
НТБ КНУТД 1 Січень-Лютий-2019, 
Бібліодайджест 

 

 
 

         Навчально-методичні та наукові видання 
 

 

 

 

УДК 620.3(075.8) 

Н25 

 

Наноматеріали та нанотехнології :  

навч. посіб. / Н. Ф. Кущевська, О. Я. Терещенко,  

О. А. Папроцька, В. В. Малишев. – Київ : 

Університет "Україна", 2018. – 140 с. 

ISBN 978-966-388-566-7 
У навчальному посібнику наведено основні відомості 

про теоретичні основи, методи одержання наноматеріалів, їх 

класифікацію, властивості та структуру, а також практичну 

реалізацію технологій одержання наноматеріалів та їх 

застосування. 

Для студентів природничих та інженерних 

спеціальностей напрямів підготовки «Хімічна технологія та 

інженерія», «Сучасні нанотехнології та наноматеріали», 

«Харчові технології та інженерія», «Мікробіологія та 

вірусологія» денної та заочної форм навчання. 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

Умовні позначення: 

 

АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419); 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392); 

            ЧЗГВ – читальний зал гуманітарних видань (1-0276). 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 

 

 
 

 

 

 



НТБ КНУТД 2 Січень-Лютий-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

УДК 316.774(075.8) 

Т35 

 

Терещук, Віталій Іванович. 

Масові комунікації : навч. посіб. /  

В. І. Терещук. – Київ : Університет економіки та 

права "Крок", 2017. – 200 с. 

ISBN 978-966-170-011-5 
Розкриваються сучасні підходи до змісту та 

особливостей масових комунікацій як сфери діяльності. 

Дається огляд структурних елементів масовокомунікаційних 

процесів. Особлива увага приділена проблемі аналізу 

масових комунікацій. 

Для студентів, що опановують фах інформаційної 

аналітики. Також може становити інтерес для студентів, 

аспірантів та фахівців, що працюють у сфері соціальних 

комунікацій та інших галузей, в яких приділяється увага 

вивченню масовокомунікаційних процесів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

УДК 339.5(075.8) 

М58 

 

Міжнародна торговельна діяльність : 

підручник / В. В. Рокоча [та ін.]. – Київ : 

Університет економіки та права "Крок", 2018. –  

698 с. 

ISBN 978-966-170-025-2 
В підручнику висвітлено основоположні проблеми 

організації та ведення міжнародної торговельної діяльності. 
Розкрито сутність міжнародної торгівлі, її значення для 

розвитку національних економік, розглянуто конкретні 

форми міжнародної торговельної діяльності, класичні і 

сучасні інструменти її здійснення. Особливість викладення 

матеріалу – прикладний характер. Кожен розділ підручника 

доповнений завданнями для самостійної та/або 

індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. 

Підручник розрахований на студентів спеціальностей 

«Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна 

економіка». 
 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 3 Січень-Лютий-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 
 

 

УДК 725(075.8) 

П39 

 

Архітектура будівель та споруд : підручник 

/ В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2016 – . 

Кн. 3 : Історія архітектури і будівництва. – 

2016. – 816 с. 

ISBN 978-617-7320-32-5 
У підручнику викладена історія архітектури від часів 

її зародження до наших днів з урахуванням розвитку 

конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. 

Фактичний матеріал підручника базується на джерельній 

базі 12-томної «Всеобщей истории архитектуры» та 
доповнений розділами «Архітектура 1970...2015-х років» і 

«Архітектура України». 

Підручник призначений для студентів вищих 

навчальних закладів III-ІV рівня акредитації, які навчаються 

за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УДК 030(477) 

Е64 

 

Енциклопедія сучасної України : 

енциклопедія / ред. І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : 

Інститут енциклопедичних досліджень НАН 

України, 2016 – . 

Т. 16 : Куз - Лев. – 2016. – 712 с. 

ISBN 966-02-2074-Х 

ISBN 978-966-02-7998-8 (Т. 16) 
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 історичні події та постаті. 

У шістнадцятому томі подано 3004 статті, 2675 

чорно-білих та 403 кольорові ілюстрації, 5 карт. 

Розрахована на широке коло читачів. 

 
 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 4 Січень-Лютий-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 

 

УДК 030(477) 

Е64 

 

Енциклопедія сучасної України : 

енциклопедія / ред. І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : 

Інститут енциклопедичних досліджень НАН 

України, 2016 – . 

Т. 17 : Лег - Лощ. – 2016. – 712 с. 

ISBN 966-02-2074-Х 

ISBN 978-966-02-7999-5 (Т. 17) 
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 історичні події та постаті. 
У сімнадцятому томі подано 2560 статей, 2329 чорно-

білих та 293 кольорові ілюстрації, 9 карт і 10 таблиць. 

Розрахована на широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

ЧЗГВ (1) 

 

 

 
 

 

 

УДК 030(477) 

Е64 

 

Енциклопедія сучасної України : 

енциклопедія / ред. І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : 

Інститут енциклопедичних досліджень НАН 

України, 2017 – . 

Т. 18 : Лт - Малицький. – 2017. – 712 с. 

ISBN 966-02-2074-Х 

ISBN 978-966-02-8303-9 (Т. 18) 
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 історичні події та постаті. 
У вісімнадцятому томі подано 2363 статті, 2322 

чорно-білі та 355 кольорових ілюстрацій, 12 карт, 3 рисунки 

і 1 таблиця. 

Розрахована на широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 5 Січень-Лютий-2019, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 
 

 

 

УДК 030(477) 

Е64 

 

Енциклопедія сучасної України : 

енциклопедія / ред. І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : 

Інститут енциклопедичних досліджень НАН 

України, 2018 – . 

Т. 19 : Малиш - Медицина. – 2018. – 688 с. 

ISBN 966-02-2074-Х 

ISBN 978-966-02-8345-9 (Т. 19) 
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 історичні події та постаті. 

У дев'ятнадцятому томі подано 2355 статей, 2254 

чорно-білі та 379 кольорових ілюстрацій, 7 карт, 18 рисунків 

і 5 таблиць. 

Розрахована на широке коло читачів. 
 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

ЧЗГВ (1) 

 

 

 
 

 

 

УДК 030(477) 

Е64 

 

Енциклопедія сучасної України : 

енциклопедія / ред. І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : 

Інститут енциклопедичних досліджень НАН 

України, 2018 – . 

Т. 20 : Медична - Мікоян. – 2018. – 688 с. 

ISBN 966-02-2074-Х 

ISBN 978-966-02-8346-6 (Т. 20) 
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 історичні події та постаті. 

У двадцятому томі подано 2059 статей, 1944 чорно-

білі та 371 кольорова ілюстрації, 11 карт і 1 таблиця. 

Розрахована на широке коло читачів. 
 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

ЧЗГВ (1) 

 



НТБ КНУТД 6 Січень-Лютий-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 
 

 

УДК 677.027-022.532 

Г20 

 

Гараніна, Ольга Олександрівна. 

Нанотехнології при опорядженні текстильних 

матеріалів з використанням наностану барвників : 

монографія / О. О. Гараніна, І. В. Панасюк. – Київ : 

КНУТД, 2017. – 260 с. 

ISBN 978-617-7506-03-3 
У монографії наведені відомості теоретичного та 

практичного характеру щодо використання нанотехнологій в 

умовах опоряджувального виробництва. Висвітлено основні 

процеси надання текстильній продукції нових унікальних 

властивостей: екологічної безпечності та гігієнічності. В 

роботі широко використовуються не тільки традиційні, але й 

сучасні перспективні хімічні та нанотехнології. Результати 

досліджень, які висвітлено у монографії мають доцільні 

практичні рекомендації щодо застосування нанотехнологій у 

сучасному виробництві без зміни технологічного 
оформлення. 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 
 

 

УДК 628.1(035) 

Д58 

 

Довідник сучасних технологій з очищення 

природної і стічної води та обладнання /  

І. В. Панасюк, А. І. Томільцева, В. В. Скідан,  

В. І. Ліщук ; під заг. ред. І. В. Панасюка. – Київ :  

[б. в.], 2016. – 245 с. 

ISBN 978-966-409-191-3 
В «Довіднику сучасних технологій з очищення 

природної і стічної води та обладнання» наведений опис 

сучасних технологій водоочищення та приклади 

використання обладнання, а також перелік приблизних 

витрат на будівництво та експлуатацію очисних споруд. 
Довідник призначений для посадових осіб, залучених 

в процес будівництва нових або розширення (модернізацію) 

існуючих очисних споруд. Довідник може бути корисним 

працівникам муніципальних організацій, студентам та 

аспірантам вищих навчальних закладів, а також організаціям, 

чия діяльність пов'язана з вирішенням проблем 

водокористування. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 



НТБ КНУТД 7 Січень-Лютий-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 

 
 

 

УДК 621.924.7 

З-25 

 

Залюбовський, Марк Геннадійович. 

Машини зі складним рухом робочих ємкостей 

для обробки полімерних деталей : монографія /  

М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев. 

– Київ : Ун-т "Україна", 2018. – 228 с. 

ISBN 978-966-388-575-9 
Розглянуто аспекти обробки полімерних деталей в 

галтувальних машинах зі складним рухом робочих ємкостей 

в галузевому машинобудуванні. Висвітлено принципи та 

закономірності конструювання такого обладнання. 

Для інженерів, студентів і аспірантів ВНЗ 

спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Прикладна 

механіка» та «Автомобільний транспорт». Може бути 

корисним працівникам НДІ та КБ, що спеціалізуються на 

проектуванні галтувального обладнання та виробництві 
полімерних деталей. 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 

 

 

 

УДК 577.2(082.1) 

Ф50 

 

Фізико-органічна хімія, фармакологія та 

фармацевтична технологія біологічно активних 

речовин : зб. наукових праць / [ред.:  

В. В. Страшний, О. П. Баула, Г. І. Кузьміна,  

Т. А. Пальчевська та ін.]. – Київ : КНУТД, 2018 – . 

Т. 1. – 2018. – 156 с. – Текст укр., рос. 

ISBN 978-617-7506-20-0 
Збірник наукових праць присвячено актуальним 

проблемам розробки, дослідження та виготовлення активних 
фармацевтичних інгредієнтів, лікарських та косметичних 

засобів, фундаментальної та прикладної фізико-органічної 

хімії, молекулярної фармакології та хемогеноміки, екології, 

токсикології та фармацевтичної технології, маркетинговим 

дослідженням в галузі фармації та організації 

фармацевтичного виробництва. Колектив авторів присвячує 

наукові праці цього збірника знаменній даті 100-річчя 

Національної академії наук України. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

 

 

 

 



НТБ КНУТД 8 Січень-Лютий-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

УДК 342.7 

О-53 

 

Олійник, Анатолій Юхимович. 

Конституційні свободи людини і громадянина 

та їх забезпечення в Україні : монографія /  

А. Ю. Олійник. – Київ : КНУТД ; Дніпро : ДДУВС, 

2018. – 371 с. 

ISBN 978-617-7665-41-9 
Досліджуються проблеми конституційних свобод 

людини і громадянина та їх забезпечення в Україні. 
Висвітлено ідеї виникнення і розвитку свобод, методологію 

дослідження, поняття, ознаки, критерії класифікації, види, 

зміст, гарантії конституційних свобод та їх забезпечення в 

Україні. Розглянуто нормативно-правове забезпечення 

конституційних свобод людини і громадянина в Україні, 

поняття і ознаки, діяльність держави, її органів і посадових 

осіб, суб'єктів громадянського суспільства в забезпеченні 

конституційних свобод людини і громадянина в Україні. 

Для науковців, здобувачів, студентів та викладачів 

юридичних закладів вищої освіти. 
 

 

 

 

 

АНЛ (5) 

 

 

 
 

 

УДК 53(075.8) 

А18 

 

Авдонін, Костянтин Вікторович. 

Фізика : навч. посіб. / К. В. Авдонін,  

О. В. Ковальчук. – Київ : КНУТД, 2018 – . 

Ч. 3 : Електростатика. Постійний електричний 

струм. – 2018. – 212 с. 

ISBN 978-617-7506-29-3 
При підготовці навчального посібника автори 

врахували основні зміни у програмі та тенденції розвитку 

дисципліни «Фізика». Третя частина посібника містить 

розділи «Електростатика», «Постійний електричний струм». 

У даному посібнику викладення матеріалу дисципліни 

супроводжується більш детальними поясненнями, ніж в 

інших посібниках з фізики. Кожен розділ завершується 
контрольними питаннями для самоконтролю, прикладами 

розв'язку задач і підсумковою таблицею, яка у стислій формі 

містить розглянуті у розділі основні формули і закони. 
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УДК 621.313(075.8) 

Т33 

 

Теорія електропривода. Курсове 

проектування : навч. посіб. / О. П. Бурмістенков,  

І. В. Петко, М. Й. Бондаренко, Б. М. Злотенко. – 

Київ : КНУТД, 2018. – 188 с. 

ISBN 978-617-7506-18-7 
Розглянуто вимоги і порядок виконання курсового 

проекту з базової дисципліни підготовки бакалаврів за освітньою 
програмою «Електромеханіка» – «Теорія електроприводу». В 

посібнику наведені приклади розрахунку окремих елементів 

електроприводу та приводу в цілому. Зформульовані завдання до 
курсового проекту, що повязані з розрахунком електроприводу для 

різних областей техніки. Наведено довідкові матеріали. 

Посібник може бути корисним для студентів та магістрів, 
шо навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», а також інженерно-технічним 

працівникам, які спеціалізуються в області розробки 
електропривода для різних виробничих машин і механізмів. 
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УДК 685.34.01(07) 

К65 

 

Конструкторсько-технологічна підготовка 

виробництва : навч.-метод. комплекс для студентів 

усіх форм навчання спец. 182 "Технології легкої 

промисловості", освітня програма "Проектування 

взуття та галантерейних виробів" / упор.  

С. Є. Каменець. – Київ : КНУТД, 2018. – 272 с. 
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УДК 687.02(035) 

О-75 

 

Основи технології швейних виробів. 

Швейне обладнання : довідник для студентів всіх 

форм навчання спец. 182 "Технології легкої 

промисловості" (Конструювання та технології 

швейних виробів) / упор.: С. Ю. Лозовенко,  

Л. А. Бакан, С. М. Березненко. – Київ : КНУТД, 

2018. – 136 с. 
Метою цього видання є забезпечення студента 

інформацією для кваліфікованого аналізу існуючого на швейних 

підприємствах обладнання та технологій виробництва; пошуку 

шляхом впровадження нової технології та нових видів 
обладнанняя на всіх етапах виробництва більш ефективних рішень 

технологічного процесу виготовлення одягу. 

 

 

ЧЗПТВ (1)  



НТБ КНУТД 10 Січень-Лютий-2019, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 
 

 

УДК 336(07) 

Ф11 

 

Фінанси, банківська справа та 

страхування : метод. рекомендації для підготовки 

до комплексного екзамену з фаху зі спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" / упор.: 

Ю. О. Русіна, Ю. В. Махнарилов, Г. І. Кононенко. – 

Київ : КНУТД, 2018. – 112 с. 
Метою виконання екзаменаційного комплексного 

кваліфікаційного завдання є виявлення рівня підготовленості 

студентів по професійно-орієнтованих дисциплінах і оцінка 

рівня знань та умінь, які забезпечують виконанання типових 

завдань фахової діяльності, передбачених кваліфікаційною 

характеристикою бакалаврів галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування» фахового спрямування «Фінанси, 

банківська справа та страхування» та оцінка вміння 
застосовувати професійні знання на практиці. 
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