ПЛАН ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2016 – 2017 навчальний рік
Наукови
№ Прізвище,
й
ім’я та по
ступінь,
з/ батькові
вчене
автора
п
звання
(повністю)

Вид продукції (повна назва)
Навчально-методична література
Кафедра

Монографія

Підручник

навчальний
посібник

курси лекцій,
методичні
розробки

Кіл-ть
др. арк.

Тираж

Примітка
(Термін подання
до редактора

Інститут міжнародних відносин
1.

Самойлов
О. Ф.

к.і.н.,
доцент

Кафедра
міжнародних
відносин та
зовнішньої
політики

Вяткіна
Т.Г.

д.е.н.,
професор
к.е.н.,
доцент
к.е.н.

Кафедра
міжнародного
туризму

2.
Вяткін
П.С.
Глівінська
Ю.В.

3.

Вяткіна
Т.Г.
Вяткін
П.С.

4.

Вяткіна
Т.Г.
Вяткін
П.С.

д.е.н.,
професор
к.е.н.,
доцент

Кафедра
міжнародного
туризму

д.е.н.,
професор
к.е.н.,
доцент

Кафедра
міжнародного
туризму

Homo
dictaticus.
Феномен
диктатури у
ХХ столітті
Механізми
формування
та
використання
ресурсного
потенціалу
економічного
розвитку

12 д.а.

Практикум з
економіки
підприємства.
Методична
розробка для
студентів
спеціальності
«Туризм»
Практикум з
менеджменту
туризму.
Методична
розробка для
студентів
спеціальності
«Туризм»

2016-2017 н.р.

10,1 д.а.

Вересень
2016 р.

3,5 д.а.

Жовтень 2016 р.

3,5 д.а.

Листопад 2016 р.

Наукови
№ Прізвище,
й
ім’я та по
ступінь,
з/ батькові
вчене
автора
п
звання
(повністю)
Вяткіна
Т.Г.
д.е.н.,
профеВяткін
сор
к.е.н.,
5. П.С.
доцент
Лукашен- к.і.н.,
ко А.І.
доцент
Глівінська к.е.н.
Ю.В.
Вяткіна
д.е.н.,
Т.Г.
профе6.
сор
Лукашен- к.і.н.,
ко А.І.
доцент

Вид продукції (повна назва)
Навчально-методична література
Кафедра

Монографія

Підручник

навчальний
посібник

курси лекцій,
методичні
розробки

Кафедра
міжнародного
туризму

Курс лекцій
«Економіка
туризму» (для
студентів
спеціальності
«Туризм»)

Кафедра
міжнародного
туризму

Курс лекцій
країнознавства
ч.2. (для студентів
спеціальності
«Туризм»)

Кіл-ть
др. арк.

Тираж

Примітка
(Термін подання
до редактора

4,9 д.а.

Квітень 2017 р.

5 д.а.

Квітень 2017 р.

2

Юридичний інститут

7.

8.

Савченко
Л.А.

Ткаченко
О.В.
Сапарова
А.О.

д.ю.н.,
професор

к.ю.н.,
доцент.
к.ю.н.,
доцент

Кафедра
публічноправових
дисциплін

Кафедра
теоретичних та
приватноправових
дисциплін

к.ю.н.,
доцент

Кафедра
теоретичних та
приватноправових
дисциплін

10. Ткаченко
О.В.

к.ю.н.,
доцент

Кафедра
теоретичних та
приватноправових
дисциплін

11. Суббот
А.І.

д.ю.н.,
професор

Кафедра
публічноправових
дисциплін

9.

Сапарова
А.О.

Правові
проблеми
реалізації
принципів
фінансового
контролю у
фінансовоконтрольован
ому процесі
Методичні
рекомендації для
написання курсових
робіт з дисципліни
«Цивільне право»
для студентів 3
курсу
Курс лекцій «Теорія
держави і права»
для студентів 1
курсу»,
спеціальність
«Право»
Курс лекцій
«Цивільне право
для студентів 2
курсу» для
студентів
спеціальності
«Право».
Курс лекцій
«Адміністративне
право» для
студентів 2 курсу
спеціальності
«Право»

15 д.а.

Жовтень
2016 р.

6 д.а.

Грудень
2016 р.

4 д.а.

Травень
2017 р.

4 д.а.

Травень
2017 р.

10 д.а.

Квітень 2017 р.

3

12. Корнієнко
Є.В.

13. Москалюк
Ю.Д.

14. Панфілова
Ю.М.

15. Судак І.І.

к.ю.н.,
доцент

Кафедра
публічноправових
дисциплін

к.ю.н.,
доцент

Кафедра
міжнародного
права та
порівняльного
правознавства

к.ю н.,
доцент

Кафедра
міжнародного
права та
порівняльного
правознавства

к.і.н.,
доцент

Кафедра
міжнародного
права та
порівняльного
правознавства

Криміналістика
(англійською
мовою) – курс
лекцій для
студентів 4 курсу
спеціальності «
Право»
Курс лекцій
«Судові системи і
порівняльне судове
право» для
студентів 2 курсу
спеціальності
«Право» та
«Міжнародне
право»
Курс лекцій
«Порівняльне
конституційне
право» для
студентів
юридичного
інституту
Курс лекцій з
навчальної
дисципліни «Історія
вчень держави і
право» для
студентів 1 курсу
спеціальності
«Міжнародне
право»
Юридичного
інституту

11 д.а.

Квітень 2017 р.

4 д.а.

Травень 2017р.

4 д.а.

Травень
2017 р.

6 д.а.

Березень 2017 р.

4

16. Юрченко
С.М.

Кафедра
міжнародного
права та
порівняльного
правоз

Курс лекцій «Право
Світової Організації
Торгівлі» для
студентів 1 курсу
магістратури
спеціальності «
Міжнародне право»

3 д.а.

Квітень
2017р.

5

Інститут лінгвістики та психології_
17.

Литвинчук
О.М.

к.психол Кафедра
.н.,
психології та
доцент педагогіки

18.
Османова
А.М.

19. Абрамян
Н.Д.

к.писхол Кафедра
.н.,
психології та
доцент педагогіки
к.психол Кафедра
.н.,
психології та
доцент педагогіки

Навчальнометодичний
посібник
«Психологія
управління» для
студентів 1 курсу
магістратури
спеціальностей
«Менеджмент
організації» та
«Туризм»

7 д.а.

Курс лекцій
«Історія
психології» для
студентів 2
курсу
спеціальності
«Психологія»
Курс лекцій
«Загальна
психологія» для
студентів
спеціальності
«Психологія» 1,
2 курсу

5 д.а.

Листопад
2016 р.

Листопад 2016 р.

4 д.а.
Грудень
2016 р.

6

Методичні
вказівки для
практичних
занять з
граматики
англ.м. для
студентів 1
курсу РВО
бакалавр
спеціальність
«Філологія
(англійська
мова)»
Інституту
лінгвістики та
психології

20.

Нагачевська О.О.

к.ф.н.,
доцент

Кафедра
германських мов
та перекладу

21.

Нагачевська О.О.

к.ф.н.,
доцент

22. Ющук І.П.

к.ф.н.,
професор

Основи
наукових
досліджень в
лінгвістиці( для
студентів РВО
бакалавр,
напрям
підготовки
«Філологія
/переклад»

Кафедра
германських мов
та перекладу

Кафедра
слов'янської
філології та
загального
мовознавства

Українська
мова 8 кл

2 д.а.

20

Грудень
2016 р.

5 д. а.

20

Січень 2017 р.

12 д. а.

Січень 2017 р.

7

23.

Литвинчук
О.М.

24. Колодкевич Г.В.

к.психол Кафедра
.н.,
психології та
доцент педагогіки

к.ф.н.,
доцент

Кафедра
слов'янської
філології та
загального
мовознавства

25.

Нагачевська О.О.

к.ф.н.,
доцент

Кафедра
германських мов
та перекладу

Нагачевська О.О.

к.ф.н.,
доцент

Кафедра
германських мов
та перекладу

26.

Навчальнометодичний
посібник
«Психологія:
Вступ до
спеціальності»
(для студентів
спеціальності
«Психологія» 1
курсу)
Курс лекцій
«Історія
української
літератури.
Ранній
модернізм» (для
студентів всіх
спеціальностей)
Курс лекцій
«Світова
література ХІХ
ст.» (для
студентів І та ІІ
курсів коледжу
та Інституту
лінгвістики та
психології
Курс лекцій
«Антична
література,
література
Середньовіччя
та Відродження»
(для студентів І
та ІІ курсів всіх
спеціальностейк
оледжу та
Інституту
лігвістики та
психології)

11 д.а.

Лютий
2017 р.

7 д. а.

Лютий 2017 р.

3 д. а.

20

Лютий
2017 р.

3 д. а.

20

Лютий
2017 р.

8

27. Кулакевич
Т.В.

к.філ.н., Кафедра
доцент психології та
педагогіки

Курс лекцій
«Психологічний
спецпрактикум:
Сімейне
консультування»
для студентів 2
курсу
спеціальності «
Психологія».
Курс лекцій
«Світова
література ХХ
ст.» (для
студентів І та ІІ
курсу коледжу
та Інституту
лінгвістики та
психології)
Курс лекцій
«Психологічні
технології
бізнесконсультування
та бізнестренінгу» (для
студентів
магістратури 1, 2
курсу
спеціальності
«Психологія»)

28.

Нагачевська О.О.

29. Руда О.З.

к.ф.н.,
доцент

к.і.н.,
доцент

Кафедра
германських мов
та перекладу

Кафедра
психології та
педагогіки

30.

Борисенко
Ю.А.

Кафедра
германських мов
та перекладу

Загально
теоретичний
курс німецької
мови (для
студентів РВО
бакалавр
напрямку
підготовки
Філологія/перек
лад)

7 д. а.

Березень
2017 р.

3 д. а.

20

Березень
2017 р.

7 д. а.

Квітень
2017 р.

5 д. а.

20

Квітень
2017 р.

9

31. Івашина
Т.М.

к.ф.н.,
доцент

Кафедра
германських мов
та перекладу

32.

Кінщак
О.М.

к.ф.н.,
доцент

Кафедра
германських мов
та перекладу

Лавриненко О.О.

к.ф.н.,
доцент

Кафедра
германських мов
та перекладу

33.

Курс лекцій
«Проблеми
комунікативної
лінгвістики»
(для студентів
магістратури,
спеціальність
«Філологія
(англійська
мова)» Інституту
лінгвістики та
психології)
Переклад
ділового
дискурсу
(англійська та
українська мови
(для студентів
РВО бакалавр
напряму
підготовки
Філологія/перек
лад )
Практикум з
англійської мови
(для студентів
РВО бакалавр
напрямку
підготовки
Філологія/перекл
ад )

3 д. а.

20

Квітень
2017 р.

6 д. а.

20

Квітень
2017 р.

5 д. а.

20

Квітень
2017 р.

10

“Idioms in use” –
методична
розробка для
студентів 2
курсу РВО
бакалавр
спеціальності
Філологія
(англійська
мова) Інституту
лінгвістики та
психології.
Методична
розробка
«Система
модальності в
англійській
мові» (для
студентів 2
курсу РВО
бакалавр
спеціальності
«Філологія
(англійська
мова)» Інституту
лінгвістики та
психології

34.

Тимошенко І.Б.
Щудла
Н.М.

Кафедра
германських мов
та перекладу

Сахнова
Н.М.

Кафедра
германських мов
та перекладу

35.

36.
Кафедра
германських мов
та перекладу

Гарнік І.В.

37. Ющук І.П.

Історикополітичне
дослідження
«Залізна завіса»,
автор
Е.Епплбом) (для
студентів всіх
спеціальностей)

к.ф.н.,
професор

Кафедра
слов'янської
філології та
загального
мовознавства

Українська
мова 9 кл

3 д. а.

2 д. а.

6 д. а.

12 д. а.

Квітень
2017 р.

20

20

Квітень 2017р.

20

Травень
2017 р.

Травень 2017 р.

11

38. Кузьмич
О.А.

к.пед.н., Кафедра
доцент слов'янської
філології та
загального
мовознавства

Курс лекцій
7 д. а.
«Сучасна
українська мова і
практична
стилістика.
Морфологія». 3
частина (для
студентів І-го
курсу коледжу
спеціальності
«Журналістика»)

Травень 2017 р.

12

Інститут журналістики
Курс лекцій
«Українська
література 7090-х років ХІХ
століття» (для
студентів всіх
спеціальностей
Інституту
журналістики).

39.

Перевертень Н.С.

кафедри теорії та
історії
к.філ.н.,
журналістики та
доцент
соціальних
комунікацій

Мушкудіані О.Н.

д.філол.
н.,
профес
ор

40.

кафедри теорії та
історії
журналістики та
соціальних
комунікацій

41.
Колодкевич Г.В.

кафедри теорії та
історії
к.філ.н.,
журналістики та
доцент
соціальних
комунікацій

42.

Козак В.А.

к.філол.
н.,доце
нт

кафедри теорії та
історії
журналістики та
соціальних
комунікацій

Ніко
Лордкіпанідзе.
Мініатюри,
новели,
оповідання
Історія
української
літератури методичні
рекомендації для
студентів ІІІ
курсу Інституту
журналістики
Курс лекцій
«Основи
редакторської
майстерності»
(для студентів ІІІ
курсу коледжу,
спеціальність
«Видавнича
справа»)

4 д.а.

Вересень
2016 р.

14 д.а.

Жовтень
2016 р.

4д.а.

Грудень
2016 р.

3 д.а.

Лютий
2017 р.

13

Курс лекцій
«Історія
української
літератури.
Ранній
модернізм» (для
студентів ІІ
курсу
спеціальності
«Журналістика»)

43.
кафедри теорії та
історії
журналістики та
соціальних
комунікацій

Колодкеви
ч Г.В.

к.філ.н,
доцент

Мушкудіа
ні О.Н.

кафедри теорії та
д.філ.н., історії
профес журналістики та
ор
соціальних
комунікацій

44.

45.

Козак В.А.

кафедри теорії та
історії
к.філ.н.,
журналістики та
доцент
соціальних
комунікацій

Козак В.А.

кафедри теорії та
історії
к.філ.н.,
журналістики та
доцент
соціальних
комунікацій

46.

З потоку літ (для
студентів
спеціальності
журналістика)
Методичні
рекомендації
«Загальне
редагування»
(для студентів 3
курсу коледжу,
спеціальності
«Видавнича
справа»)
Короткий
словник термінів
з дисципліни
«Організація та
економіка
видавничої
справи (для
студентів 4
курсу коледжу,
спеціальності
«Видавнича
справа»)

7 д.а.

Березень
2017 р.

33 д.а.

Березень
2017 р.

3 д.а.

Квітень 2017 р.

3 д.а.

Травень
2017 р.

14

Інститут телебачення, кіно та театру
Режисери
України:
монографія
– Т. 1

47.
Безручко
О.В.

д.н.,
професор

48.

Ільїна Н.О.

кафедра
театрального
мистецтва

Ільїна Н.О.

кафедра
театрального
мистецтва

Ільїна Н.О.

кафедра
театрального
мистецтва

49.

50.

Вересень
2016 р.

10 д. а
Курс лекцій
«Техніка
мовлення та
сценічна
виразність» (для
студентів
спеціальності
«Театральне
мистецтво»)
Курс лекцій
«Сценічна мова»
частина ІІ (для
студентів
Інституту
телебачення,
кіно та театру)
Навчальнометодична
розробка № 5.
Літературнопоетична
композиція
«Міфи срібного
сторіччя» до
курсу лекцій з
дисципліни
«Сценічна мова»
(для
російськомовног
о курсу –VIIVIII cеместр)

7 д. а

20

Грудень 2016р.

8 д. а

20

Грудень 2016р.

8 д. а.

20

Грудень 2016р.
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51.

Ільїна Н.О.

кафедра
театрального
мистецтва

Ільїна Н.О.

кафедра
театрального
мистецтва

52.

Навчальнометодична
розробка №4.
Літературнопоетична
композиція
«Сонети
Ренесансу» до
курсу лекцій (з
дисципліни
«Сценічна мова»
V-VI семестр)
Навчальнометодична
розробка №3.
Літературно поетична
композиція «
Золоте століття
епохи
романтизму»
«Кохані жінки
О.С.Пушкіна».
До курсу лекцій
з дисципліни
«Сценічна мова»
(для
російськомовног
о курсу ІІІ-ІV
cеместр)

8 д. а.

6 д.а.

20

20

Лютий 2017р.

01.02.2017р.
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Науковометодична
розробка №1.
«Байка, балада,
поема» до курсу
лекцій «Техніка
мовлення і
сценічна
виразність» (для
російськомовног
о курсу – II
cеместр)

53.

кафедра
театрального
мистецтва

Ільїна Н.О.

Режисери
України:
монографія.
Т.2

54.
Безручко
О.В.

д.мист.,
професор

Емоції у
навчанні та
освіті (для
студентів
Інституту
телебачення,
кіно і театру)

55.
Кудін В.О.

д.ф.н.,
професор

56.

Ільїна Н.О.

кафедра
театрального
мистецтва

Курс лекцій з
дисципліни
«Техніка
мовлення і
сценічна
виразність»
(для
україномовного
курсу - II
cеместр)

7 д. а.

01.03.2017р.

20

10 д. а

Березень
2017 р.

15 д. а.

Березень
2017 р.

20

Квітень 2017р.

17

57.

Кудін В.О.

д.ф.н.,
професор

кафедра
аудіовізуального
мистецтва та
виробництва

Філософське есе
«В пошуках
соціальної
справедливості»
(для студентів
Інституту
телебачення,
кіно і театру)

15 д.а.

Квітень
2017 р.
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Економічний факультет
58.

Колектив
авторів;
Могилевська к.е.н.,
О.Ю.
доцент

Кафедра
економіки,
підприємництва,
менеджменту

59.

Могилевська к.е.н.,
О.Ю.
доцент

Кафедра
економіки,
підприємництва,
менеджменту

Розділ
«Marketing
approach to
management
of innovative
development
of the region»
в монографії
«Sustainable
economic
development
of regions:
Monograph,
Volume 8/ ed.
by L.
Shlossman. –
Vienna: “East
West”
Association
for Advanced
Studies and
Higher
Education
GmbH, 2016.
«Таймменеджмент»
для студентівмагістрів
спеціальностей
«Публічне
управління та
адміністрування
»,
«Менеджмент»

10 д.а.

Жовтень
2016 р.

15 д.а.

Жовтень
2016 р.
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60.

Могилевська к.е.н.,
О.Ю.
доцент

Кафедра
економіки,
підприємництва,
менеджменту

61.

Могилевська к.е.н.,
О.Ю.
доцент

Кафедра
економіки,
підприємництва,
менеджменту

«Економіка
підприємства»
для студентівбакалаврів
спеціальностей
«Менеджмент»,
«Підприємництв
о, торгівля та
біржова
діяльність»,
«Економіка»,
«Міжнародні
економічні
відносини»
Курс лекцій
«Мікроекономі
ка» для
студентів 1-го
курсу
спеціальностей
«Економіка»,
«Менеджмент»
, «Міжнародні
економічні
відносини»,
«Підприємницт
во, торгівля та
біржова
діяльність»

13 д.а.

Жовтень
2016 р.

5 д.а.

Грудень
2016 р.
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Курс лекцій «Комунікативн
ий
менеджмент»
для студентівмагістрів
спеціальностей
«Публічне
управління та
адмініструванн
я»,
«Менеджмент»
, «Міжнародні
економічні
відносини»

62.

Могилевська к.е.н.,
О.Ю.
доцент

Кафедра
економіки,
підприємництва,
менеджменту

63.

Могилевська к.е.н.,
О.Ю.
доцент

Кафедра
економіки,
підприємництва,
менеджменту

64.

Коміренко
В.І.

д.е.н.,
профес
ор

Кафедра
економіки,
підприємництва,
менеджменту

«Комунікативний
менеджмент» для
студентівмагістрів
спеціальностей
«Публічне
управління та
адміністрування»,
«Менеджмент»

5 д.а.

9 д.а.

Курс лекцій «Міжнародний
бізнес» для
студентівмагістрів
спеціальносте
«Публічне
управління та
адмініструванн
я»,
«Менеджмент»
, «Міжнародні
економічні
відносини»

8 д.а.

Січень
2017 р.

Січень
2017 р.

Квітень
2017 р.
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65.
Могилевська к.е.н.,
О.Ю.
доцент

Кафедра
економіки,
підприємництва,
менеджменту

66.

Заєць С.В.

к.е.н.,
доцент

Кафедра
економіки,
підприємництва,
менеджменту

Ключові
компетенції
промислового
підприємства

10 д.а.
«Статистика–
Statistics» для
студентівбакалаврів
спеціальностей
«Менеджмент»,
«Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність»,
«Економіка»,
«Міжнародні
економічні
відносини»

20 д.а.

Травень
2017р.

Червень
2017 р.
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Факультет будівництва та архітектури
67.
Кафедра
будівництва і
архітектури

Вірченко
С.П.

68. Переход
О.В.

к.ф.м.н.,
с.н.с.
Кафедра
будівництва і
архітектури

69. Штанько
А.П.

к.т.н.,
доцент
Кафедра
будівництва і
архітектури

Комп`ютерна
графіка. Частина
1. Для студентів
університету та
коледжу, які
навчаються в
галузі знань
«Будівництво та
архітектура»
Методичні
рекомендації
«Функції
багатьох
змінних» на
англійській мові
для студентів
факультету
будівництва та
архітектури
Методичні
рекомендації
"Методи
розв'язання
систем лінійних
рівнянь для
студентів
факультету
будівництва та
архітектури

15 д.а.

Грудень 2016р.

Березень 2017 р.

1 д.а.

Квітень 2017 р.

1 д.а.
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Методичні
вказівки до
випускної
кваліфікаційної
роботи
молодшого
бакалавра з
будівництва та
цивільної
інженерії
(основні вимоги)
для студентів
будівництва та
архітектури

70.

Обухов
А.В.

к.т н.,
доцент

Кафедра
будівництва і
архітектури

2 д.а.

Травень 2017 р.

Медико-фармацевтичний факультет
71. Гудзенко
А.В.

д.фарм.н.,
доцент

Кафедра
фармації

72. Гудзенко
А.В.

д.фарм. н.,
доцент

Кафедра
фармації

Аналіз
компонентів
рослинних
сумішей
Методичні
рекомендації
щодо виконання
та захисту
магістерських
робіт в медикофармацевтичному
факультеті

10,2 д. а.

Травень 207р.

3 д.а.

Листопад 2016
року
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