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Креативне мислення
•Креативне мислення = Creative thinking :
навч. посібник / М.В. Ситницький, О.І.
Жилінська, С.В. Руденко [та ін. ; за ред. М.В.
Ситницького] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. - К.: Ліра-К, 2020. - 99, [1] с.:
портр., іл., табл. - Бібліогр.: с. 82-97. - - Назва
парал. укр., англ.
У навчальному посібнику наведено
концептуальні засади креативного мислення.

https://cutt.ly/PmDUX5x

Креативне лідерство
Креативне лідерство = Creative leadership :
навч. посібник / С.Ю. Пащенко, О.О.
Сербін, С.П. Стоян [та ін. ; за ред. та з
передм. М.В. Ситницького] ; Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. - К.: Ліра-К, 2020. - 99,
[1] с.: портр., іл., табл. - Бібліогр. в кінці
розд. - - Режим доступу: https://ncce.knu.ua

https://cutt.ly/SmDIold

У навчальному посібнику висвітлено
концептуальні засади креативного
лідерства. Узагальнено вітчизняний та
міжнародний досвід розвитку лідерства
підприємців в управлінні креативними
проектами.

Черняк О.І. Оцінювання
Черняк О.І. Оцінювання = Evaluation :
навч. посібник / О.І. Черняк, О.В.
Баженова, Є.О. Черняк; [за ред. та з
передм. М.В. Ситницького] ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Ліра-К,
2020. - 99, [1] с.: портр., іл., табл. Бібліогр.: с.59-71. -

У навчальному посібнику наведено
концептуальні засади оцінювання
проектів і знань студентів,
https://cutt.ly/lmDYIe8

Палеха Ю.І
. Інформаційна культура
Палеха Ю.І. Інформаційна культура : навч.
посіб. / Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха, Ю.І.
Горбань. - К.: Ліра-К, 2020. - 399, [1] с.:
іл.,табл. - Бібліогр.: с. 370-399
У виданні розкрита суть і структура
інформаційної культури як феномену
сучасності, охарактеризовані в
залежності від суб’єкта її три основні
рівні.
https://cutt.ly/SQ1dZe5

Теслюк В.М
. Основи педагогічної майстерності
Теслюк В.М. Основи педагогічної
майстерності викладача вищої школи :
підручник / В.М. Теслюк. - К.: Ліра-К, 2019. 338, [2] с.: табл. - Бібліогр.: с.280-287
У навчальному посібнику висвітлено зміст
професійно-педагогічної діяльності
викладача вищого навчального закладу,
сутнісні складові його педагогічної
майстерності, умови та засоби
формування педагогічної техніки, розвитку
педагогічних здібностей, умінь та навичок
https://cutt.ly/vQ1sR7J

Глобальні тренди міжнародних відносин

https://cutt.ly/um1Qhq
e

Глобальні тренди міжнародних відносин = Global
trends of international relations : монографія / О. І.
Брусиловська, , С. І. Даниленко, , О. Л.
Добржанська [та ін.] ; [О.І. Брусиловська, С.І.
Даниленко, О.Л. Добржанська та ін.] ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Вадекс, 2020. - 523,
[1] с. - -Авт. зазнач. на с. 518-519. - Тит. арк. та
зміст парал. укр., англ. - На авантит.: Київ. нац. унту ім. Тараса Шевченка - 185 років. Ін-ту Міжнар.
відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка - 75
років. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978-966-972565-3. років. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978Монографія приявячена дослідженню
концептуальних і прикладних аспектів глобальних
трендів міжнародних відносин у
ретроспективному і перспективному форматі.

Чугаєв О.А.
Європейське бізнес-середовище
Чугаєв О.А. Європейське бізнес-середовище
: навч. посібник / О.А. Чугаєв ; М-во освіти і
науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. - К.: Київський університет, 2020. 183 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с.159-168
Книга спрямована на вивчення регулювання
заснування і функціонування бізнесу в країнах
ЄС та низки складових єдиного ринку ЄС,
включаючи захист прав споживачів, технічне
регулювання, особливості регулювання
виробництва і торгівлі продуктами
харчування, промисловими продуктами,
послугами.

Дорошко М.С.
Неоголошена війна Росії проти України у
ХХ - на початку XXI ст
Дорошко М.С. Неоголошена війна Росії проти
України у ХХ - на початку XXI ст. : причини і
наслідки / Микола Дорошко. - К.: Ніка-Центр,
2018. - 192 с.: іл. - Бібліогр. в підрядк.
примітках
Книга з історії неоголошених війн Росії
проти України у ХХ – на початку ХХІ
століття. Проаналізувавши історикополітичні, геополітичні та ідеологічні
передумови агресивної зовнішньої
політики російських державних утворень
– Московії, Росії, РРСФР та РФ щодо
України

Дубов Д.В.
Публічна дипломатія США в добу
холодної війни.
Дубов Д.В. Публічна дипломатія США в добу
холодної війни. Як США завойовували "серця
та розум людей" (у дзер5калі розсекречених
документів ЦРУ) : аналіт. доповідь / Д.В. Дубов
; Нац. ін-т стратег. дослідж./NISS; Центр
безпекових досліджень: Center for security
studies. - К.: НІСД, 2020. - 162, [2] с.: іл., табл. Бібліогр.: с.142-162 та в підрядк. прим.

https://cutt.ly/XQ1aOVr

Висвітлено еволюцію становлення
організаційної системи публічної дипломатії
США з початку 60-х і до середини 80-х років
ХХ століття – моменту найбільш гострого
протистояння з Радянським Союзом

Трюхан О.А.
Трудове право України
Трюхан О.А. Трудове право України : навч.метод. посіб. для студ. ф-ту адвокатури / О.А.
Трюхан ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т
"Одес. юрид. акад.", Каф. труд. права соц.
забезпечення. - Одеса: Гельветика, 2018. - 295,
[1] с. - Бібліогр. в кінці тем. - (Серія "Навчальнометодичні посібники")

https://cutt.ly/kmKWahc

У навчально-методичному посібнику подаються
програма курсу, з кожної теми питання
лекційних та практичних занять і методичні
рекомендації з вивчення найважливіших
теоретичних та нормативних положень, перелік
тем рефератів, списки нормативно-правових
актів і спеціальної літератури, практичні
завдання для самостійної роботи.

Цивільне процесуальне право України

https://cutt.ly/fm1mQjM

Цивільне процесуальне право України : навч.
посіб. (для підгот. до іспитів і тестування) /
[Н.Ю. Голубєва, І.В. Андронов, І.С. Апалькова
та ін.] ; за ред. Н.Ю. Голубєвої ; М-во освіти і
науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 2-е вид., переробл. і допов. - Одеса:
Гельветика, 2019. - 435, [1] с.: табл. - Бібліогр.:
с. 419-431
Цивільне процесуальне право України – одна з
профілюючих дисциплін згідно з навчальним
планом юридичного факультету. Предметом
вивчення даного курсу є норми права, які
регулюють діяльність суду та інших
суб’єктів процесуальної діяльності з метою
захисту суб’єктивних прав фізичних,
юридичних осіб та держави.

Чекаленко Л.Д.
Професійна підготовка дипломатів,
фахівців з міжнародних відносин
Чекаленко Л.Д. Професійна підготовка
дипломатів, фахівців з міжнародних відносин :
схема компетентностей таблиці-матриці (проект)
:[ метод. матеріали] / Людмила Чекаленко; Київ.
нац.ун-т ім. Тараса Шевченка.Іст. фак.;, Держ.
установа"Ін-т всесв. історії НАН України". - К.:
LAT&К, 2020. - 75, [1] с.: табл. - Бібліогр. в
тексті

https://cutt.ly/wQ1pGnp

Чепінога В.Г.
Основи економічної теорії
Чепінога В.Г. Основи економічної теорії :
навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г.
Чепінога ; НАН України, Київ. ун-т права. К.: Ліра-К, 2020. - 239, [1] с.: іл., табл. Бібліогр.: с. 235
У посібнику на сучасному науковому рівні
розглянуто загальні закономірності
функціонування ринкової економіки,
проблеми трансформації командної
економіки в ринкову.
https://cutt.ly/7Q1pyWU

Яковенко Н.Л.
Міжнародні організації у сфері безпеки.
НАТО, ОБСЄ
Яковенко Н.Л. Міжнародні організації у сфері
безпеки. НАТО, ОБСЄ : навч. посібник / Н.Л.
Яковенко ; М-во освіти і науки України, Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Київський
університет, 2020. - 367, [1] с. - Бібліогр. в кінці
розд. та в підрядк. прим.

https://cutt.ly/Tm1vCKC

Висвітлено основні проблеми сучасного
розвитку євроатлантичних відносин,
досліджено роль і внесок НАТО й ОБСЄ у
створення надійних механізмів гарантування
європейської та євроатлантичної безпеки та
співпрацю України із цими ключовими
організаціями.

Костенко О. М.
У світлі соціального натуралізму
Костенко, О. М. У світлі соціального
натуралізму : (вибране) / О. М. Костенко ;
Олександр М. Костенко. - К. : ПАЛИВОДА А.В.,
2020. - 811, [1] с. : портр. - - Окремі ст. англ., рос.
- Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. - ISBN
978-966-437-579-2.
У книзі О.М.Костенка представлені вибрані
твори в галузі соціальної філософії,
юриспруденції і кримінології, в яких
розробляється і використовується
методологія соціального натуралізму.
https://cutt.ly/gm1cZFq

Новікова І. Е.
Активізація технологічного трансферу у
дослідницьких університетах: теорія та
практика
Новікова, І. Е. Активізація технологічного
трансферу у дослідницьких університетах:
теорія та практика : монографія / І. Е. Новікова ;
І.Е. Новікова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. - Кам"янець-Подільський : Зволейко
Д.Г., 2019. - 510, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с.
434-510. - ISBN 978-617-620-309-4.

https://cutt.ly/wQ1pGnp

.
У монографії комплексно розкрито
теоретико-методологічні засади, інституційне
забезпечення та сучасну практику активізації
технологічного трансферу в дослідницьких
університетах світу.

Дякуємо за перегляд!

Чекаємо вас за адресою:
м. Київ, вул. Ю. Іллєнка 36/1
Наукова бібліотека ІМВ

