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Біохімія 

 
1 577.1(075.8) 

Б24 

     Барбухо, О.В. Практикум з біохімії : навч. посіб. / О. В. Барбухо. – Чернігів : 

ЧНТУ, 2016. – 132 с. – Ц.32.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 

 

Вища освіта 

 
1 378.147(07

2) 

П24 

     Педагогіка вищої школи : метод. вказ. до семінар. занять та самост. роботи 

для студ. галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" спец. 8.13010201 "Соціальна 

робота" / уклад. Т.В. Скорик; Каф. соц. роботи. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 37 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; 

Чит. зал №2. – Ц.12.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 

2 364(072) 

П84 

     Профорієнтація та профдобір : метод. реком. до практ. занять для студ. спец. 

6.130102 Соціальна робота / упоряд. Т.С. Острянко; Каф. соц. роботи. – Чернігів : 

ЧНТУ, 2016. – 37 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.12.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 

 

Державне управління 

 
1 352.07(075.

8) 

М65 

     Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / О. М. 

Руденко, С. В. Штурхецький, Н. В. Ткаленко, О. В. Михайловська. – К. : Кондор, 

2016. – 129 с. – Ц.85.00 

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 1, вул. Шевченка,95, Корпус 23, вул. 

Бєлова,4) 

 

2 35.077(03) 

М65 

     Публічне управління та адміністрування : словник / уклад.: О.М. Руденко та 

інш. – К. : Кондор, 2016. – 176 с. – Ц.100.00 

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 1, вул. Шевченка,95, Корпус 23, вул. 

Бєлова,4) 

 

3 35.07 

О-64 

     Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : 

матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 20 квітня 

2016 р. / Ред. колег. М.І. Лахижа, та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 186 с. 

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

 

4 351.9(072) 

П69 

     Практика та стажування : метод. вказ. для здобувачів вищої освіти за спец. 

074 "Публічне управління та адміністрування" / уклад.: М.П. Бутко, Л.Д. 

Оліфіренко, С.М. Задорожна, Ю.В. Шабардіна; Каф. менеджменту та ДС. – 

Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 23 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.8.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 



5 351.9(072) 

П88 

     Публічне управління та адміністрування : метод. вказ. до виконання та 

захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти всіх форм навч. / уклад.: М.П. 

Бутко, Л.Д. Оліфіренко, Ю.В. Шабардіна; Каф. менеджменту та ДС. – Чернігів : 

ЧНТУ, 2016. – 38 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.12.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

6 351.9(072) 

П88 

     Публічне управління та адміністрування : метод. вказ. до виконання та 

захисту магістерської дипломної роботи для здобувачів вищої освіти всіх форм 

навч. / уклад.: М.П. Бутко, Л.Д. Оліфіренко, Г.М. Самійленко, Ю.В. Шабардіна; 

Каф. менеджменту та ДС. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 44 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.13.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

 

Економічні науки 

 
1 330.341.1(0

72) 

І-66 

     Інноваційний розвиток підприємства : метод. вказ. до практ. занять студ. 

осв.-кваліф. рівня "магістр" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво" 

спец. 8.03050801- "Фінанси і кредит" / уклад.: В.П.Ільчук, Х.І. Штирхун; Каф 

фінансів. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 80 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.22.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

2 332.1 

І-93 

     Ітченко, Д.М. Реалізація стратегії регіонального розвитку на основі 

проактивного управління проектами : монографія / Д. М. Ітченко, А. В. Кунденко, 

М. С. Дорош. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 219 с. – Ц.33.00 

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

 

3 339.13(072) 

К63 

     Комерційна діяльність посередницьких підприємств : метод. вказ. до практ. 

занять для студ. спец. 8.03050701 "Маркетинг" денної форми навч. / уклад.: В.В. 

Жидок, Т.В. Забаштанська, Л.В. Бабаченко, М.М. Забаштанський; Каф. 

маркетингу. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 48 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.14.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 

4 330.11(07) 

М74 
     Модуль "Правові умови підприємництва" з дисципліни "Правове 

регулювання економіки" : навчально-методичні матеріали для студентів / Ю. 

Кирилюк, А. Нітченко, Т. Пшенична, С. Шкарлет. – Чернігів : Десна, 2016. – 56 с. 

: іл. – (Серія дидактичних матеріалів для підприємницької освіти у закладах вищої 

освіти України) 

              Кільк. прим.:  25  (Корпус 11, вул. Стрілецька, 1) 

 

5 330 

П78 

     Проблеми і перспективи економіки та управління : наук. журнал. №1(5) / 

гол. ред. С.М. Шкарлет. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 347 с. – Ц.126.00 

              Кільк. прим.:  10  (Сектор метод. та період. видань, Корпус 8, вул. 50 

років ВЛКСМ,1а, Корпус 11, вул. Стрілецька, 1, Обмінно-резервний фонд) 

 



    6 330 

П78 

     Проблеми і перспективи економіки та управління : наук. журнал. №4(4) / 

гол. ред. С.М. Шкарлет. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 429 с. – Ц.132.00 

              Кільк. прим.:  7  (Сектор метод. та період. видань, Корпус 8, вул. 50 

років ВЛКСМ,1а, Корпус 11, вул. Стрілецька, 1, Обмінно-резервний фонд) 

 

7 311.313(47

7.51) 

С78 

     Статистичний щорічник Чернігівщини за 2015 рік / за ред. Д.І. Ашихміної. 

– Чернігів : Гол. управління статистики у Чернігівській обл., 2016. – 440 с. – 

Ц.133.00 

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

 

8 658.6(072) 

Т50 

     Товарна інноваційна політика : метод. вказ. до практ. занять для студ. спец. 

8.03050701 "Маркетинг" денної форми навч. / уклад.: В.В. Жидок, Л.В. Бабаченко, 

Т.В. Забаштанська, А.О. Пінчук, І.О. Хоменко; Каф. маркетингу. – Чернігів : 

ЧНТУ, 2016. – 36 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.11.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 

9 311.313(47

7.51) 

Ч-49 

     Чернігівщина в цифрах у 2015 році : стат. збірник / за ред. Д.І. Ашихміної. – 

Чернігів : Гол. управління статистики у Чернігівській обл., 2016. – 160 с. – 

Ц.103.00 

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

 

Електроніка 

 
1 621.38(075.

8) 

В19 

     Васильєва, Л.Д. Напівпровідникові прилади : підручник : допущено МОН 

України / Л. Д. Васильєва, Б. І. Медведенко, Ю. І. Якименко. – К. : Політехніка, 

2012. – 553 с. – Ц.85.00 

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

 

2 621.396(07

2) 

Е50 

     Елементна база радіоелектронних апаратів : метод. вказ. до лаб. робіт для 

студ. напр. підг. 6.050902 "Радіоелектронні апарати" / уклад.: В.П. Войтенко, А.С. 

Ревко; Каф. ПЕ. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 76 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.21.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

3 621.396.6(0

72) 

Ж66 

     Живлення РЕА : метод. вказ. до виконання розрах.-граф. роботи для студ. 

напр. підг. 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навч. / уклад. О.О. 

Гусев; Каф. БРАС. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 15 с. – Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.6.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

4 621.002(07

2) 

М54 

     Метрологічне забезпечення сучасних технологій : метод. вказ. до виконання 

розрах.-граф. роботи для студ. напр. підг. 8.050502 "Технологія 

машинобудування" / уклад. О.П. Космач; Каф. ТМД. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 18 

с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; 

Чит. зал №2. – Ц.7.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 



5 621.002(07

2) 

М54 

     Метрологічне забезпечення сучасних технологій : метод. вказ. до виконання 

лаб. робіт для студ. напр. підг. 8.050502 "Технологія машинобудування" / уклад. 

О.П. Космач; Каф. ТМД. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 108 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.30.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

Іноземні мови 

 

1 811.111 

E61 

     English for Academics. Book 1. – Cambridge : Cambridge University Press, 

2014. – 175 с. – англ. мовою. – Ц.330.00 

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

 

2 811.111 

E61 

     English for Academics. Book 2. – Cambridge : Cambridge University Press, 

2015. – 171 с. – англ. мовою. – Ц.330.00 

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

 

3 811.111(072) 

А64 

     English for computer science students : фахові тексти та завдання для 

опраццювання проф. лексики до практ. занять з англ. мови для студ. денної 

форми навч. напр. підг. 6.050102- "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: С.І. 

Юсухно, Т.В. Корець; Каф. іноз. мов. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 78 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; 

Чит. зал №2. – Ц.22.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

4 811.111(072) 

А64 

     Англійська мова : метод. вказ. до практ. занять та самост. роботи студ. 

денної форми навч. спец. 172 Телекомунікації та радіотехніка / уклад. В.В. 

Струтинська, Н.А. Бараненкова; Каф. іноз. мов. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 40 с. 

– Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал 

№1; Чит. зал №2. – Ц.12.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

5 811.111(072) 

А64 

     Англійська мова за професійним спрямуванням : метод. вказ. до практ. 

занять та самост. роботи для студ. денної форми навч. галузі знань: 07- 

"Управління та адміністрування", спец.: 072- "Фінанси, банківська справа та 

страхування" / уклад.: Т.М. Яковенко, С.Ю. Кормільцина; Каф. іноз. мов. – 

Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 81 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.23.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

6 811.111(072) 

А64 

     Англійська мова за професійним спрямуванням : метод. реком. до контр. 

робіт для студ. заочн. форми навч. економічн. спец. напр. підг.: 6.030508- 

"Фінанси і кредит", 6.030509- "Облік і аудит" / уклад.: С.І. Юсухно, Т.В. 

Корець; Каф. іноз. мов. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 57 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.17.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 



7 811.111(072) 

А64 
     Англійська мова у сфері трудового права та права соціального 

забезпечення : метод. вказ. до практ. занять для студ. напр. підг. 6.030401 - 

"Правознавство" / уклад. Ю.В. Шевченко; Каф. іноз. мов. – Чернігів : ЧНТУ, 

2016. – 75 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; 

Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.21.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 

8 811.111(072) 

А64 

     Англійська мова у харчовій промисловості : метод. вказ. до практ. занять 

для студ. денної форми навч. напр. підг. 181 "Харчові технології" / уклад.: В.А. 

Пермінова, А.І. Сікалюк; Каф. іноз. мов. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 55 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; 

Чит. зал №2. – Ц.16.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

9 811.124(072) 

Л27 

     Латинська мова : метод. вказ. до практ. занять для студ. 1 курсу спец. 201 

Агрономія денної форми навч. / уклад.: Н.А.Бараненкова; Каф. іноз. мов. – 

Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 28 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.9.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 11, вул. Стрілецька, 1) 

 

10 811.133.1(072) 

Ф84 

     Французька граматика для початківців : метод. вказ. до самост. роботи 

студ. спец. 242 - Туризм / уклад. О.В. Лось; Каф. іноз. мов. – Чернігів : ЧНТУ, 

2016. – 56 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; 

Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.16.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 11, вул. Стрілецька, 1) 

 

Комп'ютерні науки 

 

1 004.4(072) 

Б17 

     Бази даних : метод. вказ. до виконання лаб. робіт для студ. напр. підг. 

6.050103 - "Програмна інженерія" / уклад. І.В. Бальченко; Каф. ІТ і ПІ. – Чернігів : 

ЧНТУ, 2016. – 57 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.17.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

2 004.94(063) 

М34 

     Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2016 : ХІ міжнар. 

наук.-практ. конф. (27 червня -1 липня 2016 р.) : тези доповідей / редкол.: 

В.В.Казимир (гол.), В.В.Литвинов інш. – К. : Жукин, 2016. – 475 с. – Ц.70.00 

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

 

Облік та аудит 

 
1 658.1(07) 

З-41 
     Збірник кейсів модуля "Фінансовий розрахунок і фінансове планування" з 

дисципліни "Фінанси підприємств" : навчально-методичні матеріали для 

студентів / О. Гонта, С. Пономаренко, Л. Ремньова та ін. – Чернігів : Десна, 2016. 

– 53 с. : іл. – (Серія дидактичних матеріалів для підприємницької освіти у 

закладах вищої освіти України) 

              Кільк. прим.:  25  (Корпус 11, вул. Стрілецька, 1) 

 



2 657:004(07

2) 

І-74 

     Інформаційні системи в бухгалтерському обліку : метод. вказ. до вик. лаб. 

робіт та самост. роботи для студ. напр. підг. 6.030510 "Товарознавство та торг. 

підприємництво" всіх форм навч. / уклад.: О.І.Волот, І.М.Пліско, В.П. Онищенко, 

Д.В. Зоценко; Каф. бухобліку. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 174 с. – Електронна 

копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.53.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

3 657.6(072) 

М74 

     Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : метод. реком. до 

виконання лаб. робіт для студ. спец. 7.03050901 "Облік і аудит" та магістрантів 

спец. 8.03050901 "Облік і аудит" / уклад. Н.Л. Ющенко; Каф. бух. обліку, 

оподаткування та аудиту. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 59 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.9.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

4 657.6(072) 

О-17 

     Облік зовнішньоекономічної діяльності : методичні вказівки до практичних 

занять для студентів спеціальностей 7.03050901 та 8.03050901 "Облік і аудит" всіх 

форм навчання / уклад.: О.Ю. Акименко; Каф. бухобліку. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. 

– 120 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. 

зал №1; Чит. зал №2. – Ц.32.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

5 657:368.03(

072) 

О-17 

     Облік у страхових організаціях : метод. вказ. до виконання циклу практ. 

завдань для студ. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 071 

"Облік і оподаткування" / уклад.: В.С.Лень, О.О. Сидоренко; Каф. бух. обліку, 

оподаткування та аудиту. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 150 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.45.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

6 657:368.03(

072) 

О-17 

     Облік у страхових організаціях : метод. вказ. до виконання розрах.-граф. 

(контр.) роботи для студ. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 

071 "Облік і оподаткування" / уклад.: В.С.Лень, О.О. Сидоренко; Каф. бух. обліку, 

оподаткування та аудиту. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 65 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.19.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

Математичні науки 

 

1 519.87(072) 

Т65 

     Транспортна задача : метод. вказ. та завд. до самост. роботи з дисц. 

"Дослідження операцій" для студ. усіх cпец. / уклад.: С.П. Казнадій, В.П. 

Мурашковська; Каф. ВПМ. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 23 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.8.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

 

Менеджмент 

 



1 005.5(075.8) 

В25 

     Вдовенко, С.М. Адміністративно-територіальний менеджмент : навч. посіб. 

/ С. М. Вдовенко, Ю. С. Вдовенко, О. В. Рогова. – Чернігів : Лук'яненко В.В., 

2016. – 210 с. – Ц.85.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 23, вул. Бєлова,4) 

 

2 005.93(072) 

В52 

     Виробничий менеджмент : метод. вказ. до практич. занять та самост. 

роботи студ. спец. 073 "Менеджмент" всіх форм навч. / уклад.: М.П. Бутко, 

Л.Д. Оліфіренко, Г.М. Самійленко, Ю.В. Шабардіна; Каф. менеджменту. – 

Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 103 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.29.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

3 005.935(072) 

К17 

     Контролінг : метод. вказ. до практич. занять і самост. роботи для студ. 

напр. підг. 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навч. / уклад.: Н.В. Іванова, С.В. 

Повна; Каф. менеджменту та ДС. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 82 с. – Електронна 

копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. 

– Ц.22.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

4 005.8 

П79 

     Проектний менеджмент: регіональний зріз : Навч. посіб. / М. П. Бутко, М. 

І. Мурашко, І. М. Олійченко та ін. ; за заг. ред. Бутка М.П. – К. : ЦУЛ, 2016. – 

415 с. – Ц.180.00 

              Кільк. прим.:  8  (Корпус 1, вул. Шевченка,95, Корпус 23, вул. 

Бєлова,4) 

 

5 005.21(075.8) 

С83 

     Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / М. П. Бутко, М. Ю. Дітковська, 

С. М. Задорожна та ін. ; за заг. ред. М.П.Бутка. – К. : Центр учбової літератури, 

2016. – 374 с. – Ц.120.00 

              Кільк. прим.:  10  (Корпус 1, вул. Шевченка,95, Корпус 23, вул. 

Бєлова,4) 

 

 

Облік та аудит 

 
1 658.1(07) 

З-41 
     Збірник кейсів модуля "Фінансовий розрахунок і фінансове планування" з 

дисципліни "Фінанси підприємств" : навчально-методичні матеріали для 

студентів / О. Гонта, С. Пономаренко, Л. Ремньова та ін. – Чернігів : Десна, 2016. 

– 53 с. : іл. – (Серія дидактичних матеріалів для підприємницької освіти у 

закладах вищої освіти України) 

              Кільк. прим.:  25  (Корпус 11, вул. Стрілецька, 1) 

 

2 657:004(07

2) 

І-74 

     Інформаційні системи в бухгалтерському обліку : метод. вказ. до вик. лаб. 

робіт та самост. роботи для студ. напр. підг. 6.030510 "Товарознавство та торг. 

підприємництво" всіх форм навч. / уклад.: О.І.Волот, І.М.Пліско, В.П. Онищенко, 

Д.В. Зоценко; Каф. бухобліку. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 174 с. – Електронна 

копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.53.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 



3 657.6(072) 

М74 

     Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : метод. реком. до 

виконання лаб. робіт для студ. спец. 7.03050901 "Облік і аудит" та магістрантів 

спец. 8.03050901 "Облік і аудит" / уклад. Н.Л. Ющенко; Каф. бух. обліку, 

оподаткування та аудиту. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 59 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.9.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

4 657.6(072) 

О-17 

     Облік зовнішньоекономічної діяльності : методичні вказівки до практичних 

занять для студентів спеціальностей 7.03050901 та 8.03050901 "Облік і аудит" всіх 

форм навчання / уклад.: О.Ю. Акименко; Каф. бухобліку. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. 

– 120 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. 

зал №1; Чит. зал №2. – Ц.32.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

5 657:368.03(

072) 

О-17 

     Облік у страхових організаціях : метод. вказ. до виконання циклу практ. 

завдань для студ. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 071 

"Облік і оподаткування" / уклад.: В.С.Лень, О.О. Сидоренко; Каф. бух. обліку, 

оподаткування та аудиту. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 150 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.45.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

6 657:368.03(

072) 

О-17 

     Облік у страхових організаціях : метод. вказ. до виконання розрах.-граф. 

(контр.) роботи для студ. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 

071 "Облік і оподаткування" / уклад.: В.С.Лень, О.О. Сидоренко; Каф. бух. обліку, 

оподаткування та аудиту. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 65 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.19.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

Охорона праці 

 

1 331.45(072) 

О-92 

     Охорона праці в галузі та цивільний захист : метод. реком. та контр. 

завдання для самост. роботи студ. заочн. форми навч. механіко-технологічних 

спец. / уклад.: О.О. Корольов, І.А. Костенко, Ф.І. Авер'янов; Каф. ХТ. – Чернігів : 

ЧНТУ, 2016. – 68 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.19.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

Психологія 

 

1 316.6(072) 

К82 

     Кризова психологія : метод. вказ. до семінар. занять для студ. напр. підг. 

6.130201 "Соціальна робота" усіх форм навч. / уклад.: Ю.О. Дем'яненко, Т.В. 

Мазур; Каф. психології і соціології. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 14 с. – Електронна 

копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.6.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 



2 159.9(075.8) 

Р69 

     Романовська, Л.І. Диференційна психологія : навч. посіб.: рекомендовано 

МОН України / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Львів : Новий Світ-2000, 

2011. – 234 с. – Ц.40.00 

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

 

Соціальна робота 

 
1 364-78 

П78 

     Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник. 

№1(5) 2015 / редкол.: А.І. Мельник (гол. ред.) та інш. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 

98 с. – Ц.28.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 

2 364.694(07) 

М42 

     Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями : 

конспект лекцій для студ. спец. 6.130102 Соціальна робота / упор. Т.С. Острянко; 

Каф. соц. роботи. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 45 с. – Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.31.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 

3 364(072) 

С69 

     Соціальна робота на підприємстві : метод. вказ. до семінар. занять для студ. 

спец. 6.130102 "Соціальна робота" / уклад. А.М. Ревко; Каф. соц. роботи. – 

Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 44 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна 

мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.13.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 

4 364(072) 

С69 

     Соціально-психологічний тренінг : метод. реком. до самост. роботи для студ. 

напр. підг. 6.130102 "Соціальна робота" денної форми навч. / уклад. 

М.Є.Лещенко; Каф. психології і соціології. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 31 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; 

Чит. зал №2. – Ц.10.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 8, вул. 50 років ВЛКСМ,1а) 

 

Технічні науки 

 
1 674(072) 

О-16 

     Обладнання галузі : метод. вказ. до практ. занять для студ. напр. підг. 

6.051801- "Деревооброблювальні технології" / уклад.: Д.Ю. Федориненко, Б.В. 

Цеков, А.І. Капуста; Каф. ТМД. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 80 с. – Електронна 

копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.22.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

2 621.9(075.8

) 

О-75 

     Основи теорії різання матеріалів : підручник : затверджено МОН України / 

М. П. Мазур, Ю. М. Внуков, В. Л. Доброскок, інш ; під заг. ред. М.П. Мазура. – 

Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 422 с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – Ц.52.00 

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

 

3 674(072) 

Ф50 

     Фізико-хімічні основи процесів деревообробки : метод. вказ. до виконання 

розрах.-граф. роботи для студ. напр. підг. 6.051801- "Деревооброблювальні 

технології" / уклад. О.П. Космач; Каф. ТМД. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 32 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; 

Чит. зал №2. – Ц.10.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 



Фізичні науки 

 

1 53(072) 

Ф50 

     Фізика : метод. вказ. до виконання самост. роботи для студ. напр. підг. 

6.051001 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології денної форми 

навч. / уклад.: В.П. Журко, М.О. Бивалькевич; Каф. ІВТ, МіФ. – Чернігів : ЧНТУ, 

2016. – 22 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; 

Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.8.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

2 53(072) 

Ф50 

     Фізика : питання для контролю самост. роботи студ., а також самоперевірки 

знань для студ. спец. "Електроніка" факультету електронних та інформаційних 

технологій / уклад.: А.О. Ковтун, М.О. Бивалькевич; Каф. ІВТ, МіФ. – Чернігів : 

ЧНТУ, 2016. – 21 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа 

ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.8.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

Фізіологія 

 
1 612(075.8) 

Ф50 

     Фізіологія : підручник / В. Г. Шевчук, В. М. Мороз, С. М. Бєлан, інш ; за ред. 

В.Г. Шевчука. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 447 с.: іл. – 

Ц.360.00 

              Кільк. прим.:  2  (Корпус 1, вул. Шевченка,95, Корпус 8, вул. 50 років 

ВЛКСМ,1а) 

 

Філософія 

 

1 101.6(072) 

Ф56 

     Філософсько-методологічні основи інженерної освіти : метод. вказ. до 

самост. та індивід. роботи для студ. спец. 8.08010103 - "Землеустрій та кадастр" / 

уклад. Н.В. Шакун; Каф. філософії та СГД. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 30 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; 

Чит. зал №2. – Ц.10.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 23, вул. Бєлова,4) 

 

2 101.6(072) 

Ф56 

     Філософсько-методологічні основи інженерної освіти : метод. вказ. до 

семінар. занять для студ. спец. 8.08010103 - "Землеустрій та кадастр" / уклад.: 

Н.В. Шакун; Каф. філософії та СГД. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 45 с. – Електронна 

копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – 

Ц.14.00 

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 23, вул. Бєлова,4) 

 

 

Фінанси 

 

1 336.71(072) 

Б23 

     Банківська система : метод. вказ. до практ. занять та самост. роботи студ. усіх 

форм навч. напр. підг. 6.030508 "Фінанси і кредит" / уклад.: Я.В. Жарій, О.О. 

Тарасенко; Каф. ФБСС. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 63 с. – Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.18.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 



2 336:351.86

3(072) 

У67 

     Управління фінансово-економічною безпекою : метод. вказ. до проходження 

практики для студ. осв.-кваліф. рівня "магістр" спец. 8.18010014 - "Управління 

фінансово-економічною безпекою" денної форми навч." / уклад.: В.П. Ільчук, І.В. 

Садчикова, В.С. Садчиков; Каф. ФБСС. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 45 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; 

Чит. зал №2. – Ц.14.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

3 336(072) 

Ф59 

     Фінанси : метод. вказ. до практ. занять та самост. роботи студ. осв.-кваліф. 

рівня "бакалавр" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво" напр. підг. 

6.03050801 "Фінанси і кредит". Ч.3 / уклад.: О.М. Парубець, О.М. Кальченко; Каф. 

ФБСС. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 44 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: 

локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.13.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

4 336(072) 

Ф59 

     Фінанси : метод. вказ. до виконання курс. роботи для студ. осв.-кваліф. рівня 

"бакалавр" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво" напр. підг. 6.030508 

"Фінанси і кредит" усіх форм навч. / уклад.: О.М. Парубець, О.М. Кальченко; 

Каф. ФБСС. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 26 с. – Електронна копія існує. Умови 

доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.9.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

5 336(072) 

Ф59 

     Фінанси регіонів : метод. вказ. до виконання контр. роботи для студ. заоч. 

форми навч. спец. 7.03050801 та 8.03050801 "Фінанси і кредит" / уклад.: О.М. 

Парубець, О.М. Кальченко; Каф. ФБСС. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 17 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; 

Чит. зал №2. – Ц.13.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

Харчові технології 

 

1 664(072) 

Х22 

     Харчові технології : програма ознайомчої практики на харч. підприємствах 

для студ. спец. 181 "Харчові технології" / уклад.: О.В. Городиська, М.П. Ксенюк, 

О.І. Сиза; Каф. ХТ. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 13 с. – Електронна копія існує. 

Умови доступу: локальна мережа ЧНТУ; Чит. зал №1; Чит. зал №2. – Ц.6.00 

              Кільк. прим.:  1  (Сектор метод. та період. видань) 

 

 


