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Семенюк, Лариса. 
  Народна обрядова творчість Шацького 
поозер'я : монографія / Л. Семенюк.  Луцьк : ВНУ 
ім. Лесі Українки, 2012.  200 с. 
 
  У монографії висвітлено систему традиційних звичаїв 
і обрядів та словесний обрядовий фольклор Шацького 
поозер'я в жанрово-структурному й функціональному 
аспектах. Календарно-обрядовий та родинно-обрядовий 
пісенний фольклор регіону проаналізовано на основі 
друкованих матеріалів і рукописних записів переважно 
останнього десятиріччя. Особливу увагу звернуто на риси 
регіональної та локальної специфіки творів. 
  Для фольклористів, краєзнавців, усіх, хто пізнає 
традиційні надбання українського народу. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
 

 

 Франчайзинг : навч. посіб. / за ред. О. Є. 
Кузьміна.  К. : Знання, 2011.  267 с. 
 
 У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та 
прикладні засади франчайзингу: сутність, види, переваги та 
недоліки франчайзингу, особливості формування та розвитку 
франчайзингових відносин, послідовність формування та 
засоби економічного обгрунтування франчаизйнгових 
систем, економічний зміст і порядок встановлення 
франчайзингових платежів, показники оцінювання 
економічної ефективності діяльності франчайзингових 
підприємств, особливості розвитку франчайзингових мереж 
в Україні. Матеріал подано з використанням прикладів 
діяльності підприємств на ринку України. 
 Призначено для студентів вищих навчальних закладів, 
науковців та всіх, хто займається або цікавиться питаннями 
підприємницької діяльності. 

 
ЧЗГИ (1) 
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Бойчук, І. І. 
 Психологія музичного мистецтва: від ідеалу 
до ідентичності (професійний та особистісний 
аспекти) : навч. посібник / І. І. Бойчук. – Чернівці : 
Черніве-цький нац. ун-т, 2012. – 244 с. 
 
 У посібнику розглянуто загальне уявлення про 
психологію музичного мистецтва через призму мистецького 
ідеалу та професійної ідентичності майбутніх учителів 
музики. Також розкриваються особистісний та професійний 
аспект мистецького образу професії та професійної 
ідентичності студентів-майбутніх учителів музики. 
Визначається зміст та специфіка психологічного супроводу, 
створення відповідного освітнього простору в процесі 
підготовки майбутніх учителів музики, наголошується на 
необхідності формування ціннісного ставлення до 
професійної діяльності, мистецького ідеалу у студентів, які 
опановують зазначений професійний фах. 
 Посібник містить опис основних напрямків 
становлення та формування професійної ідентичності, 
музичної культури майбутнього учителя музики. 
 Посібник призначений для викладачів, студентів 
вищих навчальних закладів, для широкого кола читачів. 
 

 
 
 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Канигін, Юрій Михайлович. 
 Посткласична історія. Вузлові моменти / Ю. 
М. Канигін, В. І. Кушерець. – К. : Знання, 2012. – 
171 с. 
 
 З історичною наукою у наш час відбувається щось 
схоже на те, що століття тому відбувалось з фізикою: йдеться 
про кризовий стан і навіть «кінець історії». Традиційна 
історія не в змозі до кінця з'ясувати багато феноменів 
останніх часів, не може відпрацювати концептуальну основу 
сучасного буття людства та його майбутнє. Начальною стала 
необхідність у створенні принципово нової історичної науки 
- некласичного типу, яка б враховувала сакральні аспекти 
еволюції людства. 
 Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів, 
усіх, хто цікавиться Історією. 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 

 

 
 

Умовні позначення: 
 

 ЧЗГИ – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419). 

 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Міщенко, Г. В. 
 Кремнієорганічні сполуки в сучасних 
технологіях гідрофобного оброблення тканин : 
монографія / Г. В. Міщенко, В. В. Назарова.  
Херсон : Грінь Д.С., 2011.  190 с. 
 
  В монографії узагальнено досвід застосування 
кремнійорганічних сполук для гідрофобного оброблення 
тканин і наведено результати дослідження по створенню 
сучасної ресурсозберігаючої технології водовід-
штовхувального оброблення текстильних матеріалів, що 
виконані в останні роки в Херсонському національному 
технічному університеті та впроваджені у співдружності зі 
спеціалістами промисловості у виробництво. Особливу увагу 
приділено питанням інтенсифікації процесу адсорбції 
кремнійорганічних сполук текстильними матеріалами і 
підвищенню стійкості ефектів, що одержуються без 
застосування високих температур. 
  Монографія призначена для наукових робітників і 
спеціалістів опоряджувальних виробництв, викладачів, 
аспірантів і студентів, що спеціалізуються з хімічної 
технології волокнистих матеріалів. 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 

Кузнецова, Наталія Володимирівна. 
 Естетика товарів і дизайн : навч. посіб. / Н. В. 
Кузнецова, М. В. Нечипорук.  Харків : ХАІ, 2011.  
122 с. 
 
 Описано методологічні основи естетики, відмітні 
ознаки художніх стилів світової культури, чинники 
формування й сприйняття естетичних цінностей 
промислових виробів, значення моди в естетичному 
освоюванні дійсності, формування елементів естетичних 
властивостей непродовольчих товарів. Зосереджено увагу на 
розвитку дизайну та принципах і засобах створення 
композиції, охарактеризовано напрямки розвитку 
промислової графіки. 
 Для студентів денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю «Експертиза товарів і послуг». 
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 

Карнеги, Дейл. 
 Как выработать уверенность в себе и влиять 
на людей, выступая публично ; Как завоевывать 
друзей и оказывать влияние на людей ; Как 
перестать беспокоиться и начать жить : пер. с англ. /                
Д. Карнеги.  8-е изд.  Минск : Попурри, 2008.  
768 с.  
 
 Широкому кругу читателей предлагаются 
прославленные произведения Дейла Карнеги; тексты их для 
повторных изданий на английском языке были 
пересмотрены и осовременены наследниками автора. 

 
 
 
 
 

ЧЗГИ (1) 
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Гуцуляк, Василь Миколайович. 
 Ландшафти Чернівецької області та їх гео-
хімічні особливості : монографія / В. М. Гуцуляк.  
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012.  144 с. 
 
 У монографії розглянуто морфологічну структуру та 
геохімічні особливості ландшафтів Чернівецької області. 
Подані карти - ландшафтна (масштабу 1:35000) та 
ландшафтно-геохімічного районування території області, 
відображають реальну різноманітність ландшафтних 
комплексів, організованість середовища життедіяльності 
людини, що має багатопланове наукове, інформаційне, 
практичне значення. 
 Для географів, екологів, фахівців галузей сільського 
та лісового господарства, будівництва, охорони довкілля, 
краєзнавців і студентів. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Рябчиков, Микола Львович. 
 Розрахунок та конструювання машин легкої 
промисловості : підручник / М. Л. Рябчиков, І. Г. 
Дейнека.  Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. 
 264 с. 
 
 В підручнику описано основні методи утворення 
машинних стібків. Наведено дані щодо теоретичних і 
практичних основ функціонування основних робочих органів 
швейних машин. Створення понад тридцять класів стібків 
організовано у відповідності з класифікацією, що наводиться 
у стандартах. У цьому ж порядку описано швейні машини 
основних світових фірм - виробників швейного обладнання. 
 Підручник призначено для студентів швейних 
спеціальностей та інженерно-технічних працівників легкої 
промисловості. 
 

 
 

 
ЧЗЕТИ (1), 
АНТЛ (1) 

 

Потушанская, Людмила Львовна. 
 Начальный курс французского языка : 
учебник / Л. Л. Потушанская, Н. И. Колесникова, Г. 
М. Котова.  9-е изд., стер.  М. : Мирта-Принт, 
2008.  336 с. 
 
 Одной из основных задач данного учебника является 
обучение французской разговорной речи. Этой цели 
подчинена вся структура книги и этим обусловлено 
нетрадиционное введение звуков, грамматических структур, 
лексики. 
 Для широкого круга лиц, начинающих изучать 
французский язык, в том числе для студентов 
лингвистических ВУЗов, филологических факультетов 
университетов и курсов иностранных языков. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 
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Тужанський, Станіслав Євгенович. 
 Системи лазерної відеополяриметрії для 
автоматизованого контролю параметрів неодно-
рідних біотканин : монографія / С. Є. Тужанський,  
Г. Л. Лисенко.  Вінниця : ВНТУ, 2011.  156 с. 
 Розглянуто сучасний стан розвитку технологій 
поляриметрії біологічних об'єктів і тканин. Здійснено 
теоретичні дослідження методів і засобів лазерної 
відеополяриметрії, аналіз поляризаційних властивостей 
дослідних зразків біотканин. Запропоновано метод 
візуалізації структурних неоднорідностей біотканин на 
основі аналізу розподілів параметрів анізотропії та ступеня 
поляризації, що їх отримують з елементів головного мінору 
3x3 растрової матриці Мюллера зразка, у площині кадру. 
Розроблено швидкодійну двохвилеву систему лазерної 
відеополяриметрії біотканин «око-процесорного» типу для 
автоматизованого контролю вказаних параметрів. 
 

 
 
 
 

ЧЗЕТИ (1)  

 

Тимошенко, Лідія Олексіївна. 
 Спортивний туризм  :  навч. посіб. : у 2-х ч. / 
Л.О. Тимошенко, К.В. Лабарткава. – Львів: ЛДУФК, 
2012–    . 
 Ч. 1. – 2012. – 150 с. 
 
 У посібнику висвітлюються теоретичні та практичні 
основи спортивного туризму, організаційно-управлінська 
структура, завдання, засоби, методи тощо. Посібник 
складається зі семи розділів, контрольних запитань і завдань, 
додатків, списку рекомендованих нормативно-правових актів 
і навчально-методичних матеріалів, рекомендованої 
літератури (основної та додаткової). Подано історичні 
відомості про становлення й етапи розвитку спортивного 
туризму, основні поняття та його суть, наведено основні 
нормативно-правові акти. Подано відомості про структуру 
федерації та її правовий статус, описано повноваження 
федерації. Описано завдання, зміст і форми туристичної 
роботи у навчальних закладах, методи та засоби підготовки 
туристів щкільного віку, подано відомості про топографічну 
та картографічну підготовку туристів. 
 Адресовано студентам вищих навчальних закладів 
фізичного виховання і спорту. 
 

 
 
 
ЧЗЕТИ (1) 

 

Україна. Закони. 
 Цивільний кодекс України  : офіційний текст. 
– К. : СПД Кудряшова Л. В., 2009. – 384 с. 
 

 
ЧЗГИ (1) 
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Панченко, Володимир. 
 Ідеологія сучасного українського націо-
налізму: економічний аспект : монографія / В. Г. 
Панченко. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2012. – 
104 с. 
 
 У монографії на основі широкого кола джерел 
проаналізовано легалізацію націоналістичних організацій в 
Україні на початку 1990-х років, з'ясовано погляди 
представників націоналістичного руху на роль держави в 
економічному житті, вивчено дискусії з економічної 
проблематики в націоналістичній думці 1990 - початку 2000-
х років, досліджено погляди сучасних українських 
націоналістів на розвиток промисловості, сільського 
господарства та фінансової системи. Автор робить 
порівняння економічних програм сучасних націоналістичних 
організацій з економічною платфоромою ОУН 1920-50-х 
років. 
 Книга розрахована на фахових істориків та всіх, хто 
цікавиться економічною історією України. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
 

 

Дубовик, Володимир Панасович. 
 Вища математика : навч. посіб. / В. П. 
Дубовик, І. І. Юрик. – К. : А.С.К., 2009. – 648 с. 
 
 У посібнику розглянуто питання з таких розділів 
вищої математики, як векторна алгебра та аналітична 
геометрія; диференціальне й інтегральне числення; функції 
багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди; кратні, 
криволінійні та поверхневі інтеграли. 
 Теоретичний матеріал відповідає навчальній програмі 
з курсу вищої математики і супроводжується достатньою 
кількість прикладів і задач. Особливу увагу приділено 
прикладній і практичній спрямованості курсу. 
 Для студентів технічних і технологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 
 

 
АНТЛ (1) 

 

 

Україна. Закони. 
 Господарський кодекс України: чинне зако-
нодавство зі змінами та допов. станом на 1 лютого 
2010 р. – К. : Паливода А. В., 2010. – 192 с. – 
(Кодекси України). 
 
 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 
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 Ринки реального сектора економіки 
України: структурно-інституціональний аналіз / 
[В. О. Точилін, Т. О. Осташко, О. В. Пустовойт та 
ін.] ; за ред. В. О. Точиліна ; Ін-т екон. та прогнозув., 
НАН України. – К. : [б. в.], 2009. – 640 с. 
 
 Висвітлено найважливіші проблеми розвитку 
внутрішнього ринку і ринків базових галузей реального 
сектора економіки України: аграрного, енергетичного та 
ринку металопродукції. Основа книги - це аналіз 
структурних змін і напрямів підвищення рівня 
продуктивності вітчизняних ринків. 
 Книга може бути корисною для науковців, 
працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, 
аспірантів, студентів і читачів, зацікавлених питаннями 
внутрішнього ринку. 

 
 

ЧЗГИ (1) 
 

 

Іваницький, Богдан. 
 Армспорт у вищих навчальних закладах : 
навч. посіб/ / Б. Іваницький, В. Мартин. – Львів : 
ЛДУФК, 2012. – 78 с. 
 
 Навчальний посібник висвітлює різні аспекти 
розвитку молодого неолімпіийського виду спорту - 
армспорту (рукоборства) у вищих навчальних закладах. 
 У посібнику розкрито історію становлення та 
розвитку рукоборства як виду спорту, подано 
характеристику основних видів підготовленості, методики 
тренувань і відновлення працездатності армспортсменів. 
Описано сучасну організацію, правила та проведення 
змагань з цього виду спорту. 
 Посібник рекомендовано спортсменам, тренерам, а 
також викладачам фізичного виховання вищих навчальних 
закладів I-ІV рівнів акредитації. 
 

 
 
 
ЧЗЕТИ (1) 

 

Україна. Закони. 
 Цивільний процесуальний кодекс України : 
офіційний текст. – К. : СПД Кудряшова Л.В., 2009. – 
152 с.  
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
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Литовченко, Ирина Львовна. 
 Генезис и эволюция информационной кон-
цепции маркетинга : монография / И. Л. 
Литовченко.  К. : Наукова думка, 2011.  200 с. 
 
 В монографии рассмотрены причины эволюции 
концепции маркетинга. Сформулирована информационная 
концепция маркетинга - новая концепция маркетинговой 
деятельности, в основе которой лежит применение 
информационно-коммуникационных технологий Интернета. 
Исследованы особенности формирования виртуальной 
маркетинговой среды в Украине, предложены методоло-
гические основы ее территориальной дифференциации и 
структуризации. Разработана классификация областей 
Украины по уровню интенсивности использования 
Интернет-среды. Проанализированы особенности комплекса 
Интернет-маркетинга в виртуальной среде. Предложен 
механизм маркетингового аудита веб-сайта промышленных 
предприятий.  
 Для научных сотрудников, аспирантов, препода-
вателей и студентов экономических специальностей высшей 
школы, а также руководителей предприятий, сотрудников 
отделов маркетинга и рекламных агентств. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Каплієнко-Ілюк, Юлія Володимирівна. 
 Аналіз музичних творів : навч. посіб. / Ю. В. 
Каплієнко-Ілюк.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-
т, 2012.  144 с. 
 
 У посібнику подається навчально-методичний 
комплекс із дисципліни «Аналіз музичних форм» для 
студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво», 
адаптований до умов навчання за кредитно-модульною 
системою. 
 Пропонується студентам вищих навчальних закладів 
освіти для спеціальностей музичного спрямування. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 

Данилюк, Катерина Миколаївна.  
 Флора судинних рослин регіонального 
ландшафтного парку «Надсянський» : монографія / 
К. М. Данилюк.  К. : Наукова думка, 2012.  120 с. 
 
 У монографії вперше наведено повний список 
спонтанної флори судинних рослин регіонального 
ландшафтного парку «Надсянський», який налічує 645 
таксонів видового рангу. Проаналізовано систематичну 
структуру флори та її синантропний і раритетний 
компоненти. Досліджено фітоценотичну приуроченість 24 
видів, занесених до «Червоної книги України» (2009), що 
трапляються на території парку. 
 Для ботаніків, географів, екологів, фахівців з охорони 
природи, викладачів і студентів природничих факультетів 
вищих навчальних закладів. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1) 
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Курило, Олена Борисівна. 
 Словник хемичної термінології / О. Б. Курило. 
– Репринт, відтвор. вид. 1923 р. – К., 2008. – 120 с. – 
(Із словникової спадщини ; вип. 1).  
 
Інститут енциклопедичних досліджень НАН України 
започаткував книжкову серію «Із словникової спадщини», 
покликану здійснити перевидання українських 
термінологічних словників, створених на початку 20 
століття, що нині стали раритетними, а в радянські часи були 
заборонені й вилучені з ужитку. Оскільки ці словники й 
донині зберігають наукове та практичне значення, вони 
сприятимуть виробленню розумних компромісів між 
прихильниками різних українських термінологічних систем. 
Це є надзвичайно актуальним в умовах становлення 
термінологічної системи української мови, очищення її від 
русизмів, штампів, нехарактерних для її природи форм та 
зворотів. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 

Горецький, Петро Йосипович. 
 Словник термінів педагогіки, психології та 
шкільного адміністрування / П. Й. Горецький. – 
Репринт, відтвор. вид. 1928 р. – К., 2008. – 111 с. – 
(Із словникової спадщини ; вип. 2). 
 
 Нині читачеві пропонується 2-ий випуск серії - 
«Словник термінів педагогіки, психології та шкільного 
адміністрування» П. Й. Горецького. 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Кисільов, В. Ф. 
 Медичний російсько-український словник     
/ В. Ф. Кисільов. – Репринт, відтвор. вид. 1928 р. – 
К., 2008. – 172 с. – (Із словникової спадщини ; вип. 
3). 
 
 Нині читачеві пропонується 3-й випуск серії - 
«Медичний російсько-український словник» д-ра В. Ф. 
Кисільова. 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 
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Шелудько, І. М. 
 Практичний словник виробничої термінології  
/ І. М. Шелудько. – Репринт, відтвор. вид. 1931 р. – 
К., 2008. – 122 с. – (Із словникової спадщин ; вип. 4).  
 
 Нині читачеві пропонується 4-й випуск серії - 
«Практичний словник виробничої термінології» інж. І. М. 
Шелудька. 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 

Тутковський, Павло Аполлонович. 
 Словник геологичної термінології / П. А. Тут-
овський. – Репринт, відтвор. вид. 1923 р. – К., 2008. 
– 172 с. – (Із словникової спадщини ; вип. 5). 
 
 Нині читачеві пропонується 5-й випуск серії - 
«Словник геологічної термінології» акад. П. А. 
Тутковського. 
 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1) 
 
 
 

 

Василенко, Павло Іванович. 
 Словник гірничої термінології / П. Василенко, 
І. Шелудько. – Репринт, відтвор. вид. 1931 р. – К., 
2008. – 160 с. – (Із словникової спадщини ; вип. 6). 
 
 Нині читачеві пропонується 6-й випуск серії - 
«Словник гірничої термінології» гірн. інженерів П. 
Василенка та І. Шелудька. 
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 

Словник музичної термінології. - Репринт, 
відтвор. вид. 1930 р. – К., 2008. – 112 с. – (Із 
словникової спадщини ; вип. 7). 
 
 Нині читачеві пропонується 7-й випуск серії - 
«Словник музичної термінології». 

 
ЧЗЕТИ (1) 
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Практичний російсько-український словник 
приказок / упор. Г. Млодзинський ; за ред. М. 
Йогансена. – Репринт, відтвор. вид. 1929 р. – К., 
2009. – 108 с. – (Із словникової спадщини ; вип. 8). 
 
 Нині читачеві пропонується 8-й випуск серії - 
«Практичний російсько-український словник приказок». 
Упорядник Г. Млодзинський, за редакцією М. Йогансена. 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Трихвилів, Ю. 
 Словник технічної термінології. Мірництво / 
Ю. Трихвилів, І. Зубков. - Репринт, відтвор. вид. 
1930 р. – К., 2009. – 167 с. – (Із словникової 
спадщини ; вип. 9). 
 
 Нині читачеві пропонується 9-й випуск серії - 
«Словник технічної термінології. Мірництво» інж. Ю. 
Трихвиліва та І. Зубкова. 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 

Словник фізичної термінології / за ред. В. В. 
Фаворського. – Репринт, відтвор. вид. 1932 р. – К., 
2009. – 240 с. – (Із словникової спадщини ; вип. 10). 
 
 Нині читачеві пропонується 10-й випуск серії - 
«Словник фізичної термінології» під редагуванням В. В. 
Фаворського. 

 
 
ЧЗЕТИ (1) 
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Енциклопедія сучасної України. – К., 2009–     . 
 Т. 9 : Е - Ж. – 2009. – 711 с. 
 Т. 10 : З - Зор. – 2010. – 711 с. 
 Т. 11 : Зор - Как. – 2011. – 711 с. 
 
 Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне 
видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття 
до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої 
України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, 
поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, 
відображає сучасні погляди на історічні події та постаті. 
 Розрахована на широке коло читачів. 
 

 
АНТЛ (1), 
ЧЗГИ (1) 

 

 Гімнастична термінологія : навч. посіб. / Р. І. 
Райтер [та ін.].  Львів : Видавництво Львівської 
комерційної академії, 2012.  320 с.  
 
 Зроблено спробу розкрити зміст основних 
загальновживаних гімнастичних термінів, максимально 
адаптувати українську гімнастичну термінологію до вимог 
сьогодення, враховуючи лексичне та фразеологічне багатство 
української мови, а також характер і форми гімнастичних 
вправ. 
 Для учнівської та студентської молоді, вчителів, 
викладачів середніх, середньоспеціальних та вищих закладів 
освіти, тренерів із гімнастики, методистів фізичної культури, 
наукових працівників. 
 

 
ЧЗЕТИ (1) 

 

 

Пелик, Леся Василівна. 
 Наукові основи формування асортименту та 
якості фільтрувальних текстильних матеріалів : 
монографія / Л. В. Пелик. – Львів : Видавництво 
Львівської комерційної академії, 2010. – 240 с. 
 
 У монографії розглянуто теоретичні основи 
формування асортименту та якості фільтрувальних матеріалів 
для металургійної промисловості. Визначено основні 
споживні властивості фільтрувальних матеріалів на основі 
термостійких волокон. Зіставлено кінетику руйнування цих 
матеріалів у лабораторних умовах і рукавних фільтрів із цих 
матеріалів у реальних умовах виробництва. Запропоновано 
метод моделювання процесу зношування фільтрувальних 
полотен різного волокнистого складу під дією температури, 
який наближений до реальних умов експлуатації. Оцінено 
пилоємність фільтрувальних матеріалів із термостійких 
волокон та її вплив на фільтрувальну здатність рукавних 
фільтрів. Проаналізовано екологічну ефективність 
впровадження термостійких фільтрувальних матеріалів з 
метою запобігання забруднення атмосфери. 
 Для широкого кола наукових працівників, а також 
спеціалістів у галузі металургійної промисловості, аспірантів, 
студентів, які спеціалізуються з товаро-знавства текстильних 
матеріалів. 
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 
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Роботи професорсько-викладацького складу 
Університету 

 

 

Піпа, Борис Федорович. 
 Удосконалення робочих органів механізмів 
в’язання круглов’язальних машин : монографія /    
Б.Ф. Піпа, С.А. Плешко.  К.: КНУТД, 2012.  471 с. 
 
 У монографії представлено результати досліджень 
динаміки взаємодії робочих органів механізмів в'язання 
в'язальних машин. Значна увага приділена дослідженням 
навантажень, що виникають у в'язальних системах при ударі 
голково-платинових виробів об клини. Досліджено явище 
поширення хвиль напружень у голці в'язальної машини при 
ударі її об клин та динамічні процеси в голці, зумовлені 
інерційними навантаженнями. Значну увагу приділено також 
розробці методів зниження динамічних навантажень у 
механізмах в'язання та розробці принципово нових 
конструкцій робочих органів механізмів в'язання. 
 Монографія призначена для наукових працівників та 
спеціалістів легкого машинобудування і може бути корисною 
при вирішенні питань вибору раціональних конструкцій 
робочих органів механізмів в'язання в'язальних машин та їх 
вдосконалення. Матеріали, представлені у монографії, 
можуть бути також корисними для аспірантів і студентів 
вищих навчальних закладів.  
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Умовні позначення: 
 

 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
  
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 

 


