
Перелік нових надходжень до бібліотеки 
(квітень, 2021р.)

1. Приклади і задачі з курсу тепломасообміну, 2017 (2стор.)
2. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація, 2020             
(3стор.) 
3. Колористика інтер'єру, 2020 (4стор.)
4. Рекламний менеджмент, 2020 (5стор.)
5. Сонячна енергетика: теорія та практика, 2014 (6стор.)
6. 6. Реклама та стимулювання збуту, 2020 (7стор.)
7. Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання, 2018 (8стор.)
8. Дорожні одяги, 2020 (9стор.)
9. Моделювання транспортних потоків, 2020 (10стор.)
10.Основи наукових досліджень у будівництві, 2003 (11стор.)
11.Образотворче мистецтво та колір в інтер'єрі, 2020 (12стор.)
12.Гігієна мікроклімату приміщень, 2005 (13стор.)
13.Інфо13.Інформаційна культура, 2020 (14стор.)
14.Мерчандайзинг: Кредитно-модульний курс, 2020 (15стор.)
15.Актуальний интернет-маркетинг: Как привлекать 
клиентов и увеличивать продажи через Интернет, 2020         
(16стор.)
16.Використання об'єктів інтелектуальної власності в 
рекламі , 2019  (17стор.)
17. Енер17. Енергоефективний панельний житловий будинок. 
Архітектура будівель та споруд, 2017 (18стор.)
18.Основи дизайну архітектурного середовища, 2020 (19стор.)
19.Фотограмметрія та дистанційне зондування. Кн. 2, 2019          
(20стор.)
20.Основи інтернет-маркетингу. Ч. 1, 2018 (21стор.)
21.Основи інтернет-маркетингу. Ч. 2, 2018 (22стор.)

22.Електричне опалення будівель, 2014 (23стор.)
23.Проектування автомобільних доріг, 2019 (24стор.)
24.Таргетированная реклама в социальных сетях: точно в 
яблочко : Получайте больше клиентов из Facebook и 
Instagram, 2019 (25стор.)
25.Енергозбереження, 2020 (26стор.)
26.Зв26.Зведення спеціальних будівель і споруд, 2020 (27стор.) 
27.Основи проектування садибного житла, 2020 (28стор.)
28.Архітектура будівель та споруд : В 5-ти кн., 2020 (29стор.)
29.Залізобетонні конструкції мостів : проектування, 
дослідження і будівництво, 2020 (30стор.)
30.Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами, 
2020 (31 стор.)
31.Визн31.Визначення індексів УДК для наукових документів : 
Методичні рекомендації для наукових документів, 2019         
(32стор.)
32.Систематизація документів та організація каталогів і 
картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної 
десяткової класифікації, 2019 (33стор.)
33.Зберігання документів у бібілотеках , 2019 (34стор.)
34.До34.Документні ресурси бібліотек, 2020 (35стор.)
35.Стандартизація в документально-інформаційній, 
бібліотечній, архівній та видавничій справі, 2021 (36стор.)
36.Бібліотечне фондознавство, 2020 (37стор.)
37.Знищені шедеври української дерев'яної сакральної 
архітектури, 2021 (38стор.)

    QR     QR код з переліком альтернативної літератури, яка є у 
фонді бібліотеки (39 стор.)



536.24(075)
Л12 

 

Лабай, Володимир Йосифович
Приклади і задачі з курсу тепломасообміну : Навчальний 
посібник / В.Й. Лабай. - Львів : Львівська політехніка, 2017. 
- 228 с.

У фонді - 2 екз.

Частина перша . Теплообмін
Частина друга. Масообмін
Список літератури
Додатки



005(075)
М50 

 

 

Менеджмент : графічна і таблична візуалізація : 
Навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник,
- 5-те вид., випр. і доп. - Львів : Львівська політехніка, 
2020. - 208 с.

У фонді - 2 екз.

Тема1. Сутність і значення менеджменту
Тема2. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент
Тема3. Організації та процес менеджменту
Тема4.Функції та технологія менеджменту.
Тема5. Методи менеджменту
Тема6. Управлінські рішення
Тема7. Комунікації у менеджментіТема7. Комунікації у менеджменті
Тема8. Керівництво та лідерство
Тема9.Управління конфліктами і стресами
Тема10.Відповідальність та етика у менеджменті
Тема11.Організаційні зміни та ефективн7ість 
менеджменту
Тема12. Управління кар’єрою і компетентності 



72.012.9(075)
С99  Сєдак, Олександр Ігорович

Колористика інтер'єру : Навчальний посібник / 
О.І. Сєдак, - Навч. вид. - К. : Каравела, 2020. - 280 с. : іл.

У фонді - 2 екз.

Передмова
Розділ1.Людина і кольорове штучне середовище
Розділ2.Теорія кольорових вражень і кольорової 
виразності в композиції інтер’єрів
Розділ3. Основні засади об’єднання різних елементів 
просторового середовища за допомогою кольору
Розділ4.Використання формоутворювальних Розділ4.Використання формоутворювальних 
можливостей кольору в композиції інтер’єрів
Розділ5.Створення кольорової гармонії в композиції 
інтер’єрів
Розділ6.Використання можливостей кольору щодо 
відображення фактури матеріалу елементів інтер’єру



659.113(075)
Т99  

Тєлєтов, Олесандр Сергійович
Рекламний менеджмент : Підручник / О.С. Тєлєтов.- 3-те вид., 
випр. - Суми : Університетська книга, 2020. - 367 с. : іл.

У фонді - 2 екз.

Вступ
1.Реклама і навколишній світ
2.Правове регулювання рекламної діяльності та 
класифікація реклами
3.Сутність рекламного менеджменту
4.Рекламне дослідження ринку
5.Психологічні основи рекламного менеджменту5.Психологічні основи рекламного менеджменту
6.Планування рекламної діяльності
7.Основи розроблення творчих рекламних ідей
8.Особливості і проведення рекламних кампаній
9.Нові складові сучасного рекламного менеджменту
10.Оцінка ефективності реклами
Практикум



620.97
С62 
  

 

Сонячна енергетика : теорія та практика : Монографія /
Й.С. Мисак, О.Т. Возняк, О.С. Дацько, С.П. Шаповал. - Львів :
Львівська політехніка, 2014. - 340 с.

У фонді - 2 екз.

Вступ
1.Сучасний стан сонячного теплопостачання
2.Планування експерименту у наукових дослідженнях 
систем сонячного теплопостачання
3.Оброблення результатів експериментальних досліджень 
систем сонячного теплопостачання
4.Дискретна орієнтація сонячних колекторів4.Дискретна орієнтація сонячних колекторів
5.Потрійна орієнтація сонячних колекторів
6.Робота геліосистем теплопостачання з колекторами 
дискретної та потрійної орієнтації
Висновки
Літератури 



659.1(075)
Б76 Божкова, В.В.

Реклама та стимулювання збуту 
Навчальний посібник. - К. : "ЦУЛ", 2020. - 200 с. 

У фонді - 2 екз.

Вступ
Зміст дисциплін
Розділ1.Еволюція рекламної діяльності у світі і в Україні
Розділ2.Законодавче регулювання діяльності зі 
стимулювання збуту і реклами в Україні та у світві 
Розділ3.Класифікація реклами
Розділ4.Особливості розвитку ринку медіа-реклами в Розділ4.Особливості розвитку ринку медіа-реклами в 
Україні
Розділ5.Стимулювання збиту: визничення, типологія, 
стратегії
Розділ6.Організація рекламної справи на підприємстві
Розділ7.Методи оцінки ефективності реклами та заходів зі 
стимулювання збуту продукції



72.012.8(075)
С96  

 

Сьомка, Сергій Володимирович
Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання : Підручник  / 
С.В. Сьомка, Є.А. Антонович. - К. : "Ліра-К", 2018. - 400 с. : іл.

У фонді - 3 екз.

Від авторів
Вступ
Розділ1.Теоретичні основи дизайну архітектурного 
середовища
Розділ2.Специфіка формування дизайну інтер’єру в 
різних середовищах
Розділ3.Меблі та обладнання як важливі складові дизайну Розділ3.Меблі та обладнання як важливі складові дизайну 
інтер’єру 
Розділ4.Перспективні напрями розвитку дизайну 
архітектурного середовища
Словник
Список використаних і рекомендованих джерел



625.7/8(075)
С60 

 

Солодкий, Сергій Йосифович
Дорожні одяги : Навчальний посібник / С.Й. Солодкий.
- 2-ге вид., зі змін. та доп. - Львів : Львівська політехніка, 2020. 
- 220 с. : іл.

У фонді - 3 екз.

Розділ1.Загальні поняття про дорожні одяги
Розділ2.Конструювання дорожніх одягів нежорсткого 
типу 
Розділ3.Розрахунок дорожніх одягів нежорсткого типу 
Розділ4.Забезпечення морозостійкості та осушення 
дорожньої конструкції 
Розділ5.Конструювання і розрахунок цементобетонних Розділ5.Конструювання і розрахунок цементобетонних 
покриттів 
Розділ6.Конструювання і розрахунок жорстких дорожніх 
одягів
Використана література
Питання для самоконтролю



711.7(075)
Ф79 

 

Форнальчик, Євген Юліанович
Моделювання транспортних потоків : Навчальний посібник 
/ Є.Ю. Форнальчик, В.В. Гілевич. - Львів : Львівська 
політехніка, 2020. - 216 с. : іл.

У фонді - 2 екз.

Найуживаніші скорочення і позначення
Передмова
Вступ
Розділ1.Розвиток науки про моделювання транспортних 
потоків
Розділ2.Основні поняття та означення у науці про великі Розділ2.Основні поняття та означення у науці про великі 
складні системи
Розділ3. Основні поняття та означення із методології 
моделювання систем 
Розділ4.Характеристики розподілів випадкових подій у 
ТП



001.891(075)
В64 Возняк, Орест Тарасович

Основи наукових досліджень у будівництві : 
Навчальний посібник / О.Т. Возняк, В.М. Желих. - Львів : 
Львівська політехніка, 2003. - 176 с.

У фонді - 1 екз.

Короткий зміст

Передмова
Роздил1.Технічне винахідництво
Роздил2.Планування експерименту в наукових 
дослідженнях
Роздил3.Оброблення результатів експерименту
Список літератури
ДодаткиДодатки



72.012.8(075)
С99 Сєдак, О.І.

Образотворче мистецтво та колір в інтер'єрі : 
Навчальний посібник / О.І. Сєдак, О.Ю. Запорожченко. 
- К. : Каравела, 2020. - 320 с.

У фонді - 1 екз.

Короткий зміст
Вступ 
Розділ1. Передумови використання творів мистецтва в 
колірному вирішенні інтер’єрів громадських будинків
Розділ2. Особливості психологічного сприйняття 
людиною творів мистецтва в колірному вирішенні 
інтер’єрів
Розділ3. Основні засади використання формотворчих Розділ3. Основні засади використання формотворчих 
можливостей творів мистецтва в колірній організації 
інтер’єрних просторів
Розділ4. Формування колірного вирішення різних видів 
груп приміщень із використанням творів мистецтва у 
структурі громадських будинків



697.1(075)
Ж86 Жуковський, Стефан Семенович

Гігієна мікроклімату приміщень : Навчальний посібник / 
С.С. Жуковський. та ін. - Львів : Львівська політехніка, 2005. 
- 88 с. 

У фонді - 2 екз.

Короткий зміст

Вступ
1.Тепловий мікроклімат приміщення
2. Інші фактори мікроклімату приміщень
3. Рівні оцінювання теплового мікроклімату
4. Умови теплового комфорту згідно з ISO 7730(08.84)
5. Рівні оцінювання забруднення повітря



025.5(075)
П14 Палеха, Юрій Іванович

Інформаційна культура : Навчальний посібник / Ю.І. Палеха, 
О.Ю. Палеха, Ю.І. Горбань. - К. : "Ліра-К", 2020. - 400 с.

У фонді - 2 екз.

Короткий зміст

Вступ
Розділ1. Інформаційна культура як феномен сучасності
Розділ2. Інформаційне суспільство
Розділ3. Інформаційна політика, безпека та право
Розділ4. Інформаційні продукти і послуги як показник 
рівня інформаційної культури
Розділ5. Інформаційна культура організаціїРозділ5. Інформаційна культура організації
Використані джерела



339.187(075)
Т99  
 

 

Тягунова, Наталія Михайлівна
Мерчандайзинг : Кредитно-модульний курс : 
Навчальний посібник. - К. : "ЦУЛ", 2020. - 332 с. 

У фонді - 2 екз.

Вступ
Навчальна програма дисципліни
Тематичний план дисципліни «Мерчендайзинг»
1.Теоретичні основи мерчендайзингу
2. Реалізація концепції мерчендайзингу в роздрібний 
торгівлі
3. Мерчендайзинг товарів продовольчої групи3. Мерчендайзинг товарів продовольчої групи
4. Мерчендайзинг товарів непродовольчої групи
5. Використання POS-матеріалів
6. Організація системи мерчендайзингу в компанії
Список рекомендованої літератури
Глосарій



004.738.5
В75 
 Воронюк, Антон

Актуальній интернет-маркетинг./ А. Воронюк, 
А. Полищук. - К. : "Агенство"ІРІО", 2020. - 160 с.

У фонді - 2 екз.

Оглавление

Для кого эта книга
Глава1. Введение в интернет-маркетинг
Глава2. Формирование стратегии интернет-продвижения.
Глава3. Конкурентный анализ и оценка возможностей
Глава4. Веб-аналитика: как оценить результат?
Глава5. Портрет целевой аудитории
Глава6. Формирование контент-планаГлава6. Формирование контент-плана
Глава7. Поисковый трафик - основа всех основ
Глава8. Контекстная реклама – быстрый результат
Глава9. Продвижение в социальных сетях
Глава10. Email –маркетинг
Глава11. Вместо выводов. Кейс моего проекта



347.77(075)
В43 
 Використання об'єктів інтелектуальної власності в 

рекламі : Навчальний посібник / Т.І. Биркович, 
І.С. Бондар та ін. - К. : "Ліра-К", 2019. - 520 с.

У фонді - 1 екз.

Оглавление

Вступ
1.Поняття інтелектуальної власності
2. Поняття творчої діяльності
3. Загальна характеристика об’єктів авторського права  та 
суміжних прав
4. Правове регулювання статусу суб’єктів авторського 4. Правове регулювання статусу суб’єктів авторського 
права та суміжних прав
5. Літературні та художні твори та їх використання в 
рекламі
6. Твори мистецтва як об’єкти авторського права та їх 
використання в рекламі
7. Сценічні та кінематографічні твори як об’єкти 7. Сценічні та кінематографічні твори як об’єкти 
авторського права та їх використання в рекламі



728.2(075)
Е62  Енергоефективний панельний житловий будинок. 

Архітектура будівель та споруд : Навчальний посібник /
В.О. Плоский, Г.В. Гетун, М.В.  та ін. ; За загал. ред. Г.В. Гетун.
- Навч. вид. - К. : Ліра-К, 2017. - 190 с.

У фонді - 5 екз.

Короткий зміст
Загальні положення
1. Об’ємно-планувальні рішення та інженерне обладнання 
житлового будинку
2. Конструктивні рішення панельного житлового будинку
3. Розрахунок енергопотреб на опалення житлового 
будинку
4.Склад і послідовність виконання курсового проекту4.Склад і послідовність виконання курсового проекту
5. Розробка креслень проекту житлового будинку
Список літератури



Від автора
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади становлення дизайну 
архітектурного середовища
Розділ 2. Дизайн архітектурного середовища: види, 
специфіка формування
Розділ 3.Меблі та обладнання як важливі складники Розділ 3.Меблі та обладнання як важливі складники 
дизайну інтер’єру
Розділ 4. Формування зорових ілюзій в архітектурному 
середовищі
Словник
Використані і рекомендовані джерела



528.7(075)
Б91 
 

Бурштинська, Христина Василівна
Фотограмметрія та дистанційне зондування. Кн. 2 : Підручник /
Х.В. Бурштинська. - Навч. вид. - Львів : Львівська політехніка, 
2019. - 216 с. : іл.

У фонді - 2 екз.

1. Загальна модель дистанційного зондування землі
2. Фізичні основи дистанційного зондування землі
3. Носії аерокосмічної апаратури
4. Аерокосмічні знімальні системи
5. Супутникові наземні приймальні станції.
6. Спектральні перетворення та класифікація зображень
Перспективи подальшого розвитку методів дистанційного Перспективи подальшого розвитку методів дистанційного 
зондування землі
Список літератури



004.738.5(075)
К66  
 Кордзая, Натела Ревазівна 

Основи інтернет-маркетингу. Ч. 1 : 
Навчальний посібник. -"Олді-плюс", 2018. - 184 с.

У фонді - 2 екз.

Зміст

Вступ
1.Основні поняття інтернет-маркетингу
2. Пошукова оптимізація сайту
3. Маркетинг о соціальних мережах
4. Просування у Twitter
5.Оптимізація під соціальні иедіа
6. Основи email маркетингу6. Основи email маркетингу
Практичні завдання
Питання для самоконтролю
Тести
Список літератури



004.738.5(075)
К66 

  
 

Кордзая, Натела Ревазівна
Основи інтернет-маркетингу. Ч. 2
Навч. посіб. /  Херсон : "Олді-плюс", 2018. - 164 с. : іл.

У фонді - 2 екз.

Зміст
Вступ
1.Основні поняття інтернет-маркетингу
2.Месенджер-маркетинг
3.Маркетинг у геолокаційних мережах та сервісах
4.Вірусний маркетинг
5.Advergaming
6.Контекстна реклама6.Контекстна реклама
7.Банерна реклама
8.Партнерський маркетинг
9.Ремаркетинг
Практичні завдання
Питання до самоконтролю
Тести
Список літературиСписок літератури



697.27(075)
С13 

 
  

 

Савченко, Олена Олексіївна
Електричне опалення будівель : Навчальний посібник /
О.О. Савчено, Б.І. Щербатюк. - Навч. вид. - Львів :
Львівська політехніка, 2014. - 160 с. : іл

У фонді - 2 екз.

Короткий зміст
Вступ
1.Розвиток і стан виробництва електричної енергії в 
Україні
2.Теоретичні основи трансформації електричної енергії в 
теплову
3.Класифікація систем електричного опалення
4.Місцеві електричні опалювальні прилади4.Місцеві електричні опалювальні прилади
5.Теплові накопичувачі
6.Електричні кабельні системи опалення
7.Сфери застосування кабельного електричного опалення
8.Особливості мікроклімату приміщень
9.Обладнання електричних систем опалення
 кабельної системи опалення з теплоакумуляцією



625.7(075)
С55 Собко, Юрій Мирославович

Проектування автомобільних доріг : Навчальний посібник
/ Ю.М. Собко, Ю.В. Сідун. - Навч. вид. - Львів : Львівська 
політехніка, 2019. - 228 с. 

Вступ
1. Загальні відомості про автомобільні дороги
2. Класифікація та основні елементи автомобільних доріг
3. Розрахунок технічних нормативів на проектування 
автомобільної дороги
4. Штучні споруди на автомобільних дорогах
5. Проектування плану траси автомобільних доріг5. Проектування плану траси автомобільних доріг
6. Проектування поздовжнього профілю
7. Проектування земляного полотна і поперечних 
профілів автомобільної дороги
Список літератури
Додатки



004.738.5
Щ62 
  
 

Щербаков, Сергей Анатольевич
Таргетированная реклама в социальных сетях.
Наук.-популяр. вид. - Харьков : "Фолио", 2019. - 252 с. : ил.

У фонді - 2 екз.

Содержание

Предисловие
Введение
1. Из какого ты теста?
2. Таргетированная реклама. Пошаговая настройка
3. Тизерная часть рекламы 
4. Тестирования в таргетированной рекламе
5.Модерация. Санитары таргетинговых джунглей5.Модерация. Санитары таргетинговых джунглей
6.Трехступенчатая аналитика таргетированной рекламы
7.Кейсы таргетированной рекламы
8.Бонусы



620.9(075)
К78 
 
  

 

Краснянський, Михайло
Енергозбереження : Навчальний посібник / 
М.Ю. Краснянський. . - К. : Кондор, 2020. - 136 с. : іл.

У фонді - 2 екз.

Короткий зміст
1. Важливість енергозбереження
2. Світовий баланс енергії
3. Зниження енергоємності виробництв за рахунок 
модернізації технологічних процесів
4. Утилізація вторинних енергоресурсів за рахунок 
невикористовуваних потоків енергії
5. Утилізація вторинних енергоресурсів з відходів5. Утилізація вторинних енергоресурсів з відходів
6. Енергія сонця, вітру й води
7. Альтернативний транспорт
8. Житлово-комунальне господарство
9. Екологічна ядерна енергетика як альтернатива 
викопним углеводням
10. Економіка енергозбереження



69.057(075)
С13 

Савйовський, Володимир Віторович
Зведення спеціальних будівель і споруд: Навчальний посібник 
/ В.В. Савйовсьий, О.С. Молодід. - К. : Ліра-К, 2020. - 248 с. : іл.

Передмова
1.Поняття про спеціальні будівлі й споруду та їхня 
класифікація
2.Інженерна підготовка зведення спеціальних будівель і 
споруд.
3.Технологія зведення фундаментів та земляних споруд
4.Технологія зведення конструкцій методом опускного 4.Технологія зведення конструкцій методом опускного 
колодязя
5.Зведення підземних споруд закритими способами
6.Технологія зведення баштових споруд
7.Технологія зведення силосних споруд
8.Технологія зведення градирень



728.3(075)
Я49 

 

Якубовський, В'ячеслав Брониславович
Основи проектування садибного житла : Навчальний посібник 
/В.Б. Якубовський, І.В. Яубовський, , О.О. Кайдановська. 
- Львів : Львівської політехніки, 2020. - 228 с. : іл.

У фонді - 3 екз.

1.Історичні аспекти формування образу індивідуального 
житлового будинку в сучасній архітектурі
2. Основні чинники та вимоги, що впливають на 
формування садибного житла
3.Містобудівельні аспекти проектування садибного житла 
та типи будинків
4.Основи проектування садибних будинків
5.Методика проектування садибного житла5.Методика проектування садибного житла
6.Основи навчально-методичного проектування 
садибного житла
Післямова
Додатки
Список літератури



725(075)
П39 
 Плоский, В.О.

Архітектура будівель та споруд : В 5-ти кн. / В.О. Плоский,
Г.В. Гетун. - К.-Подільський : ТОВ Друкарня "Рута". 

У фонді - 3 екз.

Передмова
1.Основи проєктування будівель та інженерних споруд
2.Основні вимоги до промислових будівель
3.Об’ємно-планувальні рішення промислових будівель
4.Конструктивні рішення одноповерхових промислових 
будівель
5.Конструктивні рішення багатоповерхових промислових 5.Конструктивні рішення багатоповерхових промислових 
будівель і споруд
6.Особливості навчального проєктування промислових 
будівель
Список літератури



624.012.36(075)
Г56 

 

Гнідець, Богдан Григорович
Залізобетонні конструкції мостів : проектування, 
дослідження і будівництво : Навчальний посібник / 
Б.Г. Гнідець. - Львів : Львівська політехніка, 2020. - 112 с. : іл.

У фонді - 3 екз.

Вступ
1.Особливості конструктивного вирішення і роботи 
збірно-монолітних залізобетонних конструкцій мостів і їх 
стиків
2.Залізобетонні збірно-монолітні нерозрізні конструкції 
прогонових будов мостів
3.Випробування дослідних конструкцій моделей і 3.Випробування дослідних конструкцій моделей і 
фрагментів збірно-монолітних нерозрізних прогонових 
будов мостів
Список літератури
Додатки



025.5(075)
Ш25  

 

Шаравара, Тамара Олексіївна
Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами
ресурсами : Навчальний посібник / Т.О. Шаравара. 
- К. : "Ліра-К", 2020. - 256 с.

У фонді - 1 екз.

Передмова
1.Основи теорії бібліографічних знань
2.Бібліографування як процес виробництва 
бібліографічної інформації
3.Сучасна система пошуку та оброблення інформації
4.Наука і підготовка наукової роботи
5.Методологія дослідження5.Методологія дослідження
6.Методи наукового дослідження
7.Бібліотечна справа у світі та Україні
8.Основні вимоги до дисертацій та авторефератів 
дисертацій
Загальний огляд рекомендованої літератури



025.45
В42 Визначення індексів УДК для наукових документів :

Методичні рекомендації для наукових документів / Уклад. 
В.М. Муравйова.- К. : Кн. палата України, 2015. - 36 с.

У фонді - 1 екз.

Передмова
Список Абревіатур і скорочень
1.Основні правила й особливості визначення індексів 
УДК
2.Визначення індексів УДК для авторефератів дисертацій
3.Визначення індексів УДК для наукових журналів
ПідсумкиПідсумки
Список використаних джерел



025.45(076)
Л68 Лобановська, Інна Георгіївна

Систематизація документів та організація каталогів і 
картотек: Практичний посібник. - К. : "Ліра-К", 2019. - 105 с.

У фонді - 1 екз.

Список скорочень
Вступ
1.Класификування документів
2.Універсальна десяткова класифікація як 
інформаційно-пошукова мова
3.Організація систематичних каталогів і картотек
4.Електронне каталогізування й УДК4.Електронне каталогізування й УДК
Додатки
Список основних джерел



025.7/.9(075)
Д64 Долбенко, Тетяна Олексіївна

Зберігання документів у бібілотеках : Навчальний 
посібник / Т.О. Долбенко, - К. : "Ліра-К", 2019. - 288 с.

У фонді - 1 екз.

Короткий зміст
Вступ
1.Зберігання документів під час технологічних процесів
2.Консервація як технологія зберігання документів у 
бібліотеках
3.Інноваційні технології зберігання документів у 
бібліотеках
4.Соціальні чинники зберігання документів у бібліотеках4.Соціальні чинники зберігання документів у бібліотеках
Теми рефератів і контрольних робіт
Тестові завдання
Питання до підсумкового контролю знань
Список літератури
Додатки
Термінологічний словник



025.2(076)
Д64 Долбенко, Тетяна Олексіївна

Документні ресурси бібліотек : Практикум / 
Т.О. Долбенко. - К. : "Ліра-К", 2020. - 80 с.

У фонді - 1 екз.

Короткий зміст
Вступ
Програма навчальної дисципліни
Теми і плани семінарських занять
Теми і завдання практичних занять
Теми і завдання для самостійної роботи
Теми контрольних робіт
Теми рефератів і курсових робітТеми рефератів і курсових робіт
Питання до підсумковому контролю знань
Критерії оцінювання знань студентів
Термінологічний словник
Рекомендована література



006.01(075)
П14 Палеха, Юрій Іванович

Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, 
архівній та видавничій справі : Навчальний посібник. 
- К. : "Ліра-К", 2021. - 220 с.

У фонді - 1 екз.

Короткий зміст
Вступ
1.Основні засади стандартизації
2.Стандарти та організація робіт зі стандартизації
3. Стандартизація в сфері інформації та документації
4. Стандартизація в бібліотечно-бібліографічній та 
інформаційній сфері
5. Стандартизація в поліграфії та книговиданні5. Стандартизація в поліграфії та книговиданні
Додаток А
Список використаної літератури



025.2(075)
П14 Палеха, Юрій Іванович

Бібліотечне фондознавство : Навчальний посібник / 
За заг. ред. Ю.І. Палеха. - К. : Ліра-К, 2020. - 276 с.

У фонді - 1 екз.

Короткий зміст

Зміст
Передмова
1.Теоретичні засади функціонування бібліотечного фонду
2.Формування бібліотечних фондів
3.Технологія організації бібліотечного фонду
4.Управління бібліотечним фондом
Тестові завдання Тестові завдання 
Список використаних джерел та літератури
Додатки



726(477)
Т19 Таранушенко, Стефан Андрійович

Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури 
: Книга з доповненою реальністю / С. Таранушенко та ін. 
- Харків : Видавець О. Савчук, 2021. - 244 с.

У фонді - 10 екз.

Передмова
Троїцька церква 1710 року
Покровська церква 1759 року
Вознесенська церква 1759 року
Введенська церква 1761 року
Миколаївська церква 1760-х років
Перелік ілюстраційПерелік ілюстрацій



QR код до нових надходжень з альтернативної літератури, 
що є у фонді бібліотеки 

(квітень, 2021р.)


