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У СЕРІЇ «НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ УДФСУ» ВИЙШЛИ ДРУКОМ: 

 

2016 

«Методичні основи спеціальної фізичної та технічної підготовки студентів 

за розділом «Легка атлетика» 

«Самостійна робота студента як одна з форм впливу на функціональну,  

фізичну та психологічну підготовленість» 

«Організація роботи командира механізованого взводу» 

«5.45-мм автомати Калашникова 

(АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та 5.45-мм ручні кулемети Калашникова 

(РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н)» 

«Гранатомет підствольний ГП-25» 

«Ручні гранати» 

«Кулемети Калашникова – 7.62, ПК, УЖМ, ПКТ» 

«Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7» 

«9-мм пістолет Макарова (ПМ)» 

2017 

«Вища та прикладна математика» 

«Цивільний захист» 

«Програмування мовою JAVA : практикум» 

«Інформаційні системи і технології в юридичній практиці» 

«Дослідження операцій : практикум» 

«Чисельні методи» 

«English for Students of Finance» 

«Основи військової розвідки» 

2018 

«САSЕ-технології. Міждисциплінарне інформаційне моделювання» 

«Економічна інформатика: практикум» 

«Економічна теорія  

(політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Політекономія»  

«Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). 

Мікроекономіка» 

«Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). 

Макроекономіка» 

«Охорона праці» 

«Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» 

«Основи християнської культури» 

«Економіка підприємства» 

«Фізика» 

«Трудове право України» 

 

 

  



Методологічні основи спеціальної фізичної та технічної 

підготовки студентів за розділом «Легка атлетика» 

У навчальному посібнику викладено основні 

принципи тренування легкоатлетів з урахуванням 

останніх досягнень теорії і методики фізичного 

виховання і практичного спорту. Розглянуто техніку 

виконання основних вправ, спеціальних вправ, вправ 

для розвитку фізичних якостей, ілюстрованих 

численними малюнками, що сприяє більш 

ефективному вивченню техніки легкоатлетичних 

вправ та розумінню їх біомеханічної суті. Дано класифікацію видів 

легкоатлетичного спорту, коротку історичну довідку розвитку окремих видів 

легкої атлетики. 

ISBN 978-966-337-415-4 

 

 

 

Самостійна робота студента як одна із форм впливу на 

функціональну, фізичну та психологічну підготовленість 

У навчальному посібнику відображені принципи 

рухової активності людини, методики розвитку 

фізичних якостей, розроблені зразки планів занять для 

самостійного опрацювання та їх написання залежно 

від індивідуальних потреб студента. Також подані 

відновлювальні засоби від перевтоми й основні 

правила харчування.  

ISBN 978-966-337-416-1 

 

  



Організація роботи командира механізованого взводу 

Навчальний посібник підготовлено відповідно 

до розділу програми підготовки офіцерів запасу з 

предмета «Тактична підготовка».  

У ньому розглянуто послідовність та зміст роботи 

командира взводу в основних видах тактичних дій. 

Разом з теоретичними положеннями подано 

варіанти роботи командира механізованого 

(танкового) взводу з організації бою та управління 

підрозділами у ході його ведення, систематизовано документи та довідкові 

матеріали, які застосовуються у практичній роботі командира взводу з 

організації бою у різних умовах. 

ISBN 978-966-337-393-5 

 

5,45-мм автомати Калашникова  

(АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та 5,45-мм ручні кулемети 

Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н) 

У навчальному посібнику на підставі програми 

військової підготовки викладені відомості про 

призначення, загальну будову, догляд, збереження, 

прийоми ведення вогню та правила стрільби 5,45-мм 

автоматів Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, 

АКС-74Н) та 5,45-мм ручних кулеметів Калашникова 

(РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н). 

Подані положення та рекомендації допоможуть 

якісно опанувати знання та навички під час дій з 5,45-мм автоматами 

Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) і 5,45-мм ручними 

кулеметами Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н) та 

боєприпасами до нього. 

ISBN 978-966-337-434-5 



Гранатомет підствольний ГП-25 

У навчальному посібнику на підставі програми 

військової підготовки викладені відомості про 

призначення, загальну будову, догляд, збереження, 

прийоми ведення вогню та правила стрільби з 

гранатомета підствольного ГП-25. 

Подані положення та рекомендації допоможуть 

якісно опанувати знання та навички під час дій з 

гранатометом підствольним ГП-25 та боєприпасами 

до нього. 

ISBN 978-966-337-435-2 

 

 

Ручні гранати 

У навчальному посібнику на підставі програми 

військової підготовки викладені відомості про 

призначення, загальну будову, догляд, збереження, 

прийоми та правила метання ручних гранат. 

Положення та рекомендації навчального 

посібника допоможуть якісно опанувати знання та 

навички при діях з ручними гранатами. 

ISBN 978-966-337-436-9 

 

  



7,62-мм Кулемети Калашникова  

ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ і ПКТ 

У навчальному посібнику на підставі програми 

військової підготовки викладені відомості про 

призначення, загальну будову, догляд, збереження, 

прийоми ведення вогню та правила стрільби з 7,62-мм 

кулеметів Калашникова ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, 

ПКМБ і ПКТ. 

Положення та рекомендації навч. посібника 

допоможуть якісно опанувати знання та навички при 

діях з 7,62-мм кулеметів Калашникова ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ і 

ПКТ) та боєприпасами до нього. 

ISBN 978-966-337-437-6 

 

 

Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 

У навчальному посібнику на підставі програми 

військової підготовки викладені відомості про 

призначення, загальну будову, догляд, збереження, 

прийоми ведення вогню та правила стрільби з ручного 

протитанкового гранатомета РПГ-7. 

Положення та рекомендації допоможуть якісно 

опанувати знання та навички при діях з ручним 

протитанковим гранатометом РПГ-7 та боєприпасами 

до нього. 

ISBN 978-966-337-449-9 

 

  



9-мм пістолет Макарова (ПМ) 

У навчальному посібнику на підставі програми 

військової підготовки викладені відомості про 

призначення, загальну будову, догляд, збереження, 

прийоми ведення вогню та правила стрільби з ПМ. 

Положення та рекомендації допоможуть якісно 

опанувати знання та навички під час дій з ПМ та 

боєприпасами до нього. 

ISBN 978-966-337-372-0 

 

Вища та прикладна математика 

Навчальний посібник написаний відповідно до 

програми навчальної дисципліни «Вища та прикладна 

математика» для підготовки здобувачів вищої освіти 

першого бакалаврського рівня. 

Посібник містить основні поняття, методи 

розв’язання, теореми та формули, багато розв’язаних 

типових задач, необхідні таблиці та завдання для 

самостійної роботи студентів. 

ISBN 978-966-337-446-8 

 

Цивільний захист 

У навчальному посібнику висвітлено актуальні 

питання у сфері цивільного захисту, зокрема 

моніторинг небезпек, що можуть спричинити 

надзвичайні ситуації; правові та організаційні основи 

цивільного захисту; особливості планування заходів з 

питань цивільного захисту; прогнозування обстановки 

та організація захисту в надзвичайних ситуаціях; 

порядок забезпечення заходів і дій у межах єдиної 

системи цивільного захисту. 

ISBN 978-966-337-442-0 



Програмування мовою JAVA: практикум 

Навчальний посібник розкриває теоретичні 

відомості про загальні та спеціальні принципи 

програмування, модульний принцип розробки 

програм, принципи роботи з інтегрованою системою 

мови програмування і основні складові 

інтегрованого середовища розробки NetBeans, типові 

алгоритмічні конструкції, етапи розробки програм, 

методи структурного, модульного та об’єктно-

орієнтованого програмування, призначення та особливості об’єктно-

орієнтованого програмування на прикладі мови Java, поняття об’єкта та 

класу, графічні можливості мови програмування Java.  

ISBN 978-966-337-444-4 

 

 

Інформаційні системи і технології в юридичній практиці 

У навчальному посібнику викладено теоретичні 

відомості та завдання для проведення практичних, 

самостійних та індивідуальних робіт. 

Кожна з одинадцяти тем висвітлює актуальні 

питання новітніх інформаційних систем та 

технологій, особливості їхнього використання у 

професійній діяльності фахівця фіскальної служби та 

складається із теоретичних відомостей, завдань для 

практичних робіт, рисунків, контрольних запитань. 

ISBN 978-966-337-431-4 

 

 

 

  



Дослідження операцій: практикум 

У навчальному посібнику розкривається зміст, 

структура, методи та підходи розв’язування прикладних 

економічних задач дослідження операцій.  

Структура навчального посібника відповідає 

робочій навчальній програмі, вирізняється 

системністю: його зміст поділений на окремі теми, 

кожна з яких містить теоретичну довідку, приклади, 

завдання з відповідними інструкціями та задачі для 

самостійного виконання. Особливу увагу приділено аналізу результатів 

побудованої моделі. 

ISBN 978-966-337-452-9 

 

 

Чисельні методи 

У навчальному посібнику розкриваються 

постановки математичних задач, що виникають у 

ході розробки інформаційних систем і систем 

моделювання, та чисельні методи їх розв’язання. 

Його структура відповідає робочій навчальній 

програмі і сприяє розвитку навичок реалізації на 

комп’ютері чисельних методів та роботи з відомими 

комп’ютерними математичними пакетами.  

ISBN 978-966-337-453-6 

 

  



Основи військової розвідки 

Навчальний посібник розроблено з метою 

надання допомоги випускникам кафедри військової 

підготовки та офіцерам, які обіймають посади 

командира механізованого (розвідувального) взводу 

нетривалий час в підготовці і проведенні занять із 

розвідувальної підготовки з особовим складом 

підрозділів ланки відділення-взвод-рота. 

У ньому викладені основні поняття і способи 

ведення військової розвідки, порядок збору і обробки 

розвідувальних відомостей, а також надані основні характеристики технічних 

засобів військової розвідки. 

ISBN978-966-337-465-9 

 

 

English for Students of Finance 

Навчальний посібник має суто практичну 

спрямованість і складається із 20 тематичних 

уроків-комплексів, запропонованих у чіткій 

логічній послідовності відповідно до програми 

курсу.  

ISBN 978-966-337-455-0 

  



CASE-технології. Міждисциплінарне інформаційне моделювання 

У навчальному посібнику зібрано і 

систематизовано регламентні проекти і документи 

щодо життєвого циклу програмного продукту та 

підготовки фахівців з інформаційних технологій. 

Значна увага приділена опису концептуальних основ 

інженерії програмного продукту (SWEBOK), проекту 

Computing Curricula щодо викладання інформаційних 

технологій, стандартам освіти України в ІТ-області, а 

також стандартам проектування, реалізації та 

експлуатації продуктів ІТ-індустрії.  

Його перевагою є наявність теоретичного матеріалу з методологій 

інформаційного моделювання, опису CASE-засобів структурного аналізу та 

проектування для їх освоєння, а також лабораторні роботи з реалізації «Нас-

крізного індивідуального проекту» на основі індивідуального об’єкта 

дослідження при вивченні різних навчальних дисциплін.  

ISBN 978-966-337-471-0 

 

 

Економічна інформатика: практикум 

Навчальний посібник-практикум є доповненим 

перевиданням навчального посібника «Практикум з 

інформатики з використанням MS Office 2010».  

Теми навчальної дисципліни «Економічна 

інформатика» висвітлюються відповідно до робочої 

програми 

Містить рекомендації до практичних занять, 

завдання для самостійної роботи студентів, 

контрольні запитання з дисципліни, тести та список 

використаних джерел. 

ISBN 978-966-337-472-7 



Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка,  

макроекономіка). Політекономія 

Навчальний посібник містить два змістові 

модулі: «Загальні засади економічного розвитку 

суспільства» та «Загальні основи ринкової економіки». 

Кожна тема включає план вивчення теми; логічно-

тезовий виклад питань для розгляду на лекції; 

коментар до питань, які винесені на самостійне 

опрацювання; термінологічний словник; тести, 

запитання та завдання для контролю та список 

рекомендованої літератури. 

ISBN 978-966-337-473-4 

 

 

Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка). Мікроекономіка 

Навчальний посібник містить один змістовий 

модуль «Мікроекономічний рівень господарювання». 

Кожна тема включає план вивчення теми; логічно-

тезовий виклад питань для розгляду на лекції; 

коментар до питань, які винесені на самостійне 

опрацювання; термінологічний словник; тести, 

запитання та завдання для контролю. У списку 

рекомендованих джерел – підручники, навчальні 

посібники, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів. 

ISBN 978-966-337-479-6 

 

 

  



Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка). Макроекономіка 

Навчальний посібник містить два змістовних 

модулі: «Функціонування національної економіки та 

економічне зростання» і «Теоретичні основи 

світової економіки». Кожна тема включає план 

вивчення теми; логічно-тезовий виклад питань для 

розгляду на лекції; коментар до питань, які винесені 

на самостійне опрацювання; термінологічний 

словник; тести, запитання та завдання для 

контролю. У списку рекомендованих джерел – 

підручники, навчальні посібники, наукові праці вітчизняних та зарубіжних 

авторів. 

ISBN 978-966-337-481-9 

 

 

Охорона праці 

У навчальному посібнику викладені правові, 

нормативно-технічні та організаційні основи охорони 

праці, основні положення з безпеки праці, а також 

основи гігієни праці, виробничої санітарії та пожежної 

безпеки. Він містить теоретичний матеріал, питання до 

самоконтролю, тестові завдання для самостійної 

підготовки студентів, словник основних термінів і 

понять, перелік рекомендованої літератури. 

ISBN 978-966-337-475-8 

 

 

  



Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств 

Навчальний посібник містить структурований 

та логічно викладений теоретичний матеріал, 

підкріплений прикладами, контрольні запитання для 

самоперевірки знань, індивідуальні завдання для 

поглибленого вивчення теми, тестові завдання, 

практичні завдання, кейси та ситуації, які у повній 

мірі сформують систему знань щодо діяльності 

об’єднань підприємств.  

ISBN 978-966-337-476-5 

 

 

 

Основи християнської культури 

У навчальному посібнику на основі поєднання 

філософсько-релігієзнавчих підходів автори здійснили 

комплексний аналіз ґенези, основних компонентів, 

духовних та матеріальних проявів християнського 

світогляду і культури, показали її роль у формуванні 

західної цивілізації та української історії. 

Особливу увагу приділено осмисленню системи 

християнського знання про людину, світ і Бога, 

розгляду основних моральних норм та цінностей, 

вивченню християнських уявлень про суспільство, державу, права людини та 

перспективи сучасної цивілізації. 

ISBN 978-966-337-477-2 

 

  



Економіка підприємства 

У навчальному посібнику розглядаються 

питання економіки, планування, організації процесів 

виробництва та управління на підприємстві. 

Розкривається сутність підприємства як основної 

ланки економіки, розглядаються класифікація 

підприємств, умови конкурентоспроможності, 

ресурси підприємства та показники їх використання, 

економічні показники діяльності підприємства 

(витрати, ціни, фінансові результати), питання управління економічною 

ефективністю діяльності підприємства.  

ISBN 978-966-337-480-2 

 

Моделювання економічної безпеки підприємств 

У навчальному посібнику розглянуто 

теоретичні та методологічні засади моделювання 

економічної безпеки підприємств, формування 

системи захисту і пошуку шляхів досягнення 

високого рівня її забезпечення. Переглянуто 

історичні передумови забезпечення економічної 

безпеки на макро- та мікрорівнях, зміни між 

існуючими рівнями державного управління, а також 

формування нових регіональних господарських систем, що потребують 

усвідомлення потреби використання систем мікросимуляційного 

моделювання.  

Наведено приклади визначення нормативних показників-індикаторів 

безпеки, встановлення міри їх відхилень, експертного опитування 

(коефіцієнтів вагомості), узагальнюючих показників, економетричного 

моделювання та теоретико-методологічних засад системного статистичного 

моделювання і прогнозування рівня розвитку соціально-економічних систем, 

що значною мірою розкрито у навчальному посібнику. 

ISBN 978-966-337-486-4 



Фізика 

Навчальний посібник містить необхідні відомості 

для оволодіння основними поняттями сучасної фізики, 

забезпечення загального розвитку світогляду студентів, 

їх ознайомлення з найпоширенішими фізичними 

явищами, вивчення сучасних уявлень про будову 

матерії та фізичні процеси, а також фізичних принципів 

побудови сучасних ЕОМ. 

Для полегшення сприйняття навчального мате-

ріалу максимально скорочено математичний апарат, приділено увагу фізичному 

змісту понять, явищ і законів.  

ISBN 978-966-337-488-8 

 

Еnglish for law and communication 

This study guide provides comprehensive material 

for the studies of legal English, including training 

exercises, the topics for the projects and informational 

resources, printed texts, audio and video texts necessary 

for teaching English oral monologic production to Law 

students. It enables the intermediate learners to 

understand and use legal English in international oral 

communication while working in state and private 

institutions. The coursebook is assigned to university students who study legal 

English as part of their non- philology study programmes and other learners who 

have a special interest in legal English and need to use it for their studies or 

work. 

ISBN 978-966-337-500-7 

 

  



Банківська система 

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, 

методичні та практичні аспекти функціонування 

банківської системи з урахуванням світового та 

вітчизняного досвіду. Зміст посібника викладено 

комплексно. Зважаючи на важливу роль банків в 

економіці країни, в посібнику розглянуті основні 

питання діяльності банків першого та другого рівня. 

ISBN 978-966-337-485-7 

 

 

Трудове право України 

Навчальний посібник покликаний допомогти 

студентам опанувати знання з теорії трудового права, 

чинного законодавства щодо регулювання трудових 

відносин та відносин, тісно пов’язаних з ними. 

Представлений матеріал викладено за допомогою 

прийомів логіко-графічного структурування. Оформ-

лення логіко-графічних схем забезпечує сприйняття, 

розуміння, запам’ятовування для подальшого відтво-

рення на основі гештальту (образу фігури). 

Викладений матеріал супроводжується термінологічним словником, 

тематикою творчих робіт, завданнями для перевірки знань, рекомендованою 

літературою. Студентам для самоконтролю пропонуються вправи з нормативними 

актами, тести, кросворди, сканворди, ситуаційні завдання тощо. З метою 

ефективного проведення самоконтролю рекомендується використовувати модель 

оцінки знань «Таксономія Блюма». Матеріли посібника дозволяють сформувати 

практичні навички у сфері застосування трудового законодавства України, з цією 

метою у посібнику пропонуються рольові ігри, складені на основі реальних 

життєвих ситуацій. 

ISBN 978-966-337-493-2 


