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Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Голіков, Іван Володимирович. 
  Управлінські інформаційні системи в аналізі 
та аудиті : навч. посіб. / І. В. Голіков, Л. І. Фалько. – 
Миколаїв : НУК, 2010. – 155 с.  
  У посібнику розглянуто особливості організації та 
функціонування управлінських інформаційних систем в 
аналізі та аудиті. Особлива увага звернута на засвоєння знань 
щодо створення й використання інформаційних систем 
фінансового та управлінського обліку, аналізу та аудиту. 
Наведені концептуальні підходи до формування 
інформаційних потоків в умовах використання сучасних 
інформаційних систем, які дозволять засвоїти методи 
постановки контрольно-аналітичних, фінансових, 
управлінських, аудиторських завдань та навчитися їх 
вирішувати. 
  Викладені в посібнику базові підходи щодо 
організації інформаційних систем, результати досліджень 
типових архітектурних рішень та ін. виявляться корисними 
студентам, аспірантам і викладачам, які спеціалізується в 
області автоматизованих організаційно-економічних систем. 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Параска, Георгій Борисович. 
  Стабілізація натягу ниток основи на 
в’язальних машинах : монографія / Г. Б. Параска. – 
Хмельницький : ХНУ, 2012. – 275 с.  
  Представлені наукові основи та інженерні методи 
проектування нових і удосконалених пристроїв стабілізації 
натягу ниток основи на в'язальних машинах, з метою 
підвищення ефективності, продуктивності та якості готових 
виробів.   
 Для науковців, фахівців галузі легкої промисловості, 
аспірантів і студентів ВНЗ.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЧЗПТВ (2), 
АНТЛ (1) 

 

 

  Історико-містобудівні дослідження Києва  
: монографія / ред. В. В. Вечерський. – К. : Фенікс, 
2011. – 454 с.   
  Ця наукова монографія присвячена історико-
містобудівним дослідженням Києва, а саме -розробленню 
науково-проектної документації, яка включає коригування 
історико-архітектурного опорного плану, визначення меж та 
режимів використання зон охорони пам'яток, а також 
територій історичних ареалів. Без такої науково-проектної 
документації розроблення нового генерального плану Києва 
не допускається. 
  Монографія продовжує серію, започатковану в 2008 р. 
монографіями «Історико-містобудівні дослідження 
Чернівців», «Історико-містобудівні дослідження Одеси» та 
монографіями 2011 р. «Історико-містобудівні дослідження 
міст України» (міст Васильків Київської області, Ізмаїл 
Одеської області, Вінниця, Горлівка Донецької області), 
«Історико-містобудівні дослідження Керчі». Тут узагальнено 
напрацювання Науково-дослідного інституту 
пам'яткоохоронних досліджень щодо розроблення такої 
науково-проектної документації по Києву 2009-2011 рр. 
Результатами зазначених досліджень є забезпеченість 
столиці України повним комплектом науково-проектної 
документації, спрямованої на збереження нерухомої 
культурної спадщини. Відтак ця монографія може бути 
методичним орієнтиром, посібником при розробленні такої 
документації для інших великих історичних міст, таких як 
Львів, Харків, Сімферополь. 
 Видання розраховане на істориків архітектури та 
урбаністики, культурологів, істориків, археологів, 
краєзнавців, мистецтвознавців, музейних працівників, 
працівників органів охорони культурної спадщини, органів 
містобудування і архітектури, органів місцевого 
самоврядування, студентів і викладачів навчальних закладів, 
активістів Українського товариства охорони пам'яток історії 
та культури, інших громадських організацій, а також усіх, 
хто цікавиться історією й культурною спадщиною столиці 
України. 

 
 

АГПВ (1) 
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  Історико-культурні заповідники : 
монографія / ред. В. В. Вечерський. – К. :  [Б. в.], 
2011. – 292 с. 
  Ця наукова монографія присвячена проблемі 
розроблення генеральних планів розвитку державних 
історико-культурних заповідників України. Тут узагальнений 
досвід Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних 
досліджень щодо розроблення такої науково-проектної 
документації по  заповідниках  у  Чернігові   (Національний  
архітектурно-історичний   заповідник   "Чернігів 
стародавній"), Києві (Національний історико-меморіальний 
заповідник "Биківнянські могили"), с-щі і Мирне 
Мелітопольського р-ну Запорізької обл. (Національний 
історико-археологічний заповідник  "Кам'яна Могила") та с. 
Урич Сколівського р-ну Львівської обл. (Державний 
історико-культурний заповідник "Тустань"). 
  Ландшафт, розпланування, об'ємно-просторова 
композиція, забудова, пам'ятки та об'єкти  культурної 
спадщини цих заповідників мають не лише національне, а й 
загальноєвропейське культурне значення. Відтак метою 
розроблення генеральних планів розвитку заповідників є 
забезпечення збереження пам'яток та об'єктів культурної 
спадщини, традиційного характеру середовища, ефективного 
використання їх у сучасних соціокультурних умовах. У 
роботі застосовано методи теоретичних досліджень, у т. ч. 
структурно-генетичного аналізу і синтезу, методи 
бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних 
досліджень, а також методи емпіричних досліджень: натурні 
дослідження, порівняння та картографування. Результатами 
цієї роботи є науково-проектна документація, спрямована на 
збереження і оптимальне використання пам'яток та 
традиційного характеру середовища кожного з 
представлених тут заповідників. Відтак ця монографія може 
бути методичним орієнтиром при розробленні генеральних 
планів розвитку інших заповідників. 
 Видання розраховане на істориків архітектури та 
урбаністики, мистецтвознавців, культурологів, істориків, 
археологів, краєзнавців, бібліотечних і музейних 
працівників, працівників органів охорони культурної 
спадщини, органів містобудування та архітектури, органів 
місцевого самоврядування, студентів та викладачів 
навчальних закладів, активістів Українського товариства 
охорони пам'яток історії та культури, а також всіх, хто 
цікавиться історією та культурною спадщиною України. 

 
 

АГПВ (1) 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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  Координація ізоляція і перенапруги в 
електричних високовольтних мережах : навч. посіб. 
/ ред. В. І. Гуль. – Х. : Едена, 2009. – 284 с. 
  Обґрунтований вибір ізоляції основних об'єктів 
високовольтної мережі базується на аналізі техніко-
економічних показників на стадії проектування та в 
наступній експлуатації. Проблема визначена як координація 
ізоляції в умовах обмеження можливих перенапруг. 
Розглянуто теоретичні основи аналізу перенапруг, показано 
вплив вибору ізоляції на надійність електропостачання. 
Відображені сучасні матеріали з проблеми координації, а 
також розробки авторів. 
 Призначено для студентів електроенергетичних 
спеціальностей та спеціалістів підприємств. 
 
 

 

 
ЧЗПТВ (1) 

 

 

Спектор, Ольга Михайлівна. 
  Альтернативні способи вирішення цивільно-
правових спорів: світовий досвід та перспективи 
застосування у правовій системі України : 
монографія / О. М. Спектор. – К. : Фенікс, 2013. – 
160 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). 
  Монографія присвячена аналізу актуальної та 
перспективної теми альтернативних способів вирішення 
цивільно-правових спорів, теоретичним та практичним 
питанням розвитку даної проблематики в Україні. 
Досліджено методологію, теоретико-історичні засади, 
доктринальні погляди, поняття та принципи альтернативних 
способів вирішення цивільно-правових спорів. Висвітлено 
основні тенденції розвитку цього процесу в Україні, а також 
зроблено порівняльно-правовий аналіз з практикою інших 
країн. Представлена класифікація та види, місце та 
особливості застосування альтернативних способів 
вирішення цивільно-правових спорів у правовій системі 
України та за кордоном. 
  Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних 
вузів, наукових і практичних працівників, усіх, хто 
цікавиться актуальними проблемами цивільного, 
міжнародного приватного права та порівняльного 
правознавства. 
 

 

 
ЧЗГВ (1), 
АНТЛ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стороженко, Валентина Федорівна. 
 Основи товарознавства та технології 
виробництва : посібник : у 3 т. / В. Ф. Стороженко. – 
Х. : ХНУВС, 2011 –     . 
 Т. 3. –  2011. – 272 с. 
 У третьому томі посібника, призначеному для 
курсантів, слухачів вищих навчальних закладів МВС 
України і працівників слідчих органів, експертів, підрозділів 
податкової та митної служб України тощо, подано матеріал 
про виробництво пряжі, ниток та тканин. Розглянуто 
виробництво та дослідження трикотажного полотна, а також 
питання судово-товарознавчої експертизи. 

 
 

ЧЗПТВ (2), 
АНТЛ (1) 
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Атамас, Петро Йосипович. 
  Облік у банках : навч. посіб. / П. Й. Атамас, І. 
С. Тиванюк. – Дніпропетровськ : 
Дніпропетровський ун-т ім. А. Нобеля, 2012. – 148 с. 
  Посібник з дисципліни «Облік у банках» має на меті 
формування та закріплення практичних знань з відображення 
господарських операцій у банках у бухгалтерському обліку. 
  Облік у банках - це обліковий процес, який 
регулюється багатьма нормативними актами, інструкціями та 
положеннями. Велика кількість інструкцій НБУ з обліку, 
різноманітність господарських операцій, чотирирівнева 
система бухгалтерських рахунків - усе це ускладнює процес 
вивчення дисципліни «Облік у банках». Цей посібник 
призначено для надання допомоги як студентам економічних 
спеціальностей, так і викладачам в організації проведення 
практичних занять та самостійної роботи студентів, що має 
сприяти значному покращанню їх практичної підготовки. 
 
 

 
 

ЧЗГВ (1) 

 

Рудянова, Тетяна Миколаївна. 
  Граничний аналіз задач векторної оптимізації : 
монографія / Т. М. Рудянова. – Дніпропетровськ : 
ДДФА, 2011. – 146 с. 
  Монографія присвячена розробці аксіоматичних основ 
та методології теорії усереднення загальних задач векторної 
оптимізації. Розроблено концепцію варіаційної V-збіжності 
таких задач, яка може служити математичним апаратом для 
побудови усереднених моделей. Досліджено основні 
топологічні та варіаційні властивості V-граничних задач, 
встановлено зв'язок між наведеною V-збіжністю 
векторозначних відображень та топологічною збіжністю їх 
надграфіків та конадграфіків. 
  Монографія розрахована на студентів та аспірантів 
природничих факультетів, а також спеціалістів з проблем 
оптимального керування та оптимізації. 
 
 
 

 
 

АНТЛ (1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Пірняк, Віктор Михайлович.  
  Електроенергія у повсякденному житті. 
Правова допомога та поради населенню / В. М. 
Пірняк. – Вінниця : Діло, 2012. – 112 с. 
 
  Зважаючи на статистику і актуальність проблеми, 
було вирішено створити універсальний посібник, для 
допомоги побутовим споживачам в питаннях 
електроенергетики. 
  Ознайомившись з ним, Ви пригадаєте елементарні 
методи економії електричної енергії на побутовому рівні, 
основні правила електробезпеки, а також дізнаєтесь як 
вирішити цілу низку проблемних питань, пов'язаних із 
споживанням електричної енергії. 
 

 

 
АНТЛ (1) 
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Омельченко, Галина Леонидовна. 
  Лабораторно-практические работы по 
предмету "Технология изготовления одежды" : 
метод. реком. / Г. Л. Омельченко, О. А. Медведева. – 
Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. – 92 с.  
  В пособии разработаны лабораторно-практические 
работы по предмету «Технология изготовления одежды» 
профессии портной для 2-го квалификационного разряда 
ДСПТО 7433.2. 13 18028-2006. Определены методические 
рекомендации проведения лабораторно-практических работ: 
учебно-методические цели и задачи, материально-
техническое и дидактическое оснащение, ход работы, 
задания, критерии оценивания, вопросы для самоконтроля, 
теоретическая информация. 
 Для инженерно-педагогических работников 
профессионально-технических учебных заведений швейного 
профиля, учащихся ПТУЗ, студентов ВУЗ и слушателей 
заведений последипломного образования. 
 

 
ЧЗПТВ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Родіонова, Надія Миколаївна. 
 Конструювання одягу : метод. вказівки / Н. М. 
Родіонова. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. 
– 44 с. 
  Методичні вказівки призначено до підготовки та 
захисту курсової роботи студентами спеціальності 
6.01010401 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої 
промисловості». 
  Методичні вказівки містять загальні положення щодо 
написання пояснювальної записки та виконання графічної 
частини курсового проекту та порядок захисту курсового 
проекту. 
 
 
 
 
 

 
ЧЗПТВ (1) 

 

 

  Електротехнічні і електромеханічні системи 
: матеріали XVIII Всеукраїнської  студен. наук.-
техн. конференції. – Севастополь : СевНТУ, 2013. – 
114 с.  
  
  У збірнику містяться матеріали доповідей, що 
розглядають питання розробки, аналізу, моделювання різних 
електромеханічних, автономних, суднових систем та 
електроприводу. Видання розраховане на вчених, аспірантів, 
студентів. 
 
 
 
 
 
 

 
ЧЗПТВ (1) 
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  Особливості енерегозбереження в галузях 
економіки : навч. посіб. / ред. О. В. Садовий. – 
Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. – 290 с.  
 
  Розглянуто основні характеристики режимів 
енергоспоживання, організаційні заходи з енергозбереження 
в умовах промислових підприємств, сучасні енергоощадні 
технічні засоби, технології та принципи альтернативної 
енергетики. 
 
 
 
 
  

 
 

ЧЗПТВ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Современные тенденции развития 
светотехники : материалы V междунар. науч.-техн. 
конф., 15-16 мая 2013 г. – Х. : ХНУГХ им. А. Н. 
Бекетова, 2013. – 133 с.  
 Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с 
развитием современных светотехнических технологий. 
Затрагиваются вопросы разработки альтернативных 
источников энергии, внедрению светодиодных источников 
света, теории и практике световых измерений. Особое 
внимание уделяется исследованию влияния света на 
человека, развитию архитектурно-художественного 
освещения. 
 
 

 

 
ЧЗПТВ (1) 

 

Залізко, Василь Дмитрович. 
  Диференціальні рівняння : практикум  / В. Д. 
Залізко, Г. В. Мамонова, О. Б. Чернобай. – Ірпінь : 
Національний ун-т ДПС України, 2009. – 158 с. 
  Навчальний посібник складено відповідно до типових 
програм для вищих навчальних закладів, які вивчають курс 
„Диференціальні рівняння". Посібник побудований на ідеях 
особистісно орієнтованого навчання, тому завдання з 
індивідуальної роботи студентів поділено на чотири рівні. 
 Кожне практичне заняття містить достатній набір 
прикладів для аудиторної та самостійної роботи. Посібник 
розрахований для студентів спеціальності „Комп'ютерні 
науки", буде корисний тим, хто самостійно поглиблює свої 
знання з математики, а також викладачам при підготовці та 
проведенні практичних занять. 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Северин, Валерий Петрович. 
  Методы одномерного поиска : лаб. практикум 
/ В. П. Северин, Е. Н. Никулина. – Х. : НТУ ХПИ, 
2013. – 124 с. 
  Описаны лабораторные работы для изучения методов 
одномерного поиска. Даны теоретические основы методов и 
их рекомендуемые алгоритмы, варианты заданий для 
лабораторных работ, предложен порядок выполнения работ. 
Приведен справочный материал, включающий основы 
программирования методов оптимизации, даны примеры 
выполнения лабораторных работ. 
  Предназначено для студентов технических 
специальностей. 
 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
 
 
 

 

 

Шарун, Олена Петрівна. 
  Інтенсифікація процесів переробки полімерів : 
навч. посіб. / О. П. Шарун. – Луганськ : СНУ ім. В. 
Даля, 2011. – 156 с. 
  У навчальному посібнику викладено відомості про 
сучасні тенденції розвитку методів переробки полімерних 
матеріалів, що характеризуються значними перевагами у 
порівнянні з традиційними матеріалами. У посібнику 
розглядаються основні принципи інтенсифікації процесів 
переробки полімерів, основні напрямки прогресу в області 
структури та експлуатаційних властивостей матеріалів, теорії 
механізмів і машин для переробки полімерних матеріалів, 
модифікації полімерних матеріалів з метою поліпшення їхніх 
технологічних властивостей, розширення асортименту і 
підвищення якості виробів, поліпшення вторинної переробки 
відходів і їхньої утилізації без забруднення навколишнього 
середовища. 
  Розрахований для студентів спеціальностей 7.091612, 
8.091612 «Технологія переробки полімерів». 
 
 

 

 
ЧЗПТВ (1) 

 

Лєсовець, Олена Володимирівна. 
 Технологія швейного виробництва : метод. 
вказівки / О. В. Лєсовець. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. 
Шевченка, 2012. – 48 с. 
  Методичні вказівки містять загальні положення щодо 
написання курсового проекту, його мету і завдання, 
структуру написання і оформлення, детальний порядок 
виконання основних розділів проекту та порядок підготовки 
до захисту. 
 Призначено для студентів денної та заочної форми 
навчання спеціальності «Професійна освіта» профілю 
підготовки «Технологія виробів легкої промисловості». 
 
 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
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Підгорна, Лідія Пилипівна. 
 Теорія та методи дослідження і випробування 
пластмас, клеїв і герметиків : навч. посіб. / Л. П. 
Підгорна, Г. М. Черкашина, В. В. Лебедєв. – Х. : 
НТУ ХПІ, 2012. – 268 с. 
  У навчальному посібнику відображені найбільш 
поширені і вживані методи аналізу полімерної сировини, 
стандартні випробування пластмас і виробів з них, клеїв та 
герметиків, методи аналізу, які найчастіше 
використовуються в центральних заводських лабораторіях, а 
також сучасні фізико-хімічні методи досліджень полімерів, 
які використовуються в науково-дослідних інститутах. 
Указано діючі Держстандарти та іноземні стандарти на різні 
методи аналізів і випробувань пластмас та виробів, клеїв та 
герметиків. 
 Призначено для студентів спеціальностей 7.005130108 
«Хімічні технології високомолекулярних сполук» та 
7.05130107 «Хімічні технології переробки полімерних та 
композитійних матеріалів». 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

Бурак, Ярослав. 
 Основи локально градієнтної теорії 
діелектриків : монографія / Я. Бурак, В. Кондрат, О. 
Грицина. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 
208 с. 
  У монографії викладено основи локально градієнтної 
теорії нефєромагнітних діелектричних тіл, яка ґрунтується на 
врахуванні поряд із деформаційними, тепловими та 
електромагнітними процесами також локального зміщення 
маси. Показано можливість застосування побудованої теорії 
для опису та вивчення поверхневих і розмірних ефектів, 
перехідних режимів формування приповерхневої 
неоднорідності електромеханічних полів, розклинювального 
тиску, аномалії Міда, високочастотної дисперсії пружних 
хвиль, термополяризаційного ефекту тощо. 
  Призначена для фахівців у галузі механіки 
деформівного твердого тіла, математичного моделювання, 
нерівноважної термодинаміки та математичної фізики, 
викладачів, аспірантів, магістрів і студентів старших курсів 
відповідних спеціальностей. 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
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Омелянович, Лідія Олександрівна. 
 Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на 
фінансовий саморозвиток торговельних підпрємств : 
монографія / Л. О. Омелянович, О. В. Гладкова. – 
Донецьк : ДонНУЕТ, 201. – 194 с. 
  У монографії висвітлені теоретичні і практичні 
питання організації інноваційно-інвестиційної діяльності 
торговельних підприємств в умовах фінансового 
саморозвитку; особливу увагу приділено прискоренню 
фінансового саморозвитку на основі інноваційно-
інвестиційних процесів під час подолання наслідків 
фінансової кризи.   
 Монографію рекомендовано викладачам, аспірантам і 
студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за 
економічними спеціальностями, фахівцям торгівлі та іншим 
суб'єктам підприємництва, що здійснюють інноваційно-
інвестиційну діяльність в умовах фінансового саморозвитку. 
 

 
 

ЧЗГВ (1) 

 

 Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз  : учеб. пособ. – Х. : НТУ ХПИ, 2011. – 
190 с. 
  В доступной форме изложены наиболее важные темы 
курса общей химии. Приведены примеры решения типовых 
задач, в том числе и задач повышенной сложности. 
Приведены способы решения задач всех 25 билетов с 
заострением внимания на наиболее простых вариантах 
решения сформулированных вопросов. 
 Предназначено для студентов нехимических 
специальностей дневной и заочной форм обучения, а также 
может быть полезным слушателям подготовительного 
отделения, абитуриентам, ученикам средних школ, 
техникумов, ПТУ, колледжей и лицеев. 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

 Товарознавство одягово-взуттєвих товарів 
(текстильні, трикотажні та швейні вироби) : 
кредитно-модульна система організації навчального 
процесу. – Львів : Вид-во Львівської комерційної 
академії, 2009. – 100 с. 
 Лабораторні роботи - різновид професійних натурних 
або імітаційних задач, вирішення яких переслідує навчальні 
цілі. Об'єктами вивчення товарознавства і проведення 
лабораторних занять з цього розділу є різноманітні 
текстильні матеріали-волокна, пряжа, тканини, трикотаж, 
швейні та інші вироби, а предметом вивчення і майбутньої 
професійної діяльності визначення їх виду, походження, 
складу, будови, властивостей, якості, збереження, умов 
використання, оцінювання екологічної безпечності тощо. 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
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Акімов, Олександр Іванович. 
 Електричні мережі електрофікованих 
залізниць : навч. посіб. / О. І. Акімов, Д. Л. Сушко. – 
Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 278 с. 
  Викладаються основи теорії електричних розрахунків 
місцевих і районних електричних мереж, дані поняття про 
розрахунок механічної частини повітряних ліній та відомості 
про конструктивне виконання повітряних і кабельних ліній ; 
розглянуті питання проектування мереж зовнішнього 
електропостачання електрифікованих залізниць, 
регулювання напруги та зниження втрат потужності й 
електроенергії в них. 
  Посібник розрахований на широке  коло користувачів 
студентів, аспірантів, інженерів викладачів, науковців, які у 
своїй професійній діяльності пов'язані з проектуванням і 
експлуатацією електричних мереж електрифікованих 
залізниць. 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

Тройников, Валентин Семенович. 
 Микропроцессоры: архитектура и 
программирование операций : учеб. пособ. / В. С. 
Тройников. – Х. : НТУ ХПИ, 2006. – 256 с. 
  Даются начальные сведения об архитектуре 
микропроцессоров: магистратах, памяти, обмене данными с 
внешними устройствами, прерываниях. Освещаются методы 
решения типовых задач, таких как ветвления программ, виды 
циклов, пересылки данных, многобайтное сложение и 
вычитание, контроль выхода за допустимый диапазон при 
операциях с числами без знака и со знаком, умножение, 
деление и пр. 
 Для студентов специальности «Системы управления и 
автоматика». Может быть полезно для специалистов, 
занимающихся проектированием микропроцессорных 
систем. 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

 Введение в лабораторный физический 
практикум : учеб. пособ. / сост.: Т. В. Краснякова, А. 
Н. Кравцов, И. В. Жихарев. – Луганск : ЛНУ им. Т. 
Шевченко, 2012. – 84 с. 
  Пособие содержит основные понятия метрологии, 
сведения о методах измерений и классификации 
погрешностей измерений, о средствах измерений и классах 
их точности, об основных понятиях теории вероятностей и 
математической статистики, рекомендации по 
использованию программируемых калькуляторов и 
компьютеров для математической обработки результатов 
измерений, оформлению таблиц, построению графиков и ряд 
других сведений, полезных студентам при подготовке и 
проведении эксперимента.   
 Предназначен для студентов специальности 6.040203 
«Физика», студентов физических специальностей, а также 
будет полезным для преподавателей высших учебных 
заведений, колледжей, лицеев, гимназий, школьных 
учителей. 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
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  Технічна естетика і дизайн : міжвідомчий 
науково-технічний збірник. – К. : КНУБА, 2012 –     . 
 Вип. 11. –  2012. – 224 с. 
 

 До збірки ввійшли наукові праці з теоретичних та 
методологічних питань технічної естетики, а також 
проблематики, що складає предметну область застосування її 
методів. Тематика статей охоплює також деякі напрямки 
наукових досліджень, творчої та практичної дизайнерської 
діяльності, які є суміжними щодо технічної естетики. 
 
 
 

 
 

АНТЛ (1) 
 

 

Семак, Богдан Богданович. 
 Теоретико-методологічні основи формування 
вітчизняного сировинного ринку екологічно 
безпечних товарів текстильної промисловості : 
монографія / Б. Б. Семак . – Херсон : Грінь Д.С., 
2011. – 232 с. 
 

 Монографія присвячена теоретичним і 
методологічним питанням формування внутрішнього 
сировинного ринку екологічно безпечної продукції 
текстильної промисловості України. Розглянуто проблеми 
відродження вітчизняної сировинної бази текстильної 
промисловості, обґрунтовано детермінанти її розвитку в 
умовах екологізації виробництва 
. 
 
 

 
 

АНТЛ (1) 
 

 

 Основи автоматизованого проектування 

деталей та вузлів у системи AutoCAD : навч. посіб. – 
Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 282 с. 
   

  У навчальному посібнику розглянуті питання, які 
тісно пов'язані з підготовкою інженерів як технологічного і 
машинобудівного профілів, так і дизайну промислових 
виробів, з метою покращення засвоєння студентами основ 
автоматизованого проектування деталей, вузлів та інших 
об'єктів машинобудування, а також дизайну інтер'єру та 
ландшафту за допомогою системи AutoCAD. У 
запропонованому посібнику детально розглянуто можливості 
практичного використання пакету, що ілюстровані 
конкретними прикладами утворення та редагування 
матеріалів, а також алгоритмами виконання операцій 
моделювання, тонування та освітлення при розробці кожного 
матеріалу. Рекомендується студентам, магістрантам та 
аспірантам при вивченні курсів комп'ютерної графіки, основ 
автоматизованого проектування, систем автоматизованого 
проектування, а також при виконанні лабораторних, 
практичних, курсових, магістерських, випускних, 
атестаційних робіт та дипломних проектів, пов'язаних з 
комп'ютерним проектуванням деталей, вузлів та інших 
об'єктів. 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 13 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Мелащенко, Андрій Олегович. 
 Організація кваліфікованої інфраструктури 
відкритих ключів : монографія / А. О. Мелащенко, 
О. Л. Перевозчикова. – К. : Наукова думка, 2010. – 
391 с. 
  У монографії описано шляхи побудови 
інтероперабельної, з можливістю кроссертифікації, 
масштабованої кваліфікованої інфраструктури відкритих 
ключів (QРКІ). Оцінено сучасний стан організації 
Національної системи електронних цифрових підписів 
України для внутрішньої/зовнішньої інтероперабельності та 
можливості кроссертифікації. З позицій системного аналізу 
інтероперабельність цієї системи розглянуто через її 
зіставлення з унормованими в Євросоюзі положеннями 
QРКІ. Відображено роль ІТ-стандартизації у досягненні 
поставленої мети, оскільки норми, правила, еталони і зразки 
як предмети ІТ-стандартизації складають базу оцінювання 
якості послуг електронного цифрового підпису. 
 Для широкого кола фахівців з електронного 
документообігу, банкінгу й інших сфер електронного 
бізнесу, обслуговуючого ІТ-персоналу органів влади та 
місцевого самоврядування, користувачів послуг ЕЦП, 
студентів ВНЗ та аспірантів ІТ-спеціальностей. 
 
 
 

 
 

АНТЛ (1) 
 

 

 Інноваційно-інвестиційна і технологічна 
безпека трансформації регіональних економічних 
систем / ред. М. А. Хвесик. – К. : Наукова думка, 
2013. – 488 с. 
  У монографії висвітлюються фундаментальні та 
прикладні аспекти питань інноваційної, інвестиційної і 
технологічної безпеки, системи загроз і викликів, пов'язаних 
з ними, а також базові параметри трансформації 
регіональних систем у контексті інноваційних змін. Розкрито 
особливості генезису і потенціалу небезпеки інноваційно-
інвестиційної трансформації регіональних систем, 
запропоновано варіанти систематизації ризиків в 
інноваційній діяльності. Особлива увага приділяється 
питанням розвитку глобальної технологічної сфери, 
технологічної модернізації національної економіки, 
технологічної безпеки інноваційно-інвестиційної 
трансформації економіки. Обґрунтовано нові засади 
випереджаючих і проривних стратегій науково-
технологічного та інноваційно-інновативного розвитку в 
системній політиці державного управління. 
  Для викладачів і студентів вищих навчальних 
закладів, аспірантів, а також для фахівцівякі цікавляться 
питаннями гарантування інноваційно-інвестиційної та 
технологічної безпеки, трансформації національної 
економіки і її регіональних систем. 
 

 

 
 

АНТЛ (1) 
 



НТБ КНУТД 14 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 
 

  Ефективність планування, у тому числі 
витрат на енергоносії – запорука досягнення 
стратегічних цілей : метод. посібник / ред. І. Ф. 
Щербина. – К. : Нора-друк, 2011. – 64 с. 
 

  У представленому методичному посібнику 
«Ефективність планування, у тому числі витрат на 
енергоносії - запорука досягнення стратегічних цілей» 
викладені навчальні, нормативні та методичні матеріали, 
необхідні для забезпечення ефективного планування 
видатків на оплату енергоносіїв та видатків з реалізації 
інвестиційних проектів. Перша частина посібника 
присвячена здійсненню моніторингу та оцінки ефективності 
видатків на оплату енергоносіїв на основі програмно-
цільового методу у бюджетному процесі, що є запорукою 
ефективного планування. Друга частина - надає розуміння 
проектного аналізу й методики розрахунку та оцінки вигод і 
витрат при розробці інвестиційних проектів. 
  Видання розраховане на фахівців місцевих 
фінансових органів, державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, структурних підрозділів 
виконавчої влади, фахівців комунальних підприємств, а 
також може бути корисним для слухачів різних форм 
навчання магістерської програми за напрямком «Державне 
управління в економічній сфері» та студентів вищих 
навчальних закладів. 
 
 
 

 
 

ЧЗГВ (1) 
 

 

Дубинін, Анатолій Іванович. 
  Використання пакета Mathcad у хімічній 
інженерії : навч. посіб. / А. І. Дубинін. – Львів : 
Львівська політехніка, 2010. – 240 с. – (Дистанційне 
навчання ; № 51). 
 
  Описано і правила використання сучасного 
математичного пакета Mathcad. Викладення матеріалу 
супроводжено численними прикладами розв'язання 
конкретних задач процесів хімічної технології, що сприяє 
докладнішому вивченню і кращому засвоєнню практичної 
роботи у середовищі пакета. 
  Призначений для студентів вищих навчальних 
закладів, а також може бути корисним науковцям та 
інженерно-технічним працівникам. 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 



НТБ КНУТД 15 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Ладик, Олександр Іванович. 
 Основи дискретної схемотехніки : підручник / 
О. І. Ладик, О. М. Лебедєв. – 2-ге вид., перероб. і 
доп. – К. : НТУУ КПІ, 2011. – 240 с. 
  Розглянуто схемотехніку сучасної дискретної 
елементної бази радіоелектронної апаратури різного 
призначення, -телекомунікаційних систем, обчислювальної 
та вимірювальної техніки, систем управління та математики 
тощо. 
  Викладено основи побудови дискретних 
напівпровідникових та електровакуумних елементів, фізичні 
основи їх роботи в статичному та динамічному режимах, 
параметри та вольт-амперні характеристики, застосування їх 
в вузлах радіоелектронної апаратури. 
  Для студентів вищих навчальних закладів напрямів 
підготовки з телекомунікацій, радіоелектронної та 
обчислювальної техніки тощо. 
 

 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
 

 

Сидорчук, Богдан Петрович. 
 Практикум з ідентифікації і моделювання 
об’єктів автоматизації : навч. посіб. / Б. П. 
Сидорчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 128 с. 
  У навчальному посібнику наведено методику 
виконання п'яти практичних занять, які охоплюють 
ідентифікацію об'єктів з використанням кореляційних 
методів, ідентифікацію      за експериментальними даними та 
побудову моделей об'єктів. 
  Показано порядок виконання шести лабораторних 
робіт, за допомогою яких проводиться ідентифікація 
статичних та динамічних характеристик об'єктів та 
моделювання об'єктів автоматизації. Лабораторні роботи 
виконуються на персональних комп'ютерах за допомогою 
спеціального програмного забезпечення - програми МаtLab. 
 Для студентів, які навчаються за напрямом 
"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані техкології". 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
 

 

Дементий, Владимир Романович. 
 Арифметические и логические основы 
компьютерной схемотехники : учеб. пособ. / В. Р. 
Дементий, Е. М. Лютакова. – Краматорск : ДГМА, 
2011. – 72 с. 
  Приведены арифметические основы вычислительной 
техники, форматы чисел для их хранения в ЭВМ. Даны 
логические основы вычислительной техники и примеры 
разработки логических устройств на основе таблиц 
истинности и аналитических выражений. 
 
 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
 



НТБ КНУТД 16 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Гейко, Анатолій. 
 Гончарство населення скіфського часу 
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя : 
монографія / А. Гейко. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2011. 
– 248 с. – (Українські керамологічні студії ; вип. 4). 
  Монографію присвячено реконструкції гончарства 
населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового 
Лівобережжя. Здійснено огляд історії дослідження 
поселенських і поховальних пам'яток. Аналіз і узагальнення 
матеріалів, у поєднанні з комплексним застосуванням 
методів техніко-природничих наук, експериментального 
моделювання, етноархеології, дозволили реконструювати 
технологію виготовлення глиняного посуду, з'ясувати його 
асортимент і призначення. 
 Для керамологів, археологів, істориків, музейних 
працівників, викладачів та вчителів історії, краєзнавців, а 
також усіх, хто цікавиться стародавньою історією України. 

 
 

АГПВ (1) 
 

 
Літературно-художні видання 

 
 

 
 

Толкин, Джон Рональд Роуэл. 
  Хоббит : пер. с англ. / Дж. Р. Р. Толкин. – М. : 
Астрель , 2013. – 284 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Дрюон, Морис. 
 Железный король : роман : пер. с фр. / М. 
Дрюон. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2008. – 320 с. 
– (Жемчужины исторического романа. Проклятые 
короли). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 



НТБ КНУТД 17 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Пастушина, Василь. 
 Зелені кролики : роман / В. Пастушина. – 
Луцьк : Твердиня, 2013. – 284 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 

 

Гумилев, Лев Николаевич. 
 Поиски вымышленного царства (Легенда о 
"государстве пресвитера Иоанна") / Л. Н. Гумилев. – 
СПб : Ленинградское изд-во, 2008. – 448 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 
 

 

Пелевин, Виктор Олегович.  
 Relics. Раннее и неизданное  / В. О. Пелевин. – 
М. : Эксмо , 2010. – 352 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 



НТБ КНУТД 18 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Колдуэлл, Тейлор. 
 Монгол : исторический роман / Т. Колдуэлл. – 
М. : Астрель ; АСТ, 2008. – 540 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 

 

Данилова, Анна Васильевна. 
 Незнакомка до востребования : роман / А. В. 
Данилова. – М. : Эксмо, 2013. – 320 с. – (Crime & 
private). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 

 

Графтон, Сью. 
 М – значит молчание : роман : пер. с англ. / С. 
Графтон. – М. : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 
2007. – 350 с. – (The International Bestseller). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 



НТБ КНУТД 19 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Мураками, Харуки. 
 Охота на овец : роман : пер. с яп. / Х. 
Мураками. – СПб. : Амфора, 2002. – 479 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 
 

 

Дефонсека, Миша. 
 Выжить с волками : пер. с фр. / М. Дефонсека. 
– М. : РИПОЛ классик, 2010. – 304 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Мэрдок, Айрис. 
 Дикая роза : роман : пер. с англ. / А. Мэрдок. 
Летайте "Каравеллой" : роман : пер. с фр. / Андре 
Ремакль. – К. : ИРИС, 1992. – 416 с. 

 
 

АГПВ (1) 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 



НТБ КНУТД 20 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Пелевин, Виктор Олегович. 
 ДПП (НН) / В. О. Пелевин. – М. : Эксмо, 2010. 
– 384 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Села, Каміло Хосе. 
 Родина Паскуаля Дуарте : пер. з ісп. / К. Х. 
Села. – К. : КМ Publishing , 2011. – 192 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 
 

 

Метлицкая, Мария. 
 После измены : повесть / М. Метлицкая. – М. : 
Эксмо , 2013. – 384 с. – (За чужими окнами). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 



НТБ КНУТД 21 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Села, Каміло Хосе. 
 Вулик : пер. з ісп. / К. Х. Села. – К. : КМ 
Publishing , 2011. – 256 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Соломатина, Татьяна. 
 Кафедра А & Г / Т. Соломатина. – М. : Яуза-
Пресс ; Эксмо, 2011. – 320 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Тарнашинська, Людмила. 
 Парасоля на кожен день : новели; оповідання; 
маленькі повісті / Л. Б. Тарнашинська. – К. : 
Неопалима купина, 2008. – 260 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 



НТБ КНУТД 22 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Забужко, Оксана. 
 З мапи книг і людей : збірка есеїстики / О. 
Забужко. – Кам’янець-Подільський : Друкарня 
"Рута", 2012. – 376 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Бах, Ричард. 
 Чайка Джонатан Ливингстон : пер. с англ. / Р. 
Бах. – М. : София, 2013. – 128 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Хорнби, Ник. 
 Hi-Fi : роман : пер. с англ. / Н. Хорнби. – СПб. 
: Амфора ; ТИД Амфора, 2013. – 351 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 



НТБ КНУТД 23 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Петрушевская, Людмила. 
 Номер Один, или В садах других 
возможностей : роман / Л. Петрушевская. – СПб. : 
Амфора, 2013. – 255 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 

 

Ахерн, Сесилия. 
 Сто имен : роман : пер. с англ. / С. Ахерн. – М. 
: Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 

 

Мураками, Харуки. 
 Норвежский лес : роман : пер. с яп. / Х. 
Мураками. – М. : Эксмо, 2013. – 384 с. – (Pocket 
book). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
 
 



НТБ КНУТД 24 Грудень-2013, Бібліодайджест
 

 

Барбери, Мюриель. 
 Элегантность ежика : пер. с фр. / М. Барбери. 
– СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – 
(Азбука-классика). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Киз, Дэниел. 
 Цветы для Элджернона : роман : пер. с англ. / 
Д. Киз. – М. : Эксмо  ; СПб. : Домино, 2013. – 320 с. 
– (Rocket book). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Джойс, Грэм. 
 Безмолвная земля : роман : пер. с англ. / Г. 
Джойс. – СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. – 
224 с. – (Азбука-классика). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
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Керуак, Джек. 
 В дороге : роман : пер. с англ. / Д. Керуак. – 
СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. – 384 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Бэнкс, Иэн. 
 Осиная Фабрика : роман : пер. с англ. / И. 
Бэнкс. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. – 272 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Бегбедер, Фредерик. 
 Любовь живет три года : роман : пер. с фр. / Ф. 
Бегбедер. – М. : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2013. 
– 192 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
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Улицкая, Людмила Евгеньева. 
 Зеленый шатер : роман / Л. Е. Улицкая. – М. : 
Эксмо, 2011. – 592 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Баум, Лаймен Френк. 
 Американські казки / пер. з англ. – К. : Знання, 
2014. – 143 с. – (Lego ergo vivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Вербер, Бернар. 
 Рай на заказ : пер. с фр. / Б. Вербер. – М. : 
Кэпитал Трейд Компани ; РИПОЛ КЛАССИК, 2011. 
– 512 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АГПВ (1) 
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Роботи професорсько‐викладацького складу 
Університету 

 
 

Dovhopol, H. O. 
  Grammar Practice. Level A2-B1 : the textbook / 
H. O. Dovhopol, О. V. Khomenko. – K. : KNUTD, 
2013. – 164 р. 
  The textbook is for students of English of higlier 
establishments at a middle or intermediate level. This means 
students who are no longer beginners but who are not yet experts 
in English. The book consists of 23 test-units, each on a 
grammatical topic. There are also 42 tests, that cover the area of 
grammar dealt with those units, and grammar reference. This 
textbook can be used in a number of different ways. 
  Мета навчального посібника з англійської мови 
«Практична граматика. Рівень А.2-В1» - формування, 
закріплення й розширення уміння студентів правильно 
використовувати найуживаніші граматичні форми, 
Навчальний посібник містить тренувальні вправи та 
контрольні тестові завдання для перевірки засвоєння 
студентами граматичного матеріалу, а також короткий 
граматичний довідник. 
 Навчальний посібник призначений для студентів 
вишів із середнім рівнем знань англійської мови, які вже 
мають базові знання і прагнуть систематизувати ти 
поглибити їх. 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (3), 
АНТЛ (10), 
АСіМК (37) 

 

 

  Аналітична хімія та інструментальні методи 
аналізу : навч. посіб. / [Т. А. Пальчевська, А. П. 
Строкань, Г. В.Тарасенко, О. І. Майборода, Г. Г. 
Куришко]. – К. : КНУТД, 2013. – 237 с.  

  Навчальний посібник «Аналітична хімія та 
інструменентальні методи аналізу» складається з трьох 
розділів: перший присвячений лабораторно-практичним 
заняттям з якісного аналізу, другий - з кількісного, третій - з 
фізико-хімічних методів аналізу. 
  В навчальному посібнику стисло викладений 
теоретичний матеріал з основних розділів аналітичної хімії, 
наведені більше 100 прикладів розв'язання типових задач. 
Для самостійної роботи до кожної з тем аудиторної та 
позааудиторної роботи студентів складені запитання, задачі, 
вправи, а також для контролю знань запропоновані тестові 
завдання. 
 

 
 

ЧЗПТВ (3), 
АНТЛ (7), 
АСіМК (20) 
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Лисін, Володимир Ігорович.  
  Фізична хімія : навч. посіб. / В. І. Лисін, О. А. 
Крюкова. – К. : КНУТД, 2013. – 106 с. 
  Навчальний посібник з курсу «Фізична хімія» 
розробленні для студентів заочної форми навчання хіміко-
технологічних спеціальностей. Іженер-хімік та хімік-
технолог повинні не тільки знати фізико-хімічні законі, але й 
вміти застосовувати їх для розв'язання конкретних задач. 
  Кожний розділ посібника починається із стислого 
викладеная теоретичного матеріалу з теми. Після цього 
наводяться декілька прикладів ров'язку типових задач, а вже 
потім - набір індивідуальних завдань для самістійної роботи 
студентів заочної форми навчання. Після кожної задачі 
наводиться відповідь для перевірки студентом правильності 
розв'язку. 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (3), 
АНТЛ (7), 
АСіМК (20) 

 

 

Луканіна, Тетяна Георгіївна. 
  Теоретична механіка. Кінематика : навч. посіб. 
/ Т. Г. Луканіна, Є. О. Коробченко. – К. : КНУТД, 
2013. – 228 с.   
  Навчальний посібник являє собою другу частину 
курсу «Теоретична механіка», а його зміст відповідає 
навчальній програмі цього курсу та побудований у 
відповідності до тем лекційного матеріалу. Посібник може 
бути використаний студентами усіх форм навчання при 
вивченні даного курсу, а також при самостійній роботі над 
дисципліною. 
  У посібнику викладено основні положення кінематики 
точки та тіла. Теоретичні положення ілюстровано типовими 
прикладами розв'язання задач. 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (3), 
АНТЛ (7), 
АСМК (40) 

 

 

Лойко, Валерія Вікторівна. 
 Державне регулювання економічної безпеки 
на регіональному рівні : монографія / В. В. Лойко. – 
К. ; Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 324 с. 
  В монографії висвітлено методологічні основи 
формування економічної  безпеки  на регіональному рівні.  
Особлива увага приділена характеристиці  регіону  як  
системи  економічного  розвитку,  сутності  складових  
елементів  Іми економічної безпеки на рівні регіону, 
методологічним основам та основним     напрямам  
вдосконалення   державного   регулювання   економічної  
безпеки на регіональному рівні. 
 Монографія   призначена   для   наукових  
працівників,   професорського-  викладацького персоналу, 
аспірантів, студентів та широкого кола читачів, які  
цікавляться   питаннями   державного   регулювання  
економічної   безпеки   на  регіональному рівні. 
 

 
 

АНТЛ (2) 
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  Кібернетика економіки та бізнесу : 
підручник / ред. О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан. – 2-ге 
вид., перероб. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 516 
с.  
  У підручнику викладено концептуальні основи 
економіки та підприємництва як об'єктів економічної 
кібернетики, основні методи проблемно-діагностичного, 
фрактального, імітаційного та інфологічного моделювання, 
математичний апарат обгрунтування стратегії економічного 
зростання. 
  Це перше видання підручника в Україні, який не 
тільки охоплює теми типової програми нормативної 
дисципліни «Економічна кібернетика» (відповідно до 
Галузевого стандарту вищої школи), а й доповнює її 
найбільш суттєвими питаннями, що стосуються 
використання положень економічної кібернетики в економіці 
й бізнесі. Підручник оснащено змістовним ілюстративним 
матеріалом (графіками, таблицями, рисунками, схемами), які 
точно розкривають концепцію кібернетичного моделювання, 
порядок використання фундаментальних положень 
кібернетики у бізнесі.   
  Наприкінці кожного розділу наводяться контрольні 
запитання та список використаної літератури. Розраховано на 
студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, 
а також усіх, хто займається або цікавиться проблемами 
економічної кібернетики. 
 

 
 

ЧЗГВ (1) 
 

 

Чабан, Віталій Васильович. 

  Наукові основи проектування механізмів 
нормалізації процесу відтяжки полотна на 
основов’зальних машинах : монографія / В. В. 
Чабан, Т. В. Іваненко, Б. Ф. Піпа. – К. : КНУТД, 
2012. – 158 с.   
  В монографії представлені результати досліджень 
процесів, що виникають в основов'язальних машинах під час 
відтяжки полотна: розробка математичних моделей процесу 
відтяжки основов'язального полотна та розробка пристроїв 
нормалізації відтяжки основов'язального полотна. 
  Монографія призначена для наукових працівників та 
спеціалістів легкого машинобудування. Матеріали, які 
представлені в монографії, можуть бути також корисними 
для аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. 
 

 
 

АНТЛ (1) 
 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Ковальов, Юрій Адиславович. 

 Нарисна геометрія, інженерна та комп‘ютерна 
графіка : навч. посіб. / Ю. А. Ковальов, В. І. Князєв, 
Д. А. Макатьора. – К. : КНУТД, 2013. – 166 с. 
  У навчальному посібнику висвітлено три курси: 
„Нарисна геометрія", „Інженерна графіка", „Комп'ютерна 
графіка". Він складений на базі типової програми з нарисної 
геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки відповідності з 
курсом, що читається в Київському національному 
університеті технологій та дизайну на кафедрі інженерної 
механіки. 
  У посібнику наведено теоретичні основи, дані 
методичні настанови до розв'язання задач, надано приклади 
виконання типових задач за темами те варіанти 
індивідуальних завдань. 
 Навчальний посібник розрахований для студентів 
заочної та дистанційної форм навчання. 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (5), 
АНТЛ (5), 
АСіМК (30) 

 

 

Защепкіна, Наталія Миколаївна.  

 Оснащення технологічних процесів 
текстильної промисловості : навч. посіб. / Н. М. 
Защепкіна, А. І. Марченко. – К. : КНУТД, 2013. – 
126 с. 
  Навчальний посібник призначений для вивчення 
навчальної дисципліни "Оснащення технологічних процесів 
текстильної промисловості", а також може бути 
використаний при вивченні навчальної дисципліни 
"Підйомно-транспортні пристрої". 
 У навчальному посібнику розглянуто загальні 
відомості, призначення, область застосування, конструкції 
засобів механізації внутрішньофабричного транспорту 
підприємств текстильної промисловості, викладено основи їх 
розрахунку і проектування. Розглянуто принципи побудови 
потокових ліній в текстильній промисловості. Наведено 
мінімально необхідні довідкові та нормативні матеріали. З 
метою розвитку творчого мислення студентів наведені 
запатентовані авторами нові конструкції конвеєрів та їх 
складових частин. 

 
 

ЧЗПТВ (5), 
АНТЛ (5), 
АСіМК (10) 

 


