 

програмного забезпечення", 123 - "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: П. Г. Бивойно, 

Т. П. Бивойно ; Каф. інформаційних та комп'ютерних систем. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 150 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

18 004.056(07

5.8) 

О-76 

     Остапов, С.Е. Кібербезпека : сучасні технології захисту : навч. посіб. / С. Е. 

Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 678 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

19 004.4(072) 

П41 

     Побудова спеціалізованих комп'ютерних систем на мікроконтролерах ARM-7 

: метод. вказівки до виконання лаб. робіт з дисципліни "Програмне забезпечення 

спеціалізованих комп'ютерних систем" для студентів спец. 121 "Інженерія 

програмного забезпечення" / уклад.: В. П. Войтенко ; Каф. електроніки, 

автоматики, робототехніки та мехатроніки. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 88 с. : 

іл. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

20 004.942 

П61 

     Посадська, А.С. Інформаційна технологія підтримки рішень з урахуванням 

ризиків при мережевому плануванні та управлінні : дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : 05.13.06 / А. С. Посадська. – Чернігів : [Б.в.], 2017. – 147 с. : іл., 

табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

21 004 

П61 

     Посадська, І.С. Моделі та методи структуризації контенту та контрольних 

тестів в системах автоматизованого навчання : дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : 05.13.06 / І. С. Посадська. – Чернігів : [Б.в.], 2017. – 174 с. : іл., табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

22 004.4(072) 

С11 

     С# технології для створення web-застосунків : метод. вказівки до лаб. робіт з 

дисципліни "Java та С# технології прикладного програмування" для студентів 

спец. 121 - "Інженерія програмного забезпечення" / уклад.: А. О. Задорожній, І. В. 

Білоус, М. М. Войцеховська ; Каф. інформаційних технологій та програмної 

інженерії. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 91 с. – Комп'ютерний файл. Електронна 

копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT 

ir.stu.cn.ua. 

 

23 004.8(075.8

) 

Ш32 

     Шаховська, Н.Б. Системи штучного інтелекту : навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, 

Р. М. Камінський, О. Б. Вовк. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 391 с. 

: іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

  

Медичні науки 
1 615.851(07

2) 

О-75 

     Основи Арт-терапії : метод. вказівки до семін. занять та самост. роботи для 

здобувачів вищ. освіти спец. 227 - Фізична терапія, ерготерапія / уклад.: Г. Л. 

Чепурна ; Каф. соц.-психолог. допомоги населенню. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. 

– 51 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. 
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Менеджмент 
1 005.93(072) 

М50 

     Менеджмент малих і середніх підприємств : метод. вказівки до практ. занять 

та самост. роботи для студентів ОКР "бакалавр" спец. 073 "Менеджмент" 

освіт.-проф. програми "Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій 

сфері" / уклад.: Д. О. Сугоняко ; Каф. публічного управління та менеджменту 

організацій. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 14 с. – Комп'ютерний файл. 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

2 005.93(072) 

М50 

     Менеджмент малих і середніх підприємств : метод. вказівки до виконання 

розрахунк.-граф. роботи для здобувачів вищ. освіти ОКР "бакалавр" спец. 073 

"Менеджмент" освіт.-проф. програми "Менеджмент організацій і адміністрування 

у виробничій сфері" / уклад.: Д. О. Сугоняко ; Каф. публічного управління та 

менеджменту організацій. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 11 с. – Комп'ютерний 

файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. 

№1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

3 005.7(075.8

) 

М50 

     Менеджмент організацій : конспект лекцій для здобувачів вищ. освіти освіт. 

ступеню "магістр" денної та заочної форми навчання спец. 073 "Менеджмент" / 

уклад.: І. А. Косач ; Каф. публічного управління та менеджменту організацій. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 111 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

4 005.7(072) 

М50 

     Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері : метод. 

вказівки з виконання випуск. кваліфікац. роботи студентами освіт. ступеню 

"бакалавр" / уклад.: С. І. Пономаренко, І. А. Косач ; Каф. публічного управління та 

менеджменту організацій. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 22 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT 

ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

5 005.93(072) 

П84 

     Процесний підхід до управління підприємствами : метод. вказівки до 

виконання курс. роботи для здобувачів вищ. освіти ОКР "бакалавр" спец. 073 

"Менеджмент" освіт.-проф. програми "Менеджмент організацій і адміністрування 

у виробничій сфері" / уклад.: Д. О. Сугоняко ; Каф. публічного управління та 

менеджменту організацій. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 16 с. – Комп'ютерний 

файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. 

№1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

6 005.21(072) 

С83 

     Стратегічне управління : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи 

для студентів спец. 075 "Маркетинг" ступеню вищ. освіти "бакалавр" / уклад.: С. О. 

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

ЧНТУ, 2019. – 75 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. 
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Міжнародна економіка 
1 339.9(072) 

М58 

     Міжнародна економіка : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи 

для студентів спец. 075 "Маркетинг" ступеню вищ. освіти "бакалавр" / уклад.: С. О. 

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

ЧНТУ, 2019. – 77 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

  

Освіта 
1 37(075.8) 

Ж51 

     Желіба, О.В. Освіта і гендер : навч.-метод. посіб. / О. В. Желіба. – Ніжин : 

Лисенко М. М., 2019. – 256 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

2 378.147 

Л93 

     Любарець, В.В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів 

соціокультурної діяльності для індустрії гостинності : теоретичні обгрунтування : 

монографія / В. В. Любарець. – Суми : Університетська книга, 2018. – 382 с. : іл., 

табл. – Ц.174.25 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

3 378(072) 

О-75 

     Основи академічного письма : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи 

здобувачів вищ. освіти усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: К. В. 

Гнедіна, О. С. Сакун ; Каф. БООтаА. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 17 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua  

 

4 378(477) 

Х75 

     Холявко, Н.І. Стратегія забезпечення адаптивності системи вищої освіти до 

умов інформаційної економіки : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

08.00.03 / Н. І. Холявко. – Чернігів : [Б.в.], 2019. – 594 с. : іл., табл.  

 

5 378(477) 

Х75 

     Холявко, Н.І. Стратегія забезпечення адаптивності системи вищої освіти до 

умов інформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / Н. І. 

Холявко. – Бровари : ЕКСПРЕС-ДРУК, 2019. – 40 с. : іл., табл.  

  

Природничі науки 
1 519.854(07

5.8) 

Ж91 

     Журавчак, Л.М. Дискретна математика для програмістів : навч. посіб. / Л. М. 

Журавчак. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. – 417 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 55(477) 

К82 

     Кривошеєв, В.Т. Літолого-палеогеографічні карти турнейських і візейських 

продуктивних горизонтів Дніпровсько-Донецької западини та прогноз 

нафтогазоносності : монографія / В. Т. Кривошеєв, В. В. Макогон, Є. З. Іванова. – 

Київ : УкрДГРІ, 2019. – 259 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 
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3 543(072) 

М54 

     Методи аналізу сировини та продукції харчових виробництв : лаб. практикум 

для студентів спец. 181 - Харчові технології. Ч. 1 / уклад.: В. М. Челябієва ; Каф. 

харчових технологій. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 53 с. : іл. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT 

ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

4 579.67(075.

8) 

М59 

     Мікробіологія харчових виробництв : навч. посіб. / Л. В. Капрельянц, Л. М. 

Пилипенко, А. В. Єгорова, ін. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 476 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

5 54(075.8) 

О-75 

     Основи хімії та методи аналізу харчової продукції : підручник / Н. К. Черно, 

О. О. Антіпіна, О. В. Малинка, С. І. Вікуль. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 359 с. 

: іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

6 519.21(075.

8) 

Т33 

     Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. : рек. МОН 

України / І. М. Копич, В. М. Сороківський, О. В. Кісілевич, О. С. Пенцак. – Львів : 

Новий Світ - 2000, 2019. – 381 с. – (Вища освіта в Україні).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

7 532(072) 

Т38 

     Технічна механіка рідини і газу : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для 

студентів спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / уклад.: Г. П. Болотов, Т. 

Р. Ганєєв, М. Г. Болотов ; Каф. ЗВ та АПБК. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 22 с. : 

іл. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

8 534 

Т41 

     Тимошенко, С.П. Теория колебаний в инженерном деле : пер. с англ. / С. П. 

Тимошенко. – Ленинград : Печатный двор, 1931. – 344 с. : ил.  

 

9 519.6(075.8

) 

Ч-66 

     Чисельні методи в комп'ютерних науках : навч. посіб. Т. 1 / В. А. Андруник, В. 

А. Висоцька, В. В. Пасічник та ін. ; за заг. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ 

- 2000, 2019. – 469 с. : іл. – (КОМП'ЮТИНГ).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

10 519.6(075.8

) 

Ч-66 

     Чисельні методи в комп'ютерних науках : навч. посіб. Т. 2 / В. А. Андруник, В. 

А. Висоцька, В. В. Пасічник та ін. ; за заг. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ 

- 2000, 2019. – 536 с. : іл. – (КОМП'ЮТИНГ).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

  

Психологічні науки 
   

1 159.922 

Ж42 

     Жданова, Т.А. Смысл жизни и его маркетинг / Т. А. Жданова. – Киев : Бренд 

Бук Паблишинг, 2018. – 348 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 159.9(072) 

О-75 

     Основи патопсихології та психіатрії : метод. вказівки до семін. занять та 

самост. роботи для студентів спец. 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання / 

уклад.: В. М. Філіпович ; Каф. соц.-психолог. допомоги населенню. – Чернігів : 

РВВ ЧНТУ, 2019. – 49 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  
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3 159.9(072) 

П86 

     Психодіагностика в соціальній роботі : метод. вказівки до практ. занять та 

самост. роботи для студентів спец. 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання / 

уклад.: Л. М. Новик ; Каф. організації соц.-психолог. допомоги населенню. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

4 159.98(072) 

П86 

     Психологічне консультування і психокорекція : метод. вказівки до семін. 

занять та самост. роботи для студентів спец. 231 "Соціальна робота" усіх форм 

навчання / уклад.: В. М. Філіпович ; Каф. соц.-психолог. допомоги населенню. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

5 159.9(072) 

П86 

     Психологія та соціологія масової комунікації : метод. вказівки до семін. 

занять та самост. роботи для студентів спец. 231 "Соціальна робота" усіх форм 

навчання / уклад.: В. М. Філіпович ; Каф. соц.-психолог. допомоги населенню. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

6 159.98(072) 

Т33 

     Теорія і практика консультування : метод. вказівки до семін. занять та самост. 

роботи для студентів спец. 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання / уклад.: В. 

М. Філіпович ; Каф. соц.-психолог. допомоги населенню. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 

2019. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

  

Сільське та лісове господарство 
1 631.8(075.8

) 

Г37 

     Геркіял, О.М. Агрохімія : навч. посіб. / О. М. Геркіял, Г. М. Господаренко, Ю. 

В. Коларьков. – Умань : Уманське полігр. підпр., 2008. – 300 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 630*13(072

) 

Л63 

     Лісова зоологія : метод. вказівки до самост. вивчення питань з дисципліни для 

студентів ден. форми навчання за освіт. ступенем бакалавр зі спец. 205 "Лісове 

господарство" / уклад.: О. М. Корма, Ю. О.Круподеря, Г. П. Андрєєва ; Каф. 

аграрних технологій та ліс. господарства. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 20 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

3 630(072) 

Л63 

     Лісові культури : метод. вказівки до самост. вивчення питань з дисципліни для 

студентів ден. форми навч. за освіт. ступенем "бакалавр" зі спец. 205 "Лісове 

господарство" / уклад.: О. М. Корма, О. П. Тимошенко, Г. П. Андрєєва ; Каф. 

аграрних технологій та ліс. господарства. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 20 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

  

Соціальний захист. Соціальна робота 
1 364(072) 

П84 

     Професійне спілкування соціального працівника : метод. вказівки до практ. 

занять та самост. роботи для студентів спец. 231 "Соціальна робота" усіх форм 

навчання / уклад.: Л. М. Новик ; Каф. організації соц.-психолог. допомоги. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 30 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  
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2 364(072) 

П86 

     Психологія кризових станів і посттравматичних розладів : метод. вказівки до 

семін. занять та самост. роботи для студентів спец. 231 "Соціальна робота" денної 

форми навчання / уклад.: Г. Л. Чепурна ; Каф. соц.-психолог. допомоги населенню. 

– Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 57 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

3 364(072) 

С69 

     Соціально-психологічна робота з сім'ями замінного догляду за дітьми : метод. 

вказівки до семін. занять для студентів спец. 231 "Соціальна робота" денної форми 

навчання / уклад.: М. Є. Лещенко ; Каф. організації соц.-психолог. допомоги. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 17 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

4 364(072) 

С69 

     Соціально-психологічний тренінг : метод. вказівки до семін. занять для 

студентів спец. 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання / уклад.: М. Є. Лещенко 

; Каф. організації соц.-психолог. допомоги. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 23 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

5 364(072) 

С69 

     Соціально-психологічний тренінг : метод. вказівки до самост. роботи для 

студентів спец. 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання / уклад.: М. Є. Лещенко 

; Каф. організації соц.-психолог. допомоги. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 30 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

  

Соціологічні науки 
1 316.6 

Г85 

     Грищенко, С.В. Самовдосконалення особистоті : монографія / С. В. Грищенко 

; під. наук. ред. З. Н. Курлянд, І. В. Бужиної. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 

191 с.  

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

2 316.7(075.8

) 

К75 

     Кочубей, Н.В. Соціокультурна діяльність : навч. посіб. / Н. В. Кочубей. – 

Суми : Університетська книга, 2020. – 121 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

3 31:340(072) 

П68 

     Правова статистика : метод. вказівки до семін. занять та самост. роботи для 

здобувачів вищ. освіти ден. форми навчання спец. 081 "Право" за освіт.-проф. 

програмами : "Кримінальна юстиція", "Трудове право та правове забезпечення 

управлінської діяльності" / уклад.: І. В. Головатенко ; Каф кримінал. права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 52 с. – Комп'ютерний файл. 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

4 316.362:31

6.6(072) 

П86 

     Психологія сімейних відносин : метод. вказівки до семін. занять та самост. 

роботи для студентів спец. 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання / уклад.: Л. 

М. Новик ; Каф. організації соц.-психолог. допомоги населенню. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 37 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  
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Страхування 
1 368(072) 

С83 

     Страхові послуги : метод. вказівки до самост. та індивід. роботи студентів 

галузі знань 07 - управління та адміністрування спец. 072 - фінанси, банківська 

справа та страхування освіт.-проф. рівня "бакалавр" всіх форм навчання / уклад.: В. 

П. Ільчук, Т. О. Шпомер ; Каф. ФБСС. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 31 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

  

Теорія автоматичного керування 
1 681.51(072) 

А64 

     Аналіз і синтез систем автоматичного керування : метод. вказівки до 

виконання розрахунк.-графіч. роботи з дисципліни "Теорія автоматичного 

керування" для студентів за спец. 133 "Галузеве машинобудування" / уклад.: В. В. 

Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного транспорту та  

галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 22 с. : іл. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

2 681.51(072) 

О-75 

     Основи систем автоматичного керування та контролю : метод. вказівки до 

виконання розрахунк.-графіч. роботи з дисципліни "Основи теорії автоматичного 

керування" для студентів за спец. 133 "Галузеве машинобудування" / уклад.: В. В. 

Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного транспорту та 

галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 22 с. : іл. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

3 681.51(072) 

О-75 

     Основи систем автоматичного керування та контролю : метод. вказівки до 

виконання лаб. робіт з дисципліни "Основи теорії автоматичного керування" для 

студентів за спец. 133 "Галузеве машинобудування" / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. 

Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного транспорту та галузевого 

машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 44 с. : іл. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT 

ir.stu.cn.ua.  

  

Технічні науки 
1 621.316.11 

Б75 

     Бодунов, В.М. Управління режимами роботи малозавантажених електричних 

мереж із джерелами розподіленої генерації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехнічні комплекси і системи" / В. 

М. Бодунов. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2015. – 20 с. : іл., табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 621.316.11 

Б75 

     Бодунов, В.М. Управління режимами роботи малозавантажених електричних 

мереж із джерелами розподіленої генерації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : 05.09.03 / В. М. Бодунов. – Чернігів : [Б.в.], 2015. – 138 с. : іл., табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 
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3 621.9.06(07

2) 

В35 

     Верстати з ЧПК та ВК : метод. вказівки до виконання розрахунк.-графіч. 

роботи з дисципліни "Верстати з числовим програмним керуванням та верстатні 

комплекси" для студентів за спец. 274 "Автомобільний транспорт" / уклад.: В. В. 

Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного транспорту та 

галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 8 с. – Електронна 

копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT 

ir.stu.cn.ua.  

 

4 621.9.06(07

2) 

В35 

     Верстати з ЧПК та ВК : метод. вказівки до виконання лаб. робіт з дисципліни 

"Верстати з числовим програмним керуванням та верстатні комплекси" для 

студентів за спец. 133 "Галузеве машинобудування" / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. 

Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного транспорту та галузевого 

машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 96 с. : іл. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT 

ir.stu.cn.ua.  

 

5 62-182.8(07

2) 

В40 

     Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання : метод. вказівки до 

практ. робіт та виконання розрахунк.-графіч. роботи для ЗВО освіт.-кваліфікац. 

рівня "бакалавр" спец. 131 - прикладна механіка освіт.-проф. програми "Технології 

та устаткування зварювання" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. Венжега, Г. В. Пасов ; 

Каф. автомоб. транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. 

– 47 с. : іл. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, 

корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

6 62-182.8(07

2) 

В40 

     Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання : метод. вказівки до 

виконання лаб. робіт для підгот. ЗВО освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" для спец. 

131 - прикладна механіка освіт.-проф. програми "Технології та устаткування 

зварювання" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. Венжега, Г. В. Пасов ; Каф. автомоб. 

транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 53 с. : іл. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

7 621.22(072) 

Г46 

     Гідравліка та гідроприводи : метод. вказівки до виконання розрахунк.-граф. 

роботи для студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування", 131 "Прикладна 

механіка", 274 "Автомобільний транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, Н. М. Сіра, О. 

С. Слєднікова ; Каф. автомоб. транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : 

РВВ ЧНТУ, 2019. – 41 с. : іл. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

8 621.22(072) 

Г46 

     Гідравліка та гідроприводи : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для 

студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування", 131 "Прикладна механіка", 274 

"Автомобільний транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, Н. М. Сіра, А. В. Кологойда ; 

Каф. автомоб. транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. 

– 72 с. : іл. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

9 621.311 

Г54 

     Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлювальних 

джерел енергії = GLOSSAR mit Fachbegriffen aus den Bereich Energieeffizienz und 

erneuerbare Energien = Glossary of technical terms on energy efficiency and renewable 

energy : пер. з нім. / О. Масняк, С. Павлюк, І. Яремко, Г. Траяновський. – Львів : 

Вид-во Львівської політехніки, 2019. – 209 с.  

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 
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10 624.014(07

5.8) 

Г74 

     Гоц, В.І. Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій : підручник : затв. 

МОН України / В. І. Гоц, О. Г. Гелевера, В. М. Фролова. – Київ : Експрес Поліграф, 

2007. – 379 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

11 621.314 

К71 

     Косенко, Р.А. Системи електроживлення локальних об'єктів з 

двонаправленими перетворювачами з м'якою комутацією : дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : 05.09.03 / Р. А. Косенко. – Чернігів : [Б.в.], 2019. – 165 с. : 

іл., табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

12 621.311 

К90 

     Кулик, Б.І. Принципи компенсації реактивної потужності в діючих 

електричних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.03 "Електротехнічні комплекси і системи" / Б. І. Кулик. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2015. – 19 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

13 621.311 

К90 

     Кулик, Б.І. Принципи компенсації реактивної потужності в діючих 

електричних системах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.09.03 / 

Б. І. Кулик. – Чернігів : [Б.в.], 2015. – 162 с. : іл., табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

14 62 

Н73 

     Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : Всеукр. наук.-практ. 

конф. (Чернігів, 12 грудня 2019 р.) : тези доп. / орг. комітет: С. М. Шкарлет (голова) 

та ін. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 236 с. : іл.  

 

15 621.9.06(07

2) 

О-16 

     Обладнання та транспорт механоскладальних цехів : метод. вказівки до 

виконання розрахунк.-графіч. роботи з дисципліни "Обладнання та транспорт 

механоскладальних цехів" для студентів за спец. 131 "Прикладна механіка" / 

уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного 

транспорту та галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 30 с. : 

іл. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. 

№1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

16 629.33(072) 

О-75 

     Основи управління якістю : метод. вказівки до практ. занять та виконання 

розрахунк.-граф. роботи для підготовки фахівців освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" 

для спец. 274 "Автомобільний транспорт", освіт.-проф. програми "Автомобільний 

транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. Венжега, Г. В. Пасов ; Каф. автомоб. 

транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 62 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

17 629.33(072) 

О-75 

     Особливості ТО спецтранспорту та ВРМ : метод. вказівки до виконання 

розрахунк.-графіч. роботи з дисципліни "Особливості ТО спецтранспорту та 

вантажно-розвантажувальних машин" для студентів за спец. 274 "Автомобільний 

транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. Венжега, Г. В. Пасов ; Каф. автомоб. 

транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 9 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  
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18 629.33(072) 

О-75 

     Особливості ТО спецтранспорту та ВРМ : метод. вказівки до виконання лаб. 

робіт з дисципліни "Особливості ТО спецтранспорту та 

вантажно-розвантажувальних машин" для студентів за спец. 274 "Автомобільний 

транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. Венжега, Г. В. Пасов ; Каф. автомоб. 

транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 33 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

19 629.33(072) 

О-75 

     Особливості ТО та експлуатації спеціалізованого автомобільного транспорту : 

метод. вказівки до виконання розрахунк.-графіч. роботи з дисципліни 

"Особливості ТО та експлуатації спеціалізованого автомобільного транспорту" для 

студентів за спец. 274 "Автомобільний транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. 

Венжега, Г. В. Пасов ; Каф. автомоб. транспорту та галузевого машинобуд. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 9 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

20 629.33(072) 

О-75 

     Особливості ТО та експлуатації спеціалізованого автомобільного транспорту : 

метод. вказівки до виконання практ. робіт з дисципліни "Особливості ТО та 

експлуатації спеціалізованого автомобільного транспорту" для студентів за спец. 

274 "Автомобільний транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. Венжега, Г. В. 

Пасов ; Каф. автомоб. транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 17 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

21 624.012(07

5.8) 

П30 

     Петрикова, Є.М. Арматура для залізобетонних конструкцій : навч. посіб. : рек. 

МОН України / Є. М. Петрикова. – Київ : Основа, 2010. – 248 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

22 621.8 

П32 

     Пилипенко, О.И. Полимерные детали машин / О. И. Пилипенко. – Чернигов : 

Десна, 2020. – 303 с. : ил., табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

23 629.33(072) 

П40 

     Пневматичні та гідравлічні системи автомобілів : метод. вказівки до 

виконання лаб. робіт з дисципліни "Пневматичні та гідравлічні системи 

автомобілів" для студентів за спец. "Автомобільний транспорт" усіх форм 

навчання / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомоб. 

транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 60 с. : іл. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

24 621.9.06(07

2) 

П81 

     Промислові роботи : метод. вказівки до виконання лаб. робіт з дисципліни 

"Обладнання та транспорт механоскладальних цехів" для студентів за спец. 131 

"Прикладна механіка" усіх форм навчання. Ч. 1 / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. 

Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного транспорту та галузевого 

машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 58 с. : іл. – Комп'ютерний файл. 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua. 
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25 621.9.06(07

2) 

П81 

     Промислові роботи : метод. вказівки до виконання лаб. робіт з дисципліни 

"Обладнання та транспорт механоскладальних цехів" для студентів за спец. 131 

"Прикладна механіка" усіх форм навчання. Ч. 2 / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. 

Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного транспорту та галузевого 

машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 100 с. : іл. – Комп'ютерний 

файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. 

№1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

26 621.9.06(07

2) 

П81 

     Промислові роботи : альб. до метод. вказівок до виконання лаб. робіт з 

дисципліни "Обладнання та транспорт механоскладальних цехів" для студентів за 

спец. 131 "Прикладна механіка" / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега 

; Каф. автомобільного транспорту та галузевого машинобудування. – Чернігів : 

РВВ ЧНТУ, 2019. – 55 с. : іл. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

27 621(072) 

П82 

     Просторове моделювання у системі DELCAM PowerShape : метод. вказівки до 

виконання розрахунк.-графіч. роботи з обов'язк. дисципліни "САПР верстатів та 

інструментів" для студентів за спец. 133 - Галузеве машинобудування ден. форми 

навч. / уклад.: А. В. Кологойда, Н. М. Сіра ; Каф. автомобільного транспорту та 

галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 138 с. : іл. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

28 621.9.02(07

2) 

Р49 

     Різальний інструмент : метод. вказівки до лаб. занять з обов'язк. дисципліни 

"Різальний інструмент" для студентів за спец. 133 - Галузеве машинобудування, 

131 - Прикладна механіка / уклад.: В. В. Кальченко, А. В. Кологойда ; Каф. 

автомобільного транспорту та галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 76 с. : іл. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

29 691(075.8) 

Р86 

     Рунова, Р.Ф. Технологія модифікованих будівельних розчинів : підручник : 

затв. МОН України / Р. Ф. Рунова, Ю. Л. Носовський. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 

2007. – 255 с. : іл. – Ц.50.00 

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

30 621.9.06(07

2) 

С40 

     Системи керування верстатів : метод. вказівки до виконання лаб. робіт з 

дисципліни "Системи керування верстатів" для студентів за спец. 133 "Галузеве 

машинобудування" / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега ; Каф. 

автомобільного транспорту та галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 133 с. : іл. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 
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31 621.9.06(07

2) 

С40 

     Системи керування верстатів : метод. вказівки до виконання 

розрахунк.-графіч. роботи з дисципліни "Системи керування верстатів" для 

студентів за спец. 133 "Галузеве машинобудування" / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. 

Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного транспорту та галузевого 

машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 15 с. – Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

32 629.014(07

2) 

С71 

     Спеціалізований рухомий склад : метод. вказівки до виконання 

розрахунк.-графіч. роботи з дисципліни "Спеціалізований рухомий склад" для 

студентів за спец. 274 "Автомобільний транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. 

Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного транспорту та галузевого  

машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 9 с. – Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

33 629.014(07

2) 

С71 

     Спеціалізований рухомий склад : метод. вказівки до виконання лаб. робіт з 

дисципліни "Спеціалізований рухомий склад" для студентів за спец. 274 

"Автомобільний транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега ; 

Каф. автомобільного транспорту та галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 33 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

34 629.014(07

2) 

С71 

     Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту : метод. вказівки 

до виконання розрахунк.-графіч. роботи з дисципліни "Спеціалізований рухомий 

склад автомобільного транспорту" для студентів за спец. 274 "Автомобільний 

транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега ; Каф. 

автомобільного транспорту та галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 9 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

35 629.014(07

2) 

С71 

     Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту : метод. вказівки 

до виконання практ. робіт з дисципліни "Спеціалізований рухомий склад 

автомобільного транспорту" для студентів за спец. 274 "Автомобільний транспорт" 

/ уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного 

транспорту та галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 17 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

36 621(072) 

С76 

     Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні  : метод. 

вказівки до виконання лаб. робіт для підготовки ЗВО освіт.-кваліфікац. рівня 

"бакалавр" для спец. 133 "Галузеве машинобудування", освіт.-проф. програми 

"Галузеве машинобудування" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. Венжега, Г. В. Пасов ; 

Каф. автомоб. транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. 

– 53 с. : іл. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, 

корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  
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37 621(072) 

С76 

     Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : метод. 

вказівки до практ. занять та виконання курс. роботи для підготовки фахівців 

освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" для спец. 133 "Галузеве машинобудування", 

освіт. програми "Галузеве машинобудування" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. 

Венжега, Г. В. Пасов ; Каф. автомоб. транспорту та галузевого машинобуд. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 56 с. : іл. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

38 621.314 

С79 

     Степенко, С.А. Системи керування коректором коефіцієнта потужності з 

квазірезонансним імпульсним перетворювачем : дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : 05.09.03 / С. А. Степенко. – Чернігів : [Б.в.], 2015. – 160 с. : іл., 

табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

39 629.33(072) 

С91 

     Сучасна теорія і практика управління якістю : метод. вказівки до практ. занять 

та виконання розрахунк.-граф. роботи для підготовки фахівців освіт.-кваліфікац. 

рівня "магістр" для спец. 274 "Автомобільний транспорт", освіт.-проф. програми 

"Автомобільний транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. Венжега, Г. В. Пасов ; 

Каф. автомоб. транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. 

– 64 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

40 621.9(072) 

С91 

     Сучасне металообробне обладнання : метод. вказівки до виконання 

розрахунк.-графіч. роботи для студентів спец. 133 - Галузеве машинобудування / 

уклад.: В. В. Кальченко, А. В. Кологойда, Н. М. Сіра ; Каф. автомобільного 

транспорту та галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 28 с. : 

іл. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. 

№1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

41 621.9.06(07

2) 

С91 

     Сучасні системи ЧПК : метод. вказівки до виконання розрахунк.-графіч. 

роботи з дисципліни "Сучасні системи числового програмного керування" для 

студентів за спец. 133 "Галузеве машинобудування" / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. 

Пасов, В. І. Венжега ; Каф. автомобільного транспорту та галузевого 

машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 15 с. – Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

42 621.9.06(07

2) 

С91 

     Сучасні системи ЧПК : метод. вказівки до виконання лаб. робіт з дисципліни 

"Сучасні системи числового програмного керування" для студентів за спец. 133 

"Галузеве машинобудування" / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега ; 

Каф. автомобільного транспорту та галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 133 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  
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43 621.39(072) 

Т31 

     Телекомунікації та радіотехніка : метод. вказівки до виконання випуск. 

роботи для студентів спец. 172 "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм 

навчання / уклад.: О. А. Велігорський, М. А. Хоменко, О. В. Савенко, О. О. Гусев, 

С. А. Іванець О. В. Красножон ; Каф. БРАС. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 48 с. : 

іл. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. 

№1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

44 629.33(072) 

Т33 

     Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : метод. вказівки до практ. 

занять та виконання розрахунк.-графіч. роботи для підготовки ЗВО 

освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" спец. 274 - автомобільний транспорт 

освіт.-проф. програми "Автомобільний транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. 

Венжега, Г. В. Пасов ; Каф. автомоб. транспорту та галузевого машинобуд. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 62 с. : іл. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

45 621.9(072) 

Т33 

     Теорія різання : метод. вказівки до лаб. занять з обов'язк. дисципліни "Теорія 

різання" для студентів за спец. 133 - Галузеве машинобудування, 131 - Прикладна 

механіка / уклад.: А. В. Кологойда, Н. М. Сіра ; Каф. автомобільного транспорту та 

галузевого машинобудування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 81 с. : іл. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

   

46 629.33(072) 

Т33 

     Теорія руху автомобіля : метод. вказівки до практ. занять та виконання 

розрахунк.-граф. роботи для підготовки ЗВО освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" 

спец. 274 "Автомобільний транспорт", освіт.-проф. програми "Автомобільний 

транспорт" / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. Венжега, Г. В. Пасов ; Каф. автомоб. 

транспорту та галузевого машинобуд. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 62 с. : іл. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

47 624.1(072) 

Т38 

     Технологія будівельного виробництва : метод. вказівки до практ. занять для 

студентів галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" / уклад.: Л. С. Котельчук, 

М. М. Корзаченко ; Каф. промислового і цивільного будівництва. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 20 с. : іл. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

48 628.4(075.8

) 

Т81 

     Тузяк, В.Є. Теоретичні основи утилізації промислових відходів та синтезу з 

них нових будівельних матеріалів : знешкодження отруйних токсичних речовин, 

радіоактивних відходів : навч. посіб. / В. Є. Тузяк. – Львів : Центр Європи, 2011. – 

247 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  4  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 
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Фінанси 
1 336.14(072) 

Б98 

     Бюджетна система : метод. вказівки до семін. занять та самост. роботи для 

студентів ступеню вищ. освіти "бакалавр" галузі знінь 07 "Управління та 

адміністрування" спец. 073 "Менеджмент", освіт. програма: "Управління 

персоналом та економіка праці" всіх форм навчання / уклад.: Ю. В. Кирилюк ; Каф. 

управління персоналом та економіки праці. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 29 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

2 336.1:352(0

72) 

М65 

     Місцеві фінанси : метод. вказівки до виконання контрол. роботи для студентів 

заоч. форми навчання освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" спец. 072 - "Фінанси, 

банківська справа та страхування" / уклад.: О. М. Парубець, О. М. Кальченко, О. І. 

Панченко ; Каф. ФБСтаС. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 17 с. – Комп'ютерний 

файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. 

№1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

3 336.22(075.

8) 

О-61 

     Оподаткування господарських операцій : тексти лекцій для здобувачів вищ. 

освіти, освіт. ступеня "магістр", галузі знань 07 "Управління та адміністрування", 

спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад.: О. О. Сидоренко ; Каф. бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 92 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

4 336.22(072) 

О-61 

     Оподаткування господарських операцій : метод. вказівки до виконання 

розрахунк. роботи для здобувачів вищ. освіти, освіт. ступеня "магістр", галузі 

знань 07 "Управління та адміністрування", спец. 071 "Облік і оподаткування" / 

уклад.: О. О. Сидоренко ; Каф. бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 23 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

5 336.22(477) 

С76 

     Стадник, М.В. Адміністрування податку на прибуток: вітчизняні реалії і 

міжнародні орієнтири : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 / 

М. В. Стадник. – Ірпінь : [Б.в.], 2019. – 313 с. : іл., табл.  

 

6 336.22(477) 

С76 

     Стадник, М.В. Адміністрування податку на прибуток: вітчизняні реалії і 

міжнародні орієнтири : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / М. В. Стадник. – Бровари : 

ЕКСПРЕС-ДРУК, 2019. – 20 с. : іл., табл.  

 

7 336.717.3 

Т19 

     Тарасенко, О.О. Формування депозитної поведінки домогосподарств на ринку 

фінансових послуг України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

08.00.08 / О. О. Тарасенко. – Чернігів : [Б.в.], 2019. – 254 с. : іл., табл.  

 

8 336.717.3 

Т19 

     Тарасенко, О.О. Формування депозитної поведінки домогосподарств на ринку 

фінансових послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / О. О. Тарасенко. – Бровари : 

ЕКСПРЕС-ДРУК, 2019. – 20 с. : іл., табл.  
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9 336.22(072) 

Ф63 

     Фіскальне адміністрування та митна справа : метод. вказівки до написання та 

оформлення звіту з проходження переддиплом. практики для здобувачів вищ. 

освіти галузі знань 07 "Управління та адмініструв.", спец. 071 "Облік і оподаткув." 

за освіт.-проф. програм. "Фіскал. адміністр. та митна справа" / уклад.: Т. В. 

Клименко, Ю. М. Перетятько, О. О. Сидоренко ; Каф. бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 35 с. – Комп'ютерний 

файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. 

№1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

10 336.22(072) 

Ф63 

     Фіскальне адміністрування та митна справа : метод. вказівки до написання та 

оформлення випуск. кваліфікац. роботи для здобувачів вищ. освіти, освіт. ступеня 

"магістр", галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спец. 071 "Облік і 

оподаткування" / уклад.: В. Г. Маргасова, Т. В. Клименко, Ю. М. Перетятько, О. О. 

Сидоренко ; Каф. бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. – Чернігів : 

РВВ ЧНТУ, 2019. – 58 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

  

Харчові технології 
1 664(075.8) 

Б94 

     Бухкало, С.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і 

задачах (тестові завдання) : підручник : затв. МОН України / С. І. Бухкало. – Київ : 

ЦУЛ, 2020. – 412 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 664.2(075.8

) 

Г75 

     Грабовська, О.В. Технології крохмалю і крохмалепродуктів : підручник / О. В. 

Грабовська. – Київ : НУХТ, 2019. – 314 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

3 664.6(075.8

) 

Д75 

     Дробот, В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва : навч. 

посіб. / В. І. Дробот. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : ПрофКнига, 2019. – 579 с. 

: іл. 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

4 664(075.8) 

З-14 

     Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах 

(інноваційні заходи) : підручник : затв. МОН України / Л. Л. Товажнянський, С. І. 

Бухкало, А. Є. Денисова та ін. – 2-ге вид., перероб. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 468 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

5 664(072) 

І-66 

     Інноваційні технології та управління якістю харчових виробництв : метод. 

рек. до виконання курс. проекту для здобувачів освіт. ступеня "магістр" спец. 181 " 

Харчові технології" / уклад.: Ж. В. Замай ; Каф. харчових технологій. – Чернігів : 

РВВ ЧНТУ, 2019. – 48 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

6 664(075.8) 

У45 

     Українець, А.І. Перспективні технологічні процеси виробництва нових 

продуктів та дієтичних добавок : підручник / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. В. 

Науменко. – Київ : НУХТ, 2018. – 335 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 
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7 637.1(075.8

) 

Т38 

     Технологічні розрахунки у молочній промисловості : навч. посіб. : рек. МОН, 

молоді та спорту України / Г. Є. Поліщук, О. В. Грек, Т. А. Скорченко та ін. – Київ 

: НУХТ, 2013. – 343 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

8 641.51/.54(

075.8) 

Т38 

     Технологія продукції ресторанного господарства : навч.-наоч. посіб. / В. Ф. 

Доценко, В. І. Кочерга, В. О. Губеня, ін. – Київ : Кондор, 2019. – 290 с. : іл., табл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

9 637.1(075.8

) 

Т38 

     Технологія сиру : підручник / Ю. Г. Сухенко, Г. Є. Поліщук, Р. Й. 

Раманаускас, Т. І. Шингарева ; за ред. Ю. Г. Сухенка. – Київ : ІНКОС, 2018. – 411 с. 

: іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

   

10 664(075.8) 

Я66 

     Янчева, М.О. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса і 

м'ясопродуктів : навч. посіб. : рек. МОН України / М. О. Янчева, Л. В. Пешук, О. Б. 

Дроменко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 303 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

  

Художня література 
1 82-94 

З-28 

     Занусси, К. Императив. Беседы в Лясках / К. Занусси, А. Красовицкий. – 

Харьков : Фолио, 2018. – 492 с. : ил.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.)  

 

2 821.161.1"2

0" 

К90 

     Куликова, Г.М. Гарем покойников : повесть / Г. М. Куликова. – Москва : 

Астрель, АСТ, 2007. – 319 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.)  

 

3 821.134.3(8

1) 

К93 

     Кури, А. Продавец грез / А. Кури. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 

365 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.)  

 

4 821.161.2"2

0" 

М35 

     Матюша, П. Париж. Сплін : зб. поезій / П. Матюша. – Київ : Смолоскип, 2019. 

– 142 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.)  

 

5 821.111(73) 

М52 

     Мерсер, Л. Кем мы были раньше : роман / Л. Мерсер. – Харьков : Клуб 

Семейного Досуга, 2017. – 318 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.)  

 

6 821.161.2"2

0" 

П58 

     Попова, О. Жизнь прекрасна и удивительна : стихи / О. Попова. – Чернігів : 

РВВ ЧНТУ, 2020. – 275 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.)  

 

7 821.161.2 

П78 

     Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упоряд.: Д. Пилипчук. – Київ : Просвіта, 2019. 

– 1038 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.)  
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8 821.111(71) 

Р35 

     Рейнольдс, Д.Л. Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика : 

пер. з англ. / Д. Л. Рейнольдс. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. – 303 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.)  

 

9 821.161.2"2

0" 

Р64 

     Роздобудько, И. Лицей послушных жен : романы / И. Роздобудько. – Харьков 

: Клуб Семейного Досуга, 2013. – 462 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.)  

 

10 821.161.2"2

0" 

Х45 

     Хилобоченко, Н.И. Открытое окно : стихи и рассказы / Н. И. Хилобоченко. – 

Чернигов : РИО ЧНТУ, 2018. – 153 с. : ил.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.)  

 

11 821.161.2"2

0" 

Ч-34 

     Чеберда, О. Зерна любові / О. Чеберда. – Чернігів : Десна, 2012. – 63 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

  

Юридичні науки 
1 347.965(47

7)(072) 

А28 

     Адвокатура в Україні : метод. вказівки до самост. роботи для підгот. 

здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр", ден. та заоч. форми навч. за спец. 

081 "Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура)" / уклад.: М. Б. Головко ; Каф. кримінал. права та правосуддя. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 36 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

2 347.965(47

7)(072) 

А28 

     Адвокатура в Україні : метод. вказівки до семін. занять для підгот. здобувачів 

вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр", ден. та заоч. форми навч. за спец. 081 

"Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура)" / уклад.: М. Б. Головко ; Каф. кримінал. права та правосуддя. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 41 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

3 342.9(072) 

А31 

     Адміністративне право : метод. вказівки до написання курс. робіт для 

здобувачів вищ. освіти спец. 081 "Право", освіт.-проф. програми "Трудове право та 

правове забезпеч. управлінської діяльності" ден. форми навч. / уклад.: Л. В. Шестак 

; Каф. трудового права, адміністративного права та процесу. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 38 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

4 342.9(072) 

А31 

     Адміністративно-деліктне право : практикум для проведення семін. занять та 

самост. роботи здобувачів вищ. освіти спец. 081 "Право" освіт.-проф. програми 

"Трудове право та правове забезпеч. управлінської діяльності" ден. та заоч. форм 

навч. / уклад.: Л. В. Шестак ; Каф. трудового права, адміністративного права та 

процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 89 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 
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5 342.9(072) 

А31 

     Адміністративно-деліктне право : метод. вказівки до проведення семін. занять 

та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 081 "Право" освіт.-проф. 

програми "Трудове право та правове забезпеч. управлінської діяльності", 

"Кримінальна юстиція" денної форми навчання / уклад.: Л. В. Шестак ; Каф. 

трудового права, адміністративного права та процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 

2019. – 50 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

6 343.2/.7(47

7) 

Б48 

     Берднік, І.В. Кримінально-правова охорона водних ресурсів : теоретичні та 

прикладні засади : монографія / І. В. Берднік. – Київ : Дакор, 2019. – 532 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

7 343.2/.7(07

2) 

З-43 

     Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання : метод. вказівки 

до семін. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти ден. форми навч. 

спец. 081 "Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура)" / уклад.: Н. М. Сенченко ; Каф кримінал. права та правосуддя. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 57 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

8 340.15(1-87

)(072) 

І-90 

     Історія держави і права зарубіжних країн : метод. вказівки до самост. роботи 

для здобувачів вищ. освіти спец. 081 "Право" та 262 "Правоохоронна діяльність" / 

уклад.: О. Г. Козинець ; Каф. теорії та історії держави і права, конституц. права. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 56 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

9 340.15(1-87

)(072) 

І-90 

     Історія держави і права зарубіжних країн : метод. вказівки до проведення 

семін. занять для здобувачів вищ. освіти спец. 081 "Право" та 262 "Правоохоронна 

діяльність" / уклад.: О. Г. Козинець ; Каф. теорії та історії держави і права, 

конституц. права. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 41 с. – Комп'ютерний файл. 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

10 340.12(072) 

І-90 

     Історія правових та політичних вчень : метод. вказівки до самост. роботи для 

здобувачів вищ. освіти спец. 081 "Право" ден. форми навчання / уклад.: О. Г. 

Козинець ; Каф. теорії та історії держави і права, конституц. права. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 56 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

11 340.12(072) 

І-90 

     Історія правових та політичних вчень : метод. вказівки до самост. роботи для 

здобувачів вищ. освіти спец. 262 "Правоохоронна діяльність" ден. форми навчання 

/ уклад.: О. Г. Козинець ; Каф. теорії та історії держави і права, конституц. права. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 58 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

12 340.12(072) 

І-90 

     Історія правових та політичних вчень : метод. вказівки до проведення семін. 

занять для здобувачів вищ. освіти спец. 081 "Право" та 262 "Правоохоронна 

діяльність" / уклад.: О. Г. Козинець ; Каф. теорії та історії держави і права, 

конституц. права. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 53 с. – Комп'ютерний файл. 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua. 
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13 342(1-87)(0

75.8) 

К65 

     Конституційне право зарубіжних країн : підручник / І. О. Бондаренко, В. С. 

Віткова, Д. Є. Волкова та ін. ; за заг. ред. Н. В. Мішиної, В. О. Міхальова. – Херсон 

: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 641 с.  

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

14 343.9(075.8

) 

К82 

     Кримінологія. Академічний курс / І. О. Бандурка, В. М. Бесчастний, А. А. 

Васильєв та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. – Київ : Кондор, 2018. – 584 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

15 343.2/.7(07

2) 

К82 

     Кримінальне право : метод. вказівки до написання курс. робіт для підгот. 

здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр", ден. та заоч. форми навч. за спец. 

081 "Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура)" / уклад.: І. В. Берднік ; Каф кримінал. права та правосуддя. – Чернігів 

: РВВ ЧНТУ, 2019. – 65 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

16 343.13(072) 

К82 

     Кримінальне процесуальне право : метод. вказівки до семін. занять та самост. 

роботи для здобувачів вищ. освіти денної форми навчання спец. 081 "Право" 

освіт.-проф. програм : "Кримінальна юстиція", "Трудове право та правове забезпеч. 

управлінської діяльності" / уклад.: Н. М. Сенченко ; Каф. кримінального права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 140 с. – Комп'ютерний файл. 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

17 343.9(072) 

К82 

     Кримінологія : метод. вказівки до семін. занять для здобувачів вищ. освіти 

ден. форми навч. спец. 081 "Право", освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція. 

(Суд. Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: А. М. Толкач ; Каф. кримінал. права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 48 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

18 343.9(072) 

К82 

     Кримінологія : метод. вказівки до самост. роботи для здобувачів вищ. освіти 

ден. форми навч. спец. 081 "Право", освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція. 

(Суд. Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: А. М. Толкач ; Каф. кримінал. права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 32 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

19 341.9(072) 

М58 

     Міжнародне приватне право : метод. вказівки до семін. занять та самост. 

роботи для студентів спец. 081 "Право" спеціалізації "Правове забезпечення 

підприємницької діяльності" / уклад.: А. Г. Барабаш ; Каф. цивільного, 

господарського права та процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 120 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 
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20 34(072) 

О-64 

     Організаційно-правові засади надання правової допомоги : метод. вказівки до 

проведення семін. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 081 

"Право" / уклад.: В. М. Литвиненко ; Каф. ТПАПтаП. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. 

– 44 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

21 343.13(075.

8) 

О-75 

     Особливі порядки кримінального провадження у питаннях і відповідях : навч. 

посіб. / Л. Д. Удалова, М. А. Макаров, С. О. Заїка та ін. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 163 с.  

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

22 349.2(477)(

075.8) 

П16 

     Панасюк, О.Т. Начатки трудового права : навч.-практ. посіб. Лекція 10. 

Індивідуальні трудові спори / О. Т. Панасюк. – Київ : Алерта, 2017. – 87 с. – 

(Сучасне трудове право).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

23 349.2(477)(

075.8) 

П16 

     Панасюк, О.Т. Начатки трудового права : навч.-практ. посіб. Лекція 2. 

Поняття трудового права (найменування трудового права, предмет трудового 

права, метод трудового права, система трудового права, відмежування трудового 

права від інших галузей, наука трудового права) /  О. Т. Панасюк. – 

Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. – 71 с. – (Сучасне трудове право).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

24 349.2(477)(

075.8) 

П16 

     Панасюк, О.Т. Начатки трудового права : навч.-практ. посіб. Лекція 4. 

Спеціальні інститути загальної частини трудового права / О. Т. Панасюк. – Київ : 

Алерта, 2018. – 80 с. – (Сучасне трудове право).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

25 349.2(477)(

075.8) 

П16 

     Панасюк, О.Т. Начатки трудового права : навч.-практ. посіб. Лекція 6. 

Правове нормування умов праці / О. Т. Панасюк. – Київ : Алерта, 2018. – 59 с. : іл. – 

(Сучасне трудове право).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

26 349.2(477)(

075.8) 

П16 

     Панасюк, О.Т. Начатки трудового права : навч.-практ. посіб. Лекція 7. 

Правове нормування виробітку та оплати праці / О. Т. Панасюк. – Київ : Алерта, 

2019. – 75 с. – (Сучасне трудове право).  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

27 347.73:336.

22(072) 

П44 

     Податкове право : метод. вказівки до семін. занять для студентів спец. 081 

"Право" ОПП "Правове забезпечення підприємницької діяльності" / уклад.: І. Г. 

Козинець ; Каф. цивільного, господарського права та процесу. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 40 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

28 347.73:336.

22(072) 

П44 

     Податкове право : метод. вказівки до самост. роботи для студентів спец. 081 

"Право" ОПП "Правове забезпечення підприємницької діяльності" / уклад.: І. Г. 

Козинець ; Каф. цивільного, господарського права та процесу. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 38 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 
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29 34(072) 

П68 

     Право : метод. рек. до написання і захисту курс. робіт з дисц. 

"Адміністративно-процесуальне право" для здобувачів вищ. освіти всіх форм 

навчання спец. 081 "Право" освіт.-проф. програми "Трудове право та правове 

забезпечення управлінської діяльності" / уклад.: Н. С. Пузирна ; Каф. трудового 

права, адміністративного права та процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 34 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

30 34(072) 

П68 

     Право : метод. вказівки з проходж. технолог. (виробничої) практики в юрид. 

службі на підприємстві, установі, організації для здобувачів вищ. освіти всіх форм 

навч. спец. 081 "Право" освіт.-проф. програм "Правове забезпеч. підприємницької 

діяльності" / уклад.: Н. Є. Керноз, В. Ф. Пузирний ; Каф. трудового права , 

адміністративного права та процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 48 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

31 34(072) 

П68 

     Право : метод. вказівки до проведення семін. занять та самост. роботи з навч. 

дисципліни "Правові засади соціального та пенсійного страхування в Україні" для 

здобувачів вищ. освіти спец. 081 "Право" / уклад.: В. М. Литвиненко, В. А. Рудик ; 

Каф. ТПАПтаП. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 61 с. – Комп'ютерний файл. 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

32 34(072) 

П68 

     Право : метод. вказівки до проходж. навч. практики в органах виконавчої 

влади та місцевого самоврядування для здобувачів вищ. освіти всіх форм навчання 

спец. 081 "Право" освіт.-профес. програми "Адміністративна юстиція" / уклад.: Л. 

В. Шестак ; Каф. трудового права, адміністративного права та процесу. – Чернігів : 

РВВ ЧНТУ, 2019. – 37 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

33 34(072) 

П68 

     Право : метод. вказівки до підгот. і провед. кваліфікац. іспитів для здобувачів 

вищ. освіти спец. 081 "Право", освіт.-профес. програма "Трудове право та правове 

забезпеч. управлінської діяльності", ступінь вищ. освіти "бакалавр", ден. та заоч. 

форм навчання / уклад.: М. В. Чічкань ; Каф. трудового права, адміністративного 

права та процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 36 с. – Комп'ютерний файл. 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua. 

 

34 343.13(072) 

П68 

     Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до семін. 

занять для підготоки здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр" ден. та заоч. 

форми навч. за спец. 081 "Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція 

(Суд. Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: М. Б. Головко ; Каф. кримінал. права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 48 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. – Ц.21.00 

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 
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35 343.13(072) 

П68 

     Правові засади оперативно-розшукової діяльності : метод. вказівки до самост. 

роботи для підготоки здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр" ден. та заоч. 

форми навч. за спец. 081 "Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція 

(Суд. Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: М. Б. Головко ; Каф. кримінал. права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 37 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. – Ц.18.00 

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

36 343.8(477)(

072) 

П75 

     Призначення покарань : метод. вказівки до написання контрол. робіт для 

підгот. здобувачів вищ. освіти ступеня бакалавр за спец. 081 "Право", спеціалізації 

"Правове забезпеч. підприємн. діяльності", "Трудове право та правове забезпеч. 

управл. діяльності" / уклад.: Н. В. Коломієць ; Каф. кримінал. права та правосуддя. 

– Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 13 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

37 343.8(477)(

072) 

П75 

     Призначення покарань : метод. вказівки до семін. занять для підгот. 

здобувачів вищ. освіти ступеня бакалавр за спец. 081 "Право", спеціалізація 

"Правове забезпеч. підприємн. діяльності", "Трудове право та правове забезпеч. 

управл. діяльності" / уклад.: Н. В. Коломієць ; Каф. кримінал. права та правосуддя. 

– Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 29 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

38 343.8(477)(

072) 

П75 

     Призначення покарань : метод. вказівки для самост. роботи підгот. здобувачів 

вищ. освіти ступеня бакалавр за спец. 081 "Право", спеціалізації "Правове забезпеч. 

підприємн. діяльності", "Трудове право та правове забезпеч. управл. діяльності" / 

уклад.: Н. В. Коломієць ; Каф. кримінал. права та правосуддя. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2019. – 35 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

39 343.163(47

7)(072) 

П80 

     Прокуратура в Україні : метод. вказівки до самост. роботи для підгот. 

здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр" ден. та заоч. форми навч. за спец. 

081 "Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура)" / уклад.: М. Б. Головко, І. В. Берднік ; Каф. кримінального права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 70 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 
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40 343.163(47

7)(072) 

П80 

     Прокуратура в Україні : метод. вказівки до семін. занять для підгот. 

здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр" ден. та заоч. форми навч. за спец. 

081 "Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура)" / уклад.: М. Б. Головко, І. В. Берднік ; Каф. кримінального права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 39 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

41 340.6(072) 

С89 

     Судова медицина та судова психіатрія : метод. вказівки до семін. занять для 

здобувачів вищ. освіти ден. форми навчання спец. 081 "Право" освіт.-проф. 

програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: А. М. 

Толкач ; Каф. кримінального права та правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 

38 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

42 340.6(072) 

С89 

     Судова медицина та судова психіатрія : метод. вказівки до самост. роботи для 

здобувачів вищ. освіти ден. форми навчання спец. 081 "Право" освіт.-проф. 

програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: А. М. 

Толкач ; Каф. кримінального права та правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 

26 с. – Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

 

43 347.97/.99(

477)(072) 

С89 

     Судові та правоохоронні органи : метод. вказівки до семін. занять для підгот. 

здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр", ден. та заоч. форми навч. за спец. 

081 "Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура)" / уклад.: М. Б. Головко, І. В. Берднік ; Каф кримінал. права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 56 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. – Ц.24.00 

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

44 347.97/.99(

477)(072) 

С89 

     Судові та правоохоронні органи : метод. вказівки до написання курс. робіт для 

підгот. здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр", ден. та заоч. форми навч. 

за спец. 081 "Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція (Суд. 

Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: І. В. Берднік ; Каф кримінал. права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 32 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. – Ц.15.00 

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

45 347.97/.99(

477)(072) 

С89 

     Судові та правоохоронні органи : метод. вказівки до самост. роботи для 

підгот. здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр", ден. та заоч. форми навч. 

за спец. 081 "Право" освіт.-проф. програми "Кримінальна юстиція (Суд. 

Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: М. Б. Головко, І. В. Берднік ; Каф кримінал. 

права та правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 68 с. – Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua. – 

Ц.28.00 

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 
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46 343.9(072) 

Т15 

     Тактика та методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності  : 

метод. вказівки до самост. роботи для підготовки здобувачів вищ. освіти освіт. 

ступеня "бакалавр" ден. та заоч. форми навч. за спец. 081 "Право", освіт.-проф. 

програми "Кримінальна юстиція. (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: М. Б. 

Головко ; Каф. кримінал. права та правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 49 с. 

– Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

47 343.9(072) 

Т15 

     Тактика та методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності  : 

метод. вказівки до семін. занять для підготовки здобувачів вищ. освіти освіт. 

ступеня "бакалавр" ден. та заоч. форми навч. за спец. 081 "Право", освіт.-проф. 

програми "Кримінальна юстиція. (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: М. Б. 

Головко ; Каф кримінал. права та правосуддя. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 57 с. 

– Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

48 340.12(075.

8) 

Т61 

     Торяник, В.М. Філософія права (в схемах та визначеннях) : навч.-метод. посіб. 

/ В. М. Торяник, П. В. Макушев. – Херсон : Гельветика, 2019. – 151 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 

 

49 347.73(072) 

Ф59 

     Фінансове право : метод. вказівки до самост. роботи для студентів спец. 081 

"Право" ОПП "Правове забезпечення підприємницької діяльності", ОПП "Трудове 

право та правове забезпечення управлінської діяльності", ОПП "Кримінальна 

юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: І. Г. Козинець ; Каф. цивільного, 

господарського права та процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 78 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

50 347.73(072) 

Ф59 

     Фінансове право : метод. вказівки до семін. занять для студентів спец. 081 

"Право" ОПП "Правове забезпечення підприємницької діяльності", ОПП "Трудове 

право та правове забезпечення управлінської діяльності", ОПП "Кримінальна 

юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" / уклад.: І. Г. Козинець ; Каф. цивільного, 

господарського права та процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 68 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

51 347(072) 

Ц58 

     Цивільне право : Особлива частина : метод. вказівки до семін. занять для 

студентів спец. 081 "Право" ОПП "Правове забезпечення підприємницької 

діяльності" / уклад.: І. М. Колодій ; Каф. цивільного, господарського права та 

процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 132 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 
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52 347(072) 

Ц58 

     Цивільне право : Особлива частина : метод. вказівки до семін. занять для 

студентів спец. 081 "Право" ОПП "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура)", ОПП "Трудове право та правове забезпечення управлінської 

діяльності" / уклад.: І. М. Колодій ; Каф. цивільного, господарського права та 

процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 89 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

53 347(072) 

Ц58 

     Цивільне право : Особлива частина : метод. вказівки до самост. роботи 

студентів спец. 081 "Право" ОПП "Правове забезпечення підприємницької 

діяльності" / уклад.: І. М. Колодій ; Каф. цивільного, господарського права та 

процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 95 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

54 347(072) 

Ц58 

     Цивільне право : Особлива частина : метод. вказівки до самост. роботи 

студентів спец. 081 "Право" ОПП "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура)", ОПП "Трудове право та правове забезпечення управлінської 

діяльності" / уклад.: І. М. Колодій ; Каф. цивільного, господарського права та 

процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 95 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT ir.stu.cn.ua.  

              Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 

55 347.9(477)(

072) 

Ц58 

     Цивільне процесуальне право : метод. вказівки до семін. занять та самост. 

роботи для студентів спец. 081 "Право" ОПП "Правове забезпеч. підприємницької 

діяльності", ОПП "Трудове право та правове забезпечення управлінської 

діяльності" / уклад.: Н. Є. Керноз ; Каф. цивільного, господарського права та 

процесу. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 141 с. – Комп'ютерний файл. Електронна 

копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Б-ка, корп. №1; IRChNUT 

ir.stu.cn.ua. 

 

56 340(075.8) 

Ю70 

     Юридична деонтологія. Від навчання до практики : навч. посіб. / Л. В. 

Радовецька, С. П. Лясковська, О. О. Тихомиров, ін. – Київ : Кондор, 2019. – 295 с.  

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 8, вул. Козацька,1а) 
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