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1. ПРИЗНАЧАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Науково-дослідна робота студентів сьогодні є пріоритетним напрямом
формування сучасного фахівця вищої кваліфікації. Виконання курсової
роботи входить в план підготовки спеціаліста-культуролога, організатора
культурно-дозвіллєвої діяльності та є одним з основних підсумкових видів
науково-дослідної роботи студентів при вивченні конкретних дисциплін.
Основною метою курсової роботи у вищому навчальному закладі є
застосування одержаних протягом навчання знань, практична реалізація
набутих вмінь та навичок з конкретних дисциплін. У роботі мають знаходити
відображення вміння самостійно опрацьовувати літературу, аналізувати
існуючі наукові концепції та підходи, висловлювати власну позицію.
Виконання курсової роботи також передбачає прояв творчих здібностей,
втілення художньо-естетичних задумів, проведення дослідної роботи з
обраної теми.
Основними завданнями курсової роботи є:
вивчення
(або
поглиблення)
та
узагальнення
теоретико-методологічних
засад
з
обраного
напряму
дослідження;
проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням
сучасного інструментарію;
розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення
окреслених проблем;
обґрунтування власних пропозицій;
підготовка доповіді з подальшим їх захистом.
Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму та
обраного об'єкту дослідження.
Курсова роботи складається з теоретичної та практичної частин.
Теоретичне дослідження містить науково-дослідну роботу: складання
програми дослідної роботи, ретельне вивчення спеціальної літератури з
обраної теми, аналіз історичного аспекту та вивчення сучасного стану теми
дослідження, проведення соціологічного дослідження, опрацювання
одержаних дослідних даних, формулювання висновків. Практична частина
курсової роботи складається з пошуку шляхів вирішення проблеми
дослідження, розробки шляхів втілення результатів дослідження в практику
культурно-дозвіллєвої діяльності (далі КДД), експериментальної перевірки
гіпотези дослідження.
2. СТРУКТУРА ПИСЬМОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота як теоретико-прикладне дослідження повинна мати
певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Загальний обсяг
курсової роботи має бути в межах 45 – 50 сторінок рукописного тексту або 30
– 35 сторінок машинопису формату А4. Рекомендується така структура
курсової роботи:
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зміст;
вступ;
основна частина;
висновки;
список використаних джерел;
додатки.
Зміст включає в себе перелік основних структурних частин роботи
(вступ, розділи і підрозділи, висновки, список використаних джерел, додатки)
з посиланням на номер сторінки, з якої кожна з них розпочинається. Назви
розділів та підрозділів у змісті повинні повністю відповідати наведеним в
тексті роботи. Зміст роботи повинен відображати суть проблеми, її складність
та логіку дослідження.
У вступі до курсової роботи обґрунтовується актуальність обраної
теми, наводиться загальна характеристика стану дослідження даної проблеми,
нез'ясованих її аспектів, чітко формулюються основна мета і завдання роботи,
окреслюється методика та інформаційна база дослідження. Зокрема,
обґрунтування актуальності досліджуваної теми варто робити у формі
критичного аналізу та порівняння відомих науці напрямів розв'язання
проблеми. Інструментарій аналізу, використаний в роботі, необхідно
оформити не як простий перелік загальнонаукових та специфічних методів, а в
тісному взаємозв'язку із досліджуваними явищами та процесами. Це дасть
змогу переконатися в логічності вибору саме цих, а не інших, методів для
вирішення проблеми. Вступ за обсягом не повинен перевищувати 3 – 5
сторінок.
Основна частина роботи складається із розділів, поділених на
підрозділи, а при потребі – пункти та підпункти. Кожен розділ розпочинається
з нової сторінки. У даній частині роботи розкриваються поняття та сутність
аналізованого явища чи процесу, відстежуються основні етапи дослідження
питання у вітчизняній та зарубіжній літературі, окреслюються дискусійні та
нерозв'язані проблеми. Розкриття основних питань має супроводжуватися
аналізом монографічної літератури, періодики тощо. При цьому, необхідно
навести конкретні науково-обґрунтовані рекомендації щодо напрямів
усунення недоліків у досліджуваній проблемі.
Висновки повинні містити узагальнений виклад основних проблем за
темою роботи, оцінку рівня досягнення мети, поставленої у вступній частині,
міркування з приводу практичної цінності роботи в цілому та потенційної
ефективності авторських рекомендацій, а також опис нових дослідницьких
проблем, виявлених в процесі написання роботи. Висновки курсової роботи не
повинні перевищувати 5 – 10% загального її обсягу.
Додатки мають на меті вивільнити основний текст роботи від
матеріалів допоміжного характеру, якими можуть бути: таблиці, що займають
повну сторінку; фотоматеріали тощо. Кількість додатків не обмежується, але
надмірний їх обсяг також є небажаним.
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Список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 – «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання».
3. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ
Починати працювати над курсовою роботою треба з визначення теми,
яка повинна бути обрана з урахуванням особистісних інтересів. Часто інтерес
до теми виникає ще на початку навчання. Перші кроки реалізації теми можуть
втілитися при написання контрольних, рефератів, доповідей з суспільних,
загальнонаукових дисциплін («Історія світової культури», «Історія культури
України», «Етика та естетика», «Психологія», «Історія мистецтв»,
«Філософія» тощо).
Тема курсової роботи повинна бути соціально значущою, актуальною,
вона має надати можливість автору виразити художньо-естетичних смак,
реалізувати творчі здібності в галузі майбутньої професії.
Робота з літературою представляє важливий етап при написанні
курсової роботи, що являє собою підбір та аналіз історичного,
публіцистичного, художнього матеріалу. Сюди можна включити:
опрацювання основних понять, теоретичних положень з теми дослідження;
аналіз історії розвитку та сучасний стан, шляхи вирішення проблеми
дослідження тощо.
Наступний етап стосується складання плану курсової роботи, що
розкриває логіку міркування автора. Розробка плану курсової роботи вимагає
від автора чіткого бачення всієї курсової роботи, її змісту та структури.
Наступним етапом курсової роботи є розробка програми дослідження
(докладніше у розділі «Програма дослідження»).
Захист курсової роботи.
4. ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ З ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Важливим етапом є розробка програми дослідження курсової роботи.
Практично, саме вона визначає мету і зміст, шляхи й етапи виконання всієї
курсової роботи. Програма курсової роботи – це науковий документ, у якому
викладаються теоретико-методологічні засади (концепція дослідження),
логічна послідовність процедур та операцій зі збору, обробки, узагальнення,
аналізу та інтерпретації отриманої інформації.
Програма дослідження курсової роботи надається у вступі і
реалізується у всій курсовій роботі.
Програма дослідження розпочинається із розкриття актуальності
проблеми. Теми, що пропонуються з дисципліни «Організація та методика
роботи з аматорськими об'єднаннями» й «Методологія та методика
досліджень соціокультурної діяльності» спеціальності «Культурологія»
пов'язані або з сучасними тенденціями в КДД, різними видами аматорського
мистецтва, або з проблемою відродження народних традицій в умовах
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вільного часу, аналізом етапів культурно-історичного розвитку тих чи інших
регіонів України, інших країн, часів та можливості використання
культурно-історичного досвіду минулого на сучасному етапі.
У зв'язку з актуальністю проблеми визначається мета дослідження.
Мета дослідження має бути орієнтована на вирішення проблеми дослідження,
протиріччя, що існують у даній темі.
Завдання – це послідовні етапи дослідницької роботи, спрямовані на
досягнення поставленої мети. Завдання повинні розкривати, конкретизувати
мету дослідження і в загальному підсумку повинні бути адекватні цій меті.
Завдання можна розподілити на теоретичні (розробка програми дослідження,
аналіз літератури з теми, аналіз практики, вивчення історії теми, проблеми,
вивчення смаків, потреб, переваг сучасного стану КДД різних верст
населення) та практичні (розробка та втілення результатів дослідження в
практику сучасної культурно-дозвіллєвої діяльності).
У процесі розробки програми дослідження необхідно визначити об'єкт
та предмет дослідження. Об'єктом дослідження може бути соціальний носій
проблеми або соціальне явище. Предмет дослідження – істотні властивості та
відношення об'єкта, які ми будемо вивчати.
Методи дослідження. У курсовій роботі подають перелік
використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети.
Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а визначаючи, що
саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитись в
логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Щоб отримати достовірні
результати, рекомендується використовувати різноманітні методи.
Збір соціологічної інформації займає в дослідженні значуще місце. На
ньому етапі ми проводимо спостереження за явищем, поведінкою, процесом,
що нас цікавить, опитування людей ( можливо різних категорій ) щодо нашої
проблеми. Зібрана інформація піддається опрацюванню на етапі обробки
первинної соціологічної інформації. Саме тут підраховуються кількісні та
відсоткові характеристики об'єкту дослідження.
Найбільш складним є етап аналізу та інтерпретації одержаних даних.
На цьому етапі проводиться якісний аналіз результатів дослідження,
формулюються висновки та розробляються рекомендації.
5. МЕТОДИКА РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРОЮ
Важливим етапом роботи над курсовою є підбір та робота з
літературними джерелами. Виходячи з теми, мети та завдань, об'єкта та
предмета дослідження студент визначає літературу, яка увійде в контекст
курсової роботи.
Літературні джерела можуть бути різноманітними. У дослідженнях
різних аспектів джерелами можуть бути література з історії розвитку культури
і мистецтва, наукові джерела щодо існування, значення, змісту, напрямків
КДД, белетристична література (довідники, словники, енциклопедії тощо),
література пов'язана з практикою функціонування КДД в регіонах, областях,
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районах країни, розвиненістю тих чи інших форм дозвілля, видів аматорського
мистецтва в Україні. У курсовій роботі можна використовувати і художню
літературу, якщо це передбачено темою та контекстом роботи.
Методика вивчення літературного джерела. Література, що відібрана
спочатку вивчається на рівні змісту, розділів, що безпосередньо мають
відношення до теми курсової роботи. На кожне джерело необхідно завести
окрему картку з усіма вихідними даними.
Далі варто глибше ознайомитись з відібраними джерелами, скласти
конспект або тези. При цитуванні треба дотримуватись контексту.
При формуванні списку використаних джерел варто дотримуватись
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – «Бібліографічний запис, бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання» (Додаток А).
6. КЕРІВНИЦТВО КУРСОВОЮ РОБОТОЮ
Науковий керівник призначається студентові кафедрою з метою
надання йому теоретичної та практичної допомоги в період підготовки та
написання роботи.
Основними функціями наукового керівника є:
1) допомога студентові в остаточному формулюванні теми курсової
роботи, розробці її концепції та структури;
2) поради з питань вибору спеціальних літературних джерел, обробки
та використання матеріалів;
3) консультації з питань змісту курсової роботи;
4) контроль окремих етапів виконання роботи.
Студент періодично інформує наукового керівника про хід написання
роботи і консультується з питань, які викликають труднощі. Студент повинен
пам'ятати, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором роботи, а
тому він не може розраховувати на те, що керівник виправить наявні в роботі
теоретичні, методологічні, стилістичні чи інші помилки. Науковий керівник
консультує студента щодо формулювання назви роботи, розглядає і корегує її
план та дає рекомендації щодо списку літератури. У процесі виконання роботи
науковий керівник виступає в ролі опонента, вказуючи студенту на недоліки
щодо аргументації окремих положень, оформлення і т.п. і рекомендує способи
їх усунення. Студент зобов'язаний брати до уваги всі висловлені керівником
зауваження та рекомендації. Разом з тим, він може враховувати їх лише
частково, якщо критичний аналіз рекомендацій дає підстави для відхилення
окремих з них. Це пов'язано з тією обставиною, що теоретично і
методологічно правильна розробка та висвітлення теми, а також якість змісту
та оформлення курсової роботи повністю покладені на його відповідальність.
Завершена і переплетена курсова робота, підписана студентом, передається
науковому керівникові у строк, визначений кафедрою. Після отримання
остаточного варіанту курсової роботи керівник ознайомлюється із її змістом
та оформленням, підписує титульну сторінку роботи і готує письмовий відгук
обсягом 1 – 2 сторінки, в якому всебічно характеризує якість курсової роботи,
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відзначає актуальність теми, теоретичний рівень та практичну значущість,
характеризує її позитивні сторони. Особлива увага приділяється недолікам, не
усунутим студентом, а також обґрунтуванню можливості чи недоцільності
рекомендації роботи до захисту. При цьому, науковий керівник лише
констатує можливість (неможливість) такої рекомендації, не виставляючи
диференційованої оцінки.
7. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота виконується на одному боці аркуша білого паперу
формату А4 (210х297 мм). Якщо робота виконується на комп'ютері з
використанням текстового редактора Word, то текст роботи слід друкувати
через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman (кегль – 14) з дотриманням
полів наступних розмірів: верхнє та нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше
10 мм, ліве – не менше 30 мм. Першою сторінкою курсової роботи є титульний
аркуш, який, як і сторінка із змістом, враховується при нумерації, але номер
сторінки на ньому не проставляється. На решті сторінок номер проставляють у
правому верхньому куті аркуша без крапки наприкінці. За титульним аркушем
послідовно розміщують: зміст роботи, вступ, розділи основної частини
роботи, висновки, додатки, список використаних джерел. Назви основних
структурних одиниць роботи слід друкувати великими літерами симетрично
до тексту («ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ 1» і т. д.). Заголовки інших
складових курсової роботи (підрозділ, пункт, підпункт) друкують малими
літерами (крім першої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не
ставлять. Відстань між заголовком (крім заголовків пунктів і підпунктів) та
текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервалам. Нумерацію сторінок,
структурних частин роботи, таблиць та формул подають арабськими цифрами
без знака №. Зміст, перелік використаних джерел, вступ та висновки не
нумеруються. Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ» без крапки,
після чого з нового рядка друкується назва розділу. Підрозділи нумеруються у
межах кожного розділу, а тому мають двозначну нумерацію. Перша цифра
вказує на номер відповідного розділу, друга – відповідного підрозділу. Між
цифрами та після другої цифри ставиться крапка. Наприклад, позначення
«1.2.» означає другий підрозділ першого розділу. Назва підрозділу наводиться
в тому ж рядку, що й його порядковий номер. Пункти та підпункти
нумеруються у межах кожного підрозділу чи пункту відповідно і мають тричи чотиризначну нумерацію. Принцип їх оформлення – такий же самий, як і
для підрозділів.
Правила цитування та посилання на використані джерела.
При написанні курсової роботи студент повинен робити посилання на
джерела, інформацію чи результати аналізу які використано у власному
дослідженні. Так, для обґрунтування окремих положень і висновків у курсовій
роботі можуть використовуватись цитати з літературних джерел чи витяги з
нормативних документів. Поряд із цитуванням думок з аналізованої праці
допускається виклад чужих міркувань власними словами. У цьому разі
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недослівний переказ думок не береться в лапки, але це не позбавляє обов'язку
зробити посилання на відповідне джерело у квадратних дужках. Посилання
може бути зроблене в детальній чи короткій формі.
Список використаних джерел розпочинають з нової сторінки, а самі
джерела нумерують арабськими цифрами і розташовують в такій
послідовності:
1) Закони України;
2) міжнародні нормативно-правові документи;
3) Акти Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України;
4) інші нормативні документи (положення, правила, інструкції) із
зазначенням того, коли й ким затверджені;
5) акти органів судової влади;
6) монографії, статті, підручники, коментарі та інші видання
кириличною абеткою в алфавітному порядку;
7) монографії, статті, підручники, коментарі та інші видання
латинською абеткою в алфавітному порядку.
Відомості про джерела, включені до списку, слід оформляти згідно із
вимогами державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – «Бібліографічний
запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
8. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Дата захисту курсової роботи планується заздалегідь. Захист курсової
роботи проходить публічно в присутності студентської групи, наукового
керівника і викладача, що читає дану навчальну дисципліну. Завданням
кафедри є встановлення рівня теоретичної підготовки студента, його
готовності до професійної діяльності. А тому студент під час захисту повинен
викласти власні результати, отримані під час написання роботи, не
обмежуючись переказом положень, наведених у спеціальній літературі.
Для захисту курсової роботи студент готує виступ на 10 хвилин, в
якому розкривається актуальність теми дослідження, проблема, об'єкт,
предмет, мета дослідження, джерела, що використовувалися при роботі над
курсовою. Висвітлюються етапи роботи над теоретичною та практичною
частинами роботи, висновки та рекомендації щодо подальшого використання
наступних розробок та проектів. Хоча доповідь, зазвичай, готується у
письмовій формі, виступати слід вільно, не зачитуючи текст. Завершивши
виступ, студент зобов'язаний коротко і, разом з тим, вичерпно відповісти на
питання членів комісії по захисту. Після чого йде обговорення курсової
роботи. Студент під час відповідей на питання має право користуватися своєю
роботою. За змістом та стилем доповіді та відповідями на питання члени
комісії визначають рівень знань студента, його вміння публічно виступати та
аргументовано відстоювати власну точку зору.
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Додаток А.
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ НАУКОВИХ РОБІТ
(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання»)
Характерис
Приклад оформлення
тика
джерела
Книги:
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з
давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. —
Один
(Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V
автор
ст. ; № 14).
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного
білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах /
Коренівський Д. Г. — К. : Ін–т математики, 2006. — 111 с. —
(Математика та її застосування) (Праці / Ін–т математики НАН
України ; т. 59).
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла–золота / Наталія Дмитрівна
Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін–т соц. іміджмейкінгу, 2006.
— 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів :
Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).
Два
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР
автори
в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. —
К. : Києво–Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека
наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В.
Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. —
(Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до
складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.
В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр–7, 2007. — 375 с.
Три
1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как
автори
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего
организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с
англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс,
2007. — XLIII, 265 с.
Чотири
автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції
рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І.
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В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність",
2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні
нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу :
[підруч. для учнів проф.–техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю.
Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. —
478, [1] с. — (ПТО: Професійно–технічна освіта).
П’ять і
1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В.,
більше
Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3–е изд.].
авторів
— Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.–метод.
посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В.
Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова–Фаворська та ін.]. — К. :
Укр. ін–т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування
здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).
1. Історія Свято–Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт.
Без автора тексту В. Клос]. — К. : Грані–Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія /
[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007.
— 638, [1] с.
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій
українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття :
[антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані–Т, 2007.
— 190, [1] с.
4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології :
[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці :
Рута, 2007. — 310 с.
1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 /
Багатотом [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б–ка України ім. В. І.
ний
Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).
документ
Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост.
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ
"Леонорм–Стандарт", 2005—
.— (Серия "Нормативная база
предприятия").
Т. 1. — 2005. — 277 с.
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага
народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—
.— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в
6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—
.—
Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. —
Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково–документальна серія
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книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.
Т. (голова) [та ін.]).
Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М.
(голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична
статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М.
Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.
Матеріали 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування
конференц агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих
ій, з’їздів учених–аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"],
(Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М–во аграр. політики, Харк. держ.
аграр. ун–т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун–т ім.
В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів
виступів на республік. міжвуз. наук.–практ. конф. / Держкомстат
України, Ін–т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. —
147 с.
3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня
2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. —
(Спецвип.: 10 років АУБ).
4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів
конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред.
В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін–т пробл. міцності, 2000.
— С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :
зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. —
Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за
матеріалами міжнар. наук.–практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. /
М–во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.].
— К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.
Препринт 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения
и
материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с
подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов /
Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. —
(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.–техн.
ин–т" ; ХФТИ 2006–4).
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих
радіоактивних відходів гамма–методами / Панасюк М. І., Скорбун
А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін–т пробл. безпеки АЕС
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НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін–т
пробл. безпеки АЕС ; 06–1).
Депонова 1.
Социологическое исследование малых групп населения / В.
ні наукові И. Иванов [и др.] ; М–во образования Рос. Федерации, Финансовая
праці
академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, №
145432.
2.
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми
исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. –
М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, №
139876.
Словники 1. Географія : словник–довідник / [авт.–уклад. Ципін В. Л.]. — Х.
: Халімон, 2006. — 175, [1] с.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник–довідник
основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.
І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун–т, 2007. — 57 с.
3. Українсько–німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та
ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
4. Європейський Союз : словник–довідник / [ред.–упоряд. М.
Марченко]. — 2–ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
Атласи

1. Україна : екол.–геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я
миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО /
[наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил
України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко
та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і
структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті :
посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов,
В. Д. Маковецький. — 2–ге вид., розшир. та доповн. —
Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й.
Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодав
чі та
нормативн
і
документи

1. Кримінально–процесуальний кодекс України : за станом на 1
груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. :
Парлам. вид–во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та
голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики :
Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові
документи).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних
пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових

14

електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. :
ГРІФРЕ : М–во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. —
(Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні.
Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. —
[Чинний від 2006–01–01]. — К. : Держспоживстандарт України
2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107–1:2004 —
ДСТУ ISO 6107–9:2004. — [Чинний від 2005–04–01]. — К. :
Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні
стандарти України).
3. Вимоги щодо безпечності контрольно–вимірювального та
лабораторного електричного устаткування. Частина 2–020.
Додаткові
вимоги
до
лабораторних
центрифуг
(EN
61010–2–020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010–2–020:2005. —
[Чинний від 2007–01–01]. — К. : Держспоживстандарт України,
2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).
Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост.
Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов :
НТЦ "Леонорм–стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база
предприятия").
Т. 5. — 2007. — 264 с.
Т. 6. — 2007. — 277 с.
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області :
каталог–довідник / [авт.–упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів :
Новий час, 2003. — 160 с.
3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів.
кн., 2003]. — 11 с.
4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну /
Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліограф 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських
ічні
дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського
показчики державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц,
О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права,
опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за
1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів :
Львів. держ. ун–т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія:
Бібліографічні довідники ; вип. 2).
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доктора фіз.–мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К.,
2005. – 276 с.
Авторефе 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій
рати
робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на
дисертаці здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08
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„Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль,
2007. — 20, [1] с.
2. Нгуен
Ші
Данг.
Моделювання
і
прогнозування
макроекономічних показників в системі підтримки прийняття
рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06
„Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен
Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.
Авторські 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата
свідоцтва неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г.
Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл.
30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти
1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J
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2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Частина
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного
книги,
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в
періодичн області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика
ого,
фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
продовжу 2. Гранчак Т. Інформаційно–аналітичні структури бібліотек в
ваного
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій
видання
Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ–факторов — основа
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман,
В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та
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4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі
фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного
виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А.
Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник
соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. —
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6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ.
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7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське
письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з
новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. —
Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для
проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк,
С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние
использования
импульсных
источников
энергии
в
промышленности : междунар. науч.–техн. конф., 3–5 окт. 2007 г. :
тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади
цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми
модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М.
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Електронн 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій
і ресурси [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV
рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв.
— 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун–т, 2003. — (Бібліотека
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