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Торопыгина, Марина Юрьевна. 
 Ренуар / М. Ю. Торопыгина. – М. : ОЛМА-
ПРЕСС Образование, 2005. – 128 с. – (Галерея 
гениев). 
 
 Пьер Огюст Ренуар - великий французский 
живописец, график, скульптор, один из основоположников 
импрессионизма. Кисти художника принадлежат 
великолепные пейзажи и натюрморты, очаровательные 
детские портреты и пленяющие красотой женские образы. 
 Главной темой его творчества была повседневная 
жизнь человека - сцены, случайно увиденные в театре, в кафе 
или на улице. На своих картинах Ренуар, словно волшебник, 
останавливал прекрасные мгновения. Книга поможет 
окунуться в особый, полный красоты и гармонии мир 
Ренуара. В альбоме представлены наиболее известные 
работы художника. 
 Для широкого круга читателей. 
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 
 

 

Ковальчук, В'ячеслав Миколайович. 
 Історія економіки та економічної думки : навч. 
посіб. / В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович, М.І. Сарай. 
– К. : Знання, 2008. – 647 с. 
 
 У навчальному посібнику на основі новітніх досягнень 
висвітлюються головні питання історії економіки і 
економічної думки України та провідних країн світу від 
найдавніших часів і перших цивілізацій до сьогодення. 
Високий науковий рівень видання поєднується з доступним 
викладом фактичного матеріалу та лаконічною формою його 
подання. 
 Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, 
викладачів, усіх, хто цікавиться історією економіки та 
економічної думки України і світу. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 
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 Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – 
К. : Міленіум, 2011– 2012. 

Вип. 20. – 2011. – 403 с. 
Вип. 22. – 2012. – 357 с. 
 

 

 
ЧЗЕТИ (1), 
ЧЗЕТИ (1) 

 

 

 Актуальні проблеми історії, теорії та практики 
художньої культури : зб. наук. праць. – К. : Міле-
ніум, 2011–     . 

Вип. XXVII. – 2011. – 358 с. 
 
 Запропонований увазі читачів збірник наукових праць 
є XXVII випуском із започаткованої науковій спільноті серії 
наукових видань. Статті збірника пропонують різно-
манітність поглядів щодо їх розв'язання проблем у сучасній 
художній культурі. 
 Для викладачів і студентів гуманітарних вищих 
навчальних закладів, усіх, хто цікавиться розвитком 
художньої культури України. 
 

 
ЧЗЕТИ (1) 

 

 

 Статистичний щорічник України за 2011 
рік. – 2-ге вид., перероб. – К. : Август Трейд, 2012. – 
560 с. 
 
 У Статистичному щорічнику вміщено дані про 
соціально-економічне становище України у 2011 році 
порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники 
системи національних рахунків, матеріального виробництва, 
фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні 
показники деяких країн світу. 
 Розрахований на широке коло читачів. 
 
 

 
ЧЗГИ (1) 

 

Стасишен, Микола Савович. 
          Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях) : 
навч. посіб. / М. С. Стасишен, Ю. В. Піча. – К. : 
Каравела, 2012. – 192 с. 
 
 У навчальному посібнику розкриваються теоретичні 
та методологічні основи дисциплін з аудиту відповідно до 
освітньо-професійних програм та на базі Міжнародних 
стандартів аудиту, надання впевненості та етики 
Міжнародної федерації бухгалтерів видання 2006 року і 
Закону України "Про аудиторську діяльність" від 14 вересня 
2006 року № 140-V. Навчальний матеріал подається у вигляді 
схем, графіків і таблиць. 
 Для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" 
вищих навчальних закладів. 
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Базилевич, Віктор Дмитрович. 
  Ринкова економіка: основні поняття і 
категорії : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. 
Базилевич. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 
263 с. 
 
 Автори посібника мали на меті в стислій і водночас 
достатньо деталізованій формі дати тлумачення базових 
понять, категорій та законів сучасної економіки, які 
вивчаються такими фундаментальними економічними 
дисциплінами, як економічна теорія, макро- та 
мікроекономіка. На відміну від інших посібників, довідників 
та словників, це видання має специфічну будову: понятійний 
та категоріальний апарат вибудовано за темами названих 
дисциплін, а в їх межах - за алфавітом. Значну частину 
багатослівних термінів подано зі зворотним порядком слів 
(інвертованими). Такий підхід полегшує процес пошуку 
необхідних термінів, розуміння їх змісту, виявлення 
внутрішніх зв'язків з іншими поняттями. 
 Для абітурієнтів, студентів, аспірантів та викладачів 
вищих навчальних закладів. Книга буде особливо корисною 
для самостійної роботи студентів, систематизації знань при 
підготовці до написання поточних контрольних робіт, 
модульних робіт та при підготовці до іспитів. 
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  Екологія : навч. посіб. / Д. В. Лико [та ін.]. – 
Рівне : Червінко А.В., 2010. – 322 с. 
 
  У навчальному посібнику викладено основні 
екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної 
екології та шляхи їхніх вирішень. Він включає: навчальну 
програму за кредитно-модульною системою організації 
навчального процесу з варіантами завдань для самостійної та 
індивідуальної роботи студентів; теоретичний матеріал; 
методичні рекомендації до виконання практичних робіт, 
тестовий контроль поточного й підсумкового рівня знань 
студентів, термінологічний словник, список рекомендованих 
літературних джерел. 
  Навчальний посібник рекомендується використо-
вувати студентам вищих навчальних закладів для освітньо-
кваліфікаційного рівня - "бакалавр". 
 

 
ЧЗЕТИ (1) 

 
 
 

  

 
Умовні позначення: 
 

 ЧЗГИ – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392). 
 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Роботи професорсько-викладацького складу 
Університету 

 

Кугай, Ксенія Борисівна. 
          Англо-український термінологічний тлумачний 
словник з дизайну та текстилю = English-Ukrainian 
glossary on design and textile / К. Б. Кугай. – К. : 
КНУТД, 2012. – 312 с. 
 
 Двомовний англо-український тлумачний словник з 
дизайну та текстилю містить у собі понад 1670 термінів та 
термінологічних словосполучень, що стосуються текстиль-
них натуральних, штучних та синтетичних волокон, 
прядіння, ткацтва, обробки тканин та виробів, трикотажного, 
текстильно-галантерейного та інших виробництв, 
спеціального обладнання, готової текстильної продукції, 
випробування текстильної сировини та готової продукції. 
Крім того, словник містить термінологію щодо різних видів 
дизайну: графічний дизайн, сценічний дизайн, дизайн 
інтер'єру, ландшафтний дизайн, флористика та інші, а також 
різних професій у цій галузі. 
 

 
 
АНТЛ (7), 
АСиМК (40), 
ЧЗЕТИ (3) 
 

 

Березін, Леонід Миколайович. 
 Теоретична механіка Збірник контрольних 
завдань : навч. посіб. / Л. М. Березін, С. О. Кошель, 
Г. В. Кошель. – К. : КНУТД, 2012. – 380 с. 
 
 Навчальний посібник містить контрольні завдання з 
основних тем курсу «Теоретична механіка». Наведено 
теоретичні відомості в конспективній формі, докладне 
методичне забезпечення щодо виконання завдань та 
приклади розв'язування з ґрунтовними поясненнями. 
 Навчальний посібник може бути використаний для 
загальнофахової підготовки студентів вищих технічних 
навчальних закладів усіх форм навчання, корисний у формі 
довідниково-методичного посібника для магістрів, аспірантів 
інженерно-технічних працівників при самостійному вивченні 
основ або поглибленні знань з «Теоретичної механіки». 
 

 
АНТЛ (7), 
АСиМК (40), 
ЧЗЕТИ (3) 

   
 

Умовні позначення: 
 

 ЧЗГИ – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСиМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 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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Орловський, Броніслав Вікентійович. 
 Технологічне обладнання галузі (швейне 
виробництво) : навч. посіб. / Б. В. Орловський, Н. С. 
Абрінова. – К. : КНУТД, 2013. – 285 с. 
 
 Навчальний посібник містить програмний матеріал, 
який передбачений програмою дисципліни «Механічна 
технологія і обладнання» (швейний цикл) для студентів 
спеціальностей 7.05050316 і 8.0505316 «Обладнання легкої 
промисловості та побутового обслуговування», ОКР - 
бакалавр, а також може бути використаний при вивченні 
схожих за робочими програмами навчальних дисциплін 
«Устаткування для виготовлення виробів» (швейний цикл) і 
«Устаткування виготовлення одягу» для студентів 
спеціальності 7,0516.02 «Технологія виробів легкої 
промисловості», ОКР - бакалавр та дисципліни «Обладнання 
галузі» для студентів спеціальності 7.0101.04 «Професійне 
навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості», 
ОКР - бакалавр. 
 

 
 
АНТЛ (7), 
АСиМК (40), 
ЧЗЕТИ (3) 

 

Переробка відходів гуми та термо-пластичних 
матеріалів : монографія / [О. П. Бурмістенков,      
В. П. Місяць, І. В. Панасюк, Б. М. Злотенко]. – К. : 
Кафедра, 2012. – 240 с. 
 
 Монографія присвячена вирішенню актуальних 
науково-технічних задач для підприємств легкої та хімічної 
промисловості - розвитку наукових основ проектування 
обладнання для подрібнення відходів термопластичних та 
гумових матеріалів з метою їх подальшого використання при 
виготовленні виробів різного функціонального призначення. 
Запропоновані математичні моделі процесів ефективного 
механічного подрібнення матеріалів, алгоритми і програми 
для розрахунку раціональних конструктивних і 
технологічних параметрів пристроїв для подрібнення. 
 Для інженерів, студентів і аспірантів вищих 
навчальних закладів, які спеціалізуються в галузях 
«Обладнання для легкої промисловості», «Хімічне 
машинобудування» тощо. Може бути корисною для 
працівників науково-дослідних інститутів та конструктор-
ських бюро, що спеціалізуються на виробництві литих 
деталей із полімерних матеріалів. 
 

 
 

АНТЛ (1) 



НТБ КНУТД 6 Квітень-2013, Бібліодайджест 
 

 

 Культурология. Интегративный курс : учеб. 
пособие / [И. Е. Волошко, Б. Г. Мачульский,           
А. А. Машталер и др.]. – К. : КНЭУ, 2009. – 383 с. 
 
 В пособии на уровне современного развития научных 
представлений о культурологическом, этическом и 
эстетическом знаниях рассматриваются вопросы природы и 
сущности культуры, культурологические концепции и 
категории, информационно-семиотическое понимание 
культуры, типология культур, социокультурная динамика, 
сущность художественной культуры и искусства; 
анализируется история мировой этической и эстетической 
мысли и особенности их становления на украинской почве, 
формулируются содержание предмета, цели, задачи и 
функции этики и эстетики как наук, характеризуются 
основные категории этики и эстетики. 
 Для студентов и аспирантов высших учебных 
заведений экономического профиля. 
 

 
ЧЗГИ (1) 

 

Радіометричний НВЧ-контроль властивостей 
матеріалів : монографія / [В. П. Куценко, Ю. А. 
Скрипник, Н. Ф. Трегубов, К. Л. Шевченко, О. П. 
Яненко]. – Донецьк : Наука і освіта, 2012. – 348 с. 
 
 У монографії розглядаються теоретичні і практичні 
питання неруйнівного радіометричного НВЧ-контролю 
властивостей матеріалів з використанням їх власних 
радіотеплових і зовнішніх електромагнітних випромінювань 
(ЕМВ). Зроблений огляд і аналіз методів і засобів 
радіометричного НВЧ-контролю. Розроблені і досліджені 
математичні моделі НВЧ-елементів радіометричних приладів 
контролю (РПК) і процесів перетворення з періодичним 
порівнянням величин. Розглянуті проблеми метрологічного 
забезпечення контролю, експериментальні результати. 
 Монографія може бути корисною для фахівців, що 
займаються проблемами неруйнівного контролю об'єктів 
різної природи, аспірантів і студентів старших курсів 
технічних і фізичних спеціальностей. 
 

 
 

АНТЛ (1) 

 

Машталер, Антоніна Анатоліївна. 
  Культура інноваційного мислення в 
освіті: інформація, творчість, знання : монографія / 
А. А. Машталер. – К. : Інформаційні системи, 2012. 
– 286 с. 
 
 У монографії досліджується проблема освіти в реаліях 
соціокультурного простору епохи «пост-», описується 
трансформація філософсько-освітніх практик в інноваціях 
науки і техніки «інформаційного суспільства». Значна увага 
приділяється проблемі творчого потенціалу особистості, 
культурі її мислення як основи сучасного освітнього процесу. 
Аналізується взаємозв'язок знання та інформації. 
 Монографія призначена для викладачів, аспірантів, 
наукових працівників, студентів, усіх, кого цікавлять 
проблеми розвитку освіти. 

 
 
 

АНТЛ (1) 
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 Методы и средства сверхвысокочастотной 
радиометрии : монография / [В. П. Куценко,         
Ю. А. Скрипник, Н. Ф. Трегубов, К. Л. Шевченко, А. 
Ф. Яненко]. – Донецьк : Наука і освіта, 2011. – 324 с. 
 
 В монографии рассматриваются методы и средства 
СВЧ-радиометрии при исследовании состава и свойств 
физических и биологических объектов (диэлектрических 
материалов) на основе измерения параметров их собственных 
радиотепловых и внешних электромагнитных излучений 
(ЭМИ). Изложены принципы и особенности построения 
радиометров различного назначения, методы и средства 
регистрации и оценки ЭМИ. Рассмотрены метрологические 
характеристики радиометров. Приведены результаты 
экспериментальных исследований объектов. 
 Монография может быть полезной для специалистов, 
занимающихся разработкой, изготовлением и применением 
радиометров в области измерения параметров низко-
интенсивных СВЧ-сигналов неразрушающего контроля 
объектов различной природы, аспирантов и студентов 
старших курсов технических, медико-биологических и 
физических специальностей. 
 

 
 

АНТЛ (1) 

 

Яцишина, Лариса Карпівна. 
    Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / 
Л. К. Яцишина. – К. : Медінформ, 2013. – 323 с. 
 
 Навчальний посібник відповідає структурі та змісту 
програми навчальної дисципліни «Маркетинговий 
менеджмент» для підготовки магістрів із маркетингу за 
напрямом «Маркетинг». У посібнику викладені основні 
поняття, принципи та завдання маркетингового 
менеджменту, наведені головні концепції його розвитку. 
 Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів 
економічних спеціальностей напрямів «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Економіка підприємства»; буде корисним 
усім, хто цікавиться проблемами практичного застосування 
маркетингового управління. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (5) 

 

Компенсовані асинхронні машини : монографія / 
[В. І. Мішин, В.В. Каплун та ін.]. – К. : КНУТД, 
2012. – 221 с. 
 
 Монографія присвячена обгрунтуванню, розробці 
конструктивних рішень та дослідженню характеристик 
компенсованих асинхронних машин. Результати досліджень 
включають аналіз електромагнітних та електромеханічних 
процесів шляхом моделювання базових і компенсованих 
асинхронних машин з метою підвищення експлуатаційної 
енергоефективності. 
 Монографія призначена для широкого кола фахівців 
та студентів електротехнічних спеціальностей ВНЗ. 
 

 
ЧЗЕТИ (1), 
АНТЛ (2) 
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Супрун, Наталія Петрівна. 
 Методи визначення якісного та кількісного 
складу текстильних матеріалів : монографія / Н. П. 
Супрун, Ю. І. Островецька. – К. : КНУТД, 2013. – 
108 с. 
 
 Монографія присвячена описанню методів 
ідентифікації текстильних волокон, що грунтуються на 
різниці в їх хімічній будові і фізичній структурі, і на різниці 
хімічних, фізико-механічних та фізико-хімічних 
властивостей. Описано особливості використання сучасних 
методів дослідження структури текстильних матеріалів, 
надано вичерпну характеристику властивостей текстильних 
волокон та різних асортиментних груп текстильних 
матеріалів, розроблено алгоритм проведення ідентифікації 
волокнистого складу, проведено аналіз сучасних вимог та 
методів визначення екобезпеки текстильних матеріалів. 
 Монографія призначена для широкого кола фахівціів, 
які займаються проблемами ідентифікації волокнистого 
складу та сертифікації виробів текстильної та легкої 
промисловості. 
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (2), 
АНТЛ (2) 

 


