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ВСТУП 

 

 Ознайомча практика є складовою навчального плану підготовки 

бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» (cпеціалізація «Економіка 

підприємств ІТ-бізнесу»). Даний вид практики є частиною комплексної практики 

з фаху. Обсяг ознайомчої практики згідно навчального плану складає 3 кредити. 

Однією з основних форм професійної підготовки студента є практика, 

оскільки саме в період роботи на реальному підприємстві закріплюються базові 

професійні уміння економіста, отримані ним в процесі теоретичного освоєння 

освітньої програми, і формуються специфічні професійні вміння, відповідні 

галузевої специфіки підприємства. У тому числі в рамках проходження практики 

студенти набувають практичного досвіду в сфері діяльності підприємств ІТ 

галузі. 

Практика розглядається як самостійне цілеспрямоване навчально- 

практичне студентське дослідження  конкретного  економічного  об'єкта. Термін 

проходження ознайомчої практики, відповідно до навчального плану становить 

2 тижні. В рамках ознайомчої практики студенти відвідують підприємства, які 

працюють у сферах динамічного бізнесу. До таких сфер, передусім, відноситься 

сфера інформації та телекомунікацій, яка охоплює такі види діяльності, як: 

надання інтернет послуг, послуг рухомого та (або фіксованого звя’зку,  послуги 

технічного обслуговування і експлуатації обладнання,  ІТ-аутсорсинг, розробка 

програмних продуктів, обслуговування    медіа-сфери тощо.  

Головним фокусом ознайомчої практики є дослідження економічних 

особливостей функціонування сфери інформації і телекомунікацій в Україні в 

цілому та вивчення  особливостей господарчої діяльності окремого ІТ-

підприємства, зокрема. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Мета практики – отримання и оформлення 

інформації, що дає загальне уявленням про місце проходження ознайомчої 

практики та об'єкту дослідження, розвитку навчально - дослідницьких умінь 

самостійного пошуки и відбору інформації, об'єкту и предмету 

Завдання навчально-ознайомчої практики: 

• характеристика організації як господарюючого суб'єкта; 

• аналіз організаційної структури організації, функціональної області 

діяльності організації; 

• аналіз структури   конкретного структурного підрозділу, основних 

цілей, завдання и напрямків діяльності структурного підрозділу; 

• аналіз корпоративних документів, що регламентують діяльність 

організації, функціональної області діяльності організації та конкретного 

структурного підрозділу; 

• представлення зібраної інформації у вигляді звіту. 

В процесі проходження ознайомчої практики передбачається 

застосування студентом таких базових професійних умінь як: використання 

науково - дослідницьких методів; формулювання мети і завдань; моделювання 

різних об'єктів управління; застосування методів економічного та 

управлінського аналізу, подання інформації у вигляді звіту. 

В результаті проходження ознайомчої практики студент повинен знати: 

- особливості діяльності підприємств ІТ - галузі; 

- загальні основи створення та функціонування підприємств, установ та 

організацій; 

- різноманітність організаційних структур, їх переваги та недоліки, 

особливості функціонування; 
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Після проходження ознайомчої практики студентів повинен вміти: 

- збирати і аналізувати інформацію, пов’язану з економічною діяльністю, 

організаційним, економічним та правовим забезпеченням діяльності 

підприємств 

- оцінювати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на функціонування 

підприємств  ІТ галузі в Україні та закордоном; 

- аналізувати фінансові результати діяльності підприємств сфери 

інформації та телекомунікацій; 

- обґрунтовувати напрями розвитку інформаційно-телекомунікаційних 

підприємств на принципах корпоративної соціальної відповідальності. 

Студент повинен набути навички: підготовки усіх необхідних матеріалів 

для прийняття ґрунтовних рішень щодо аналізу сучасного стану розвитку ІТ 

галузі та підприємств що до неї відносяться; орієнтуватись в діловій 

документації і аналітичних довідках про діяльність підприємства; розуміти 

принципи формування організаційної структури підприємства, яка забезпечує 

його ефективне функціонування в динамічному бізнес-середовищі.  

 

 

2.ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

Ознайомча практика присвячена вивченню особливостей 

діяльності підприємств ІТ-галузі та виконання завдань визначених в Програмі 

практики. Знайомство з діяльністю підприємств здійснюється шляхом організації 

відвідувань конкретного підприємства – бази практики, що підтверджується 

наявністю відповідного договору. Також програма практики може передбачати  прове-

дення лекцій та  тренінгів провідними фахівців підприємства – бази практики. 

За результатами практики студенти готують письмові звіти за наступною 

структурою. 



12  

Розділ 1. Сучасний стан cфери інформації і телекомунікацій в Україні 

 

Розглядається сучасний стан розвитку ІТ- сфери на рівні 

країни, регіону та міста. Визначається динаміка обсягу 

реалізованих послуг у сфері інформації і телекомунікацій 

за останні 2 роки  за зразком, наведеним у таблиці 1. 

Таблиця 1 

 

  

Види діяльності Роки Темп 

росту, 

% 
  

Усього 

у т.ч. поштова та кур’єрська діяльність 

телеграфний зв’язок 

фіксований телефонний зв’язок 

з нього 

міський 

сільський 

міжміський та міжнародний 

рухомий (мобільний) зв’язок 

супутниковий зв’язок 

трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне 

обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, 

радіозв’язок 

з них кабельне телебачення 

інтернет-послуги 

інші види послуг 
 

   

 

Співставляються фінансові результати великих та середніх підприємств за 

Динаміка обсягу реалізованих послуг у сфері телекомунікацій за 

________роки, млн.грн.  
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видами економічної діяльності за 2 роки  і аналізується ефективність сфери 

інформації і телекомунікацій порівяняно з іншими сферами (таблиця 2). 

Таблиця 2 

 

 

Визначається вплив зовнішніх чинників на розвиток ІТ сфери та 

підприємств, які до неї входять. Наводиться перелік найбільш великих компаній 

ІТ-галузі в Україні та окремій області.  Області обираються студентами 

самостійно. 

Розділ 2. Законодавчо-нормативна база в сфері діяльності підприємств 

ІТ сфери. 

 

 

Аналізується нормативно-правова база, що 

регламентує діяльність підприємств  сфери інформації і 

телекомунікацій    (в  тому  числі  Закон  України  «Про 

телекомунікації»), основні термінологічні поняття,  

описуються основні положення нормативних актів. 
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Розділ 3. Характеристика особливостей функціонування підприємств ІТ 

сфери. 

 

В розділі студент на підставі проходження ознайомчої 

практики на конкретному підприємстві описує види 

діяльності, якими займається підприємство, наводить  

типологію його організаційної структури та визначає 

поточну конкуренту позицію. 

 

Далі вивчає і описує алгоритм формування витрат на даному підприємстві, 

приділяючи особливу увагу принципам формування собівартості послуг 

(продукції), які надає підприємство. Якщо дані фінансової звітності 

підприємства є комеційною таємницею – аналіз доходів та витрат не 

проводиться. Розкривається тільки інформація про види витрат, які формуються 

собівартість. Після цього аналізуються види доходів, які отримує підприємство. 

Наприкінці робиться висновок те, які підприємства у даний час є головними 

конкурентами досліджуваного підприємства. 

Розділ 4. Оцінка та стану  перспектив зовнішньоекономічної 

діяльності  підприємств ІТ сфери. 

 

Як відомо, підприємства ІТ-сфери здійснюють діяльність 

не тільки в Україні, а й мають свої філіали або 

представництва і інших країнах. Також  ІТ-підприємства 

можуть надавати послуги замовникам інших країн, не 

маючи іноземних представництв.  

 

Тому у даному розділі аналізуються існуючі напрями діяльності підприємства 

– бази практики в інших країнах. Обґрунтовуються шляхи подальшої міжнародної 

інтеграції підприємства. Якщо у даний час підприємство не здійснює такої 

діяльності, студент формулює можливі шляхи її започаткування. 

 

Розділ 5. Основні напрями корпоративної соціальної відповідальності 
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підприємств ІТ сфери. 

 

В розділі студент описує той рівень 

корпоративної соціальної відповідальності який на 

сьогодні досягнутий підприємством. Проводиться 

аналіз основних заходів, які реалізує підприємство в 

рамках своєї концепції КСВ.   

Як підсумок, студент формулює пропозиції з удосконалення системи КСВ 

на досліджуваному підприємстві. 

 

3. РОЗПОДІЛ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 

Обсяг самостійної роботи студентів під час проходження ознайомчої 

практики згідно навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 051 

«Економіка» складає 90 годин. Розподіл самостійної роботи студентів в ході 

виконання завдань практики наведено в таблиці. 

 

Завдання практики 

Обсяг 
самостійної 

роботи в 
годинах 

 

Термін поточного 

контролю 

Розділ 1. Сучасний стан cфери інформації і 

телекомунікацій в Україні 
14 1 тиждень 

Розділ 2. Законодавчо-нормативна база в 

сфері діяльності підприємств ІТ сфери. 
14 1 тиждень 

Розділ 3. Характеристика особливостей 

функціонування підприємств ІТ сфери. 

 

14 

 

1 тиждень 

Розділ 4. Оцінка та стану  перспектив 

зовнішньоекономічної діяльності  

підприємств ІТ сфери. 

14 2 тиждень 

Розділ 5. Основні напрями корпоративної 

соціальної відповідальності підприємств ІТ 

сфери. 

14 2 тиждень 

Оформлення звіту з практики 20 2 тиждень 

Разом 90  



4. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ 

Звіт з практики є основним документом, що характеризує 

роботу студента під час проходження практики. Звіт з ознайомчої практики 

повинний містити виконання всіх завдань, що передбачені Програмою 

практики. До звіту додається заповнений щоденник практики. 

Звіт обсягом 20-25 сторінок має бути надрукований на окремих аркушах 

паперу формату А4, пронумерований та переплетений. Копії документів, 

форми звітності розміщуються в кінці звіту у додатках. У звіті повинен бути 

список тих матеріалів (у вигляді списку використаних джерел), які були 

використані при підготовці звіту (закони, підзаконні акти, методичні вказівки, 

інструкції, різні положення та розпорядження тощо). 

Звіт практики повинен містити: 

• титульну сторінку 

• зміст 

• вступ 

• основну частину 

• висновки 

• список використаних джерел 

• додатки 

На титульній сторінці необхідно вказати вид практики, керівника від 

кафедри  та виконавця звіту. 

Зміст подають на початку звіту з найменуванням та номерами 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають 

назву), зокрема, вступу, висновків, додатків тощо. 

У вступі (обсяг 2-3 сторінки) потрібно обґрунтувати мету та основні 

завдання проходження ознайомчої практики. Також необхідно коротко 
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торкнутися змісту кожного з розділів звіту, охарактеризувати основні джерела 

даних, які будуть використовуватись при написанні звіту практики. Основна 

частина звіту ознайомчої практики передбачає поглиблений розгляд 

визначених розділів, які розкриваються відповідно до складеного і 

затвердженого графіку проходження практики. Кожен розділ починають із 

нової сторінки. 

Наприкінці звіту студент повинен зробити загальні висновки (обсяг 4–5 

сторінок): підвести підсумки проходження ознайомчої практики, визначити 

значення дослідження. 

У кінці наводять список використаних джерел та додатки. 

Список використаних джерел повинен складатися з найменувань 

не менше 15 позицій. 

У разі потреби для повноти представлення результатів

 ознайомчої практики до додатків можна включити допоміжний 

матеріал: 

• таблиці допоміжних цифрових даних; 

• звітні, статистичні та бухгалтерські матеріали

 діяльності підприємства; 

• ілюстрації допоміжного характеру тощо. 

Усі розділи звіту від вступу до закінчення повинні бути зв’язані 

між собою, доповнювати і поглиблювати один одного. 

Захист звіту з практики відбувається на кафедрі у встановлений термін. 

 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ 

За результатами захисту виставляють диференційовану 

оцінку, яку заносять до заліково-екзаменаційної відомості і залікової книжки 
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студента за підписом керівника практики від кафедри економіка підприємства. 

Критерії оцінки інформації, відображеної в звітах з ознайомчої практиці: 

- актуальність: важливість інформації для конкретного часового періоду; 

- гнучкість: візуалізація інформації у зручній для користувача формі; 

- орієнтованість: виявлення резервів для поліпшення

 якісних характеристик об'єкта аналізу; 

- повнота: надання достатнього обсягу інформації для висновків. 

Оцінювання звіту здійснюється відповідно до кредитно-модульної оцінки 

знань студентів. Підсумкова оцінка за практику складається з оцінок поточного 

та підсумкового контролю в пропорції 60:40. Оцінка поточного контролю (60%) 

розподіляється між завданнями, виконання яких передбачено Програмою 

практики, рівномірно. Підсумковий контроль у вигляді захисту звіту (40%) 

передбачає оцінювання якості написання звіту з практики та оцінку його 

захисту. 

Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 

 

Рейтинговий 

показник 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 
не зараховано 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Студента, який не здав звіту про практику або отримав на захисті 

незадовільну оцінку, направляють на практику повторно. Студент, який вдруге 

отримав негативну оцінку з практики, відраховується з  університету.  

Підсумки проведення кожної практики обговорюються на засіданні кафедри 

економіка будівництва. 
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ДОДАТОК А 

Титульна сторінка 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА  

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Кафедра економіки підприємств та соціальних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

з ознайомчої практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:  студент 2 курсу 

 спеціальності 051 «Економіка»  

ПІБ_______________________ 

 

Керівник: к.е.н., доцент 

ПІБ_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2020 
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ДОДАТОК Б 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………………….. 

Розділ 1. Сучасний стан cфери інформації і телекомунікацій в Україні 

Розділ 2. Законодавчо-нормативна база в сфері діяльності підприємств ІТ 

сфери. 

Розділ 3. Характеристика особливостей функціонування підприємств ІТ сфери. 

Розділ 4. Оцінка та стану  перспектив зовнішньоекономічної діяльності  

підприємств ІТ сфери. 

Розділ 5. Основні напрями корпоративної соціальної відповідальності 

підприємств ІТ сфери. 

ВИСНОВКИ………………………………………………….…………………….. 

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….. 

ДОДАТКИ ………………………………………………………………….……… 
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ДОДАТОК В 

 
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 

СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 
ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИПЛОМНІЙ РОБОТІ 

 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

1 2 

Книги: 

 

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. 

Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського 

Сходу. Золотий вік патристики ІV—V 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 автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР 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 автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как 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. 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 

 П’ять і більше 

авторів 
1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина 

И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. 

— 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). 
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Продовження табл. 

1 2 

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. 

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. 

Багатотомний 

документ 
1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. 

Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—   

.— (Джерела з історії науки в Україні). 

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 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 

конференцій, з’їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового 

комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих 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. 
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Продовження табл. 

1 2 

Препринти 
1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения 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 НАН України, 2006. — 7, [1] с. — 

(Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 

Депоновані наукові 
праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и 

др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 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. 

 
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. 

Законодавчі та 
нормативні 
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, 
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