
НТБ КНУТД 1 Червень-2013, Бібліодайджест 
 

 
 

Навчально-методичні видання 
 

 

Фордзюн, Юрій Іванович.  

 Основи інтелектуальної власності : навч. 

посіб. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій. – К. : Кондор, 

2013. – 208 с.  
 
  Навчальний посібник розроблено відповідно до 

навчального плану з дисципліни «Інтелектуальна власність» 

та призначений для студентів усіх 5 напрямів та    

спеціальностей підготовки вищих навчальних закладів 

(спеціалістів, магістрів); майбутніх новаторів, працівників 

малого та середнього бізнесу, суб'єктів господарювання всіх   

рівнів   з  метою ознайомлення з правовими нормами у сфері 

інтелектуальної власності. 

  Представлені матеріали дають необхідний комплекс 

знань у сфері системи правової охорони інтелектуальної 

власності для розвитку малого, дрібного, середнього бізнесу, 

захисту та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. 
 

 

 

ЧЗГИ (3), 

АНТЛ (7), 

АСиМК (10) 

 

Тишкина, Светлана.  

 Тайны  Александровска / С. Тишкина. – 

Луганск : Максим, 2012 –     . 

 Кн. 1. –  2012. - 128 с. 

 
  Книга «Тайны Александровска» написана к 240-летию 

города Александровска. Любителям истории, а также 

жителям Александровска будет интересно узнать о 

возникновении и дальнейшей судьбе этого, во многом 

уникального места на Луганщине. Первая книга охватывает 

период от возникновения слободы Александровка (середина 

XVIII века) до 30-х годов XX века. Вторая книга будет 

издана несколько позже, она  предполагает, соответственно, 

повествование событий от начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) до наших дней. 
 

 

 

 

АГПИ (1) 



НТБ КНУТД 2 Червень-2013, Бібліодайджест 
 

 
 

Літературно-художні видання 
 

 
 

Корній, Дара. 

 Тому що ти є / Д. Корній. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2012. – 240 с. 

 

АГПИ (1) 

 
 

Сняданко, Наталія Володимирівна. 

 Комашина тарзанка : повість / Н. Сняданко. – 

Х. : Фоліо, 2009. – 283 с. 
 

 

 

АГПИ (1) 

 
 

Бегбедер, Фредерик. 

 Каникулы в коме / роман : пер. с фр. – СПб. : 

Азбука, 2013. – 192 с. 

 

 

АГПИ (1) 

 
 

Дереш, Любко. 

 Покоління ящірці: Як нищити ангелів : роман / 

Л. Дереш. – Х. : Фолио, 2012. – 189 с. – (Графіті). 

 

АГПИ (1) 



НТБ КНУТД 3 Червень-2013, Бібліодайджест 
 

 
 

Ірванець, Олександр. 

 Мій хрест : збірка віршів / О. Ірванець. – Х. : 

Фоліо, 2010. – 122 с. – (Графіті). 

 

 

 

АГПИ (1) 

 
 

Роздобудько, Ірен. 

 Оленіум: Комедія абсурду / І. Роздобудько. – 

Х. : Фоліо, 2007. – 158 с. – (Література). 

 

 

АГПИ (1) 

 

 

Прохасько, Тарас Богданович. 

 Лексикон таємних знань : новели / Т. Б. 

Прохасько. – Х. : Фоліо, 2011. – 185 с. – (Графіті). 

 

 

АГПИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

 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. 

 



НТБ КНУТД 4 Червень-2013, Бібліодайджест 
 

 

 

Роботи професорсько-викладацького складу 
Університету 

 
 

Ковалев, Алексей Иванович.  

 Менеджмент качества функционирования 

предприятий : учебник / А. И. Ковалев, А. С. Зенкин, 

А. И. Химичева. – Хмельницкий : ПП ЦЮПАК, 

2010. – 520 с. 

 
  Всего книга содержит пять глав. Первая глава 

посвящена собственно описанию функций менеджмента 

качества, с учетом авторской концепции качества 

менеджмента как устойчивого взаимоотношения функций.        

  Во второй  главе  рассмотрена функция планирования; 

уровни планирования, инструменты развертывания политики 

и, более подробно, планирование создания продукции (также 

в авторском видении). 

  Третья глава содержит первую (из двух) 

составляющую функции менеджмента качества - руководство 

на основе качества. В том числе: лидерство, ключевые 

компетентности, ключевая идеология, организационная 

культура, видение и миссия.  

  Четвертая глава посвящена второй составляющей 

функции менеджмента качества - оперативному управлению 

на основе качества. Описан процессный подход, системный 

анализ и совершенствование процессов, управление 

персоналом, управление инфраструктурой и 

производственной средой, управление операциями. В 

последнем разделе представлена оригинальная методология, 

реализующей операционную процедуру «работы на заказ». 

  Пятая глава рассматривает функцию обеспечения 

качества: измерение деятельности в целом, измерение 

эффективности работы, сбалансированные наборы 

показателей, аудит в системах менеджмента, а также 

духовность личности. Мы рассматриваем духовность 

личности как новую составляющую функции обеспечения 

качества. Вновь призывая в союзники Паскаля, можно 

констатировать: все величие власти лишено блеска в глазах 

людей, занятых работой разума. Величие же работников 

разума невидимо царям, богачам, полководцам, всем 

сильным по плоти. А величие мудрости, которая только от 

Бога, невидимо ни людям плоти, ни людям разума. Это три 

разных порядка, разного рода. Духовность соприкасает нас с 

вечностью и она не есть достояние всех; посему она может 

быть конкурентным преимуществом. 

 

 

ЧЗГИ (3), 

АНТЛ (2) 



НТБ КНУТД 5 Червень-2013, Бібліодайджест 
 

 
 

Швецова-Водка, Галина Николаевна. 

 Общая теория документа и книги : учеб. 

пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Рыбари ; К. : 

Знання, 2009. – 487 с. 

 
  В пособии раскрываются основные теоретические 

вопросы общего документоведения - от определения 

"документа" до классификации печатных изданий. 

Изложение учебного материала отражает авторскую 

концепцию, согласованную с распространенными 

представлениями о документе и книге, а также с 

исследованиями разных ученых, изучавших проблемы 

документоведения и книговедения. Пособие содержит 

теоретические материалы, соответствующие программе курса 

"Документоведение". Учебное пособие состоит из двух 

частей: "Основы теории документа" и "Книга как вид 

документа". 

  Пособие предназначено студентам, магистрантам, 

аспирантам и преподавателям документоведческих, 

книговедческих и библиотековедческих специальностей 

университетов и академий, библиотечно-информационных 

факультетов вузов культуры и искусств. 
 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

 Методичні засади переходу до нової 

архітектури легкої промисловості України на базі 

моделей сталого економічного розвитку : 

монографія / За ред. Ю. В. Гончарова. – К. : 

Кафедра, 2012. – 400 с. 

 
   У монографії викладено теоретико-методологічні 

засади, методичні положення та практичні рекомендації 

переходу до нової архітектури легкої промисловості України 

на базі моделей сталого економічного розвитку. Розкрито 

теоретичні засади функціонування економічних систем на 

базі моделей сталого розвитку; проведено порівняльний 

аналіз розвитку підприємств за традиційним сценарієм та з 

використанням моделей сталого розвитку; проаналізовано 

показники роботи легкої промисловості України в контексті 

сталого розвитку; запропоновано концептуальну модель 

нової архітектури легкої промисловості України в контексті її 

сталого розвитку; розроблено методичні положення та 

методику оцінки людського капіталу підприємства; 

представлено інноваційний підхід до обґрунтування 

операційної стратегії промислового підприємства на основі 

моделювання процесів його діяльності; надано методику 

оцінки результативності управління екологоорієнтованим 

розвитком підприємств легкої промисловості та ін.   

    Для широкого кола керівників підпрємства в легкої 

промисловості та спеціалістів галузі, фахівців із державного 

управління, науковців, викладачів, студентів, аспірантів та 

докторантів, а також всіх, хто цікавиться проблемами 

розвитку економічних систем у постіндустріальному 

суспільстві. 

 

 

АНТЛ (2), 

ЧЗГИ (1) 

 



НТБ КНУТД 6 Червень-2013, Бібліодайджест 
 

 

    Основи технологій формування текстильних 

та шкіряних виробів : монографія / [В. В. 

Кострицький, М. Є. Скиба, Л. Ф. Артеменко, М. П. 

Березненко, С. М. Березненко]. – К. : Кафедра, 2012. 

– 268 с. 
    У монографії запропонована сучасна концепція 

технологічних властивостей текстильних та взуттєвих 

матеріалів з урахуванням їх анізотропної та в'язкопружної 

природи. Визначені вихідні дані та запропоновані 

математичні моделі в'язкопружних та анізотропних 

властивостей текстильних та взуттєвих матеріалів. 

Теоретично обгрунтовано вплив в'язкопружних властивостей 

текстильних матеріалів на процес формування складних 

поверхонь з урахуванням анізотропії фізико-механічних 

властивостей формуючих матеріалів. Визначені основні 

технологічні параметри формування криволінійних 

поверхонь текстильних і шкіряних виробів з урахуванням 

анізотропії та в'язко-пружних властивостей матеріалів. 

Встановлені і обгрунтовані умови формування 

багатошарових складних криволінійних поверхонь деталей 

одягу, що забезпечують стан внутрішньої рівноваги всього 

пакету. Розглянутий процес формування складних 

криволінійних поверхонь деталей одягу в поперечному 

електромагнітному полі, що дозволило в першому 

наближенні досліджувати хвильові процеси в 

багатошаровому текстильному пакеті. 

      Монографія призначена для широкого кола 

викладачів, науковців, аспірантів, магістрів та студентів 

профільних ВНЗ, інженерно-технічних працівників хімічної 

та легкої промисловості. 
 

 

 

ЧЗЕТИ (1), 

АНТЛ (1) 

 

Гончаров, Юрій Вікторович. 

      Професійна майстерність стендиста виставок : 

навч. посібник / Ю. В. Гончаров, Н. Д. Гуріна, Н. М. 

Кирилко. – К. : Кафедра, 2013. – 312 с. 
      Навчальний посібник максимально адаптований до 

вимог програми дисципліни. Розглядаються теоретичні 

основи організаційно-технічної роботи стендиста на виставці,  

розробки і оформлення стенду як засобу комунікацій, 

детально висвітлюються питання      консультативно-

презентаційних послуг та комерційної роботи на виставці. 

Призначено для студентів, які опановують освітньо-

професійні програми підготовки бакалавра за напрямом 

галузі знань «Менеджмент і адміністрування», фахівців 

спеціалізації «Менеджмент виставкової діяльності», а також 

для фахівців-практиків. Книга є корисною для всіх, хто 

цікавиться проблемами професійної майстерності персоналу, 

зайнятого виставковою діяльністю. 

       Призначено для студентів, які опановують освітньо-

професійні програми підготовки бакалавра за напрямом 

галузі знань «Менеджмент і адміністрування», фахівців 

спеціалізації «Менеджмент виставкової діяльності», а також 

для фахівців-практиків. Книга є корисною для всіх, хто 

цікавиться проблемами професійної майстерності персоналу, 

зайнятого виставковою діяльністю. 

 

 

ЧЗГИ (1) 



НТБ КНУТД 7 Червень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Гайдамака, Василь Кириллович. 

       Основи технології виробів заданої форми : 

підручник / В. К. Гайдамака, О. П. Кизимчук. – К. : 

Кафедра, 2013. – 216 с. 

 
       У підручнику описані традиційні технології 

виготовлення трикотажних виробів гаданої форми, які є 

базовими для сучасного трикотажного виробництва. Головна 

увага приділена основам технології виготовлення виробів 

регулярним та напіврегулярним способами. Докладно 

розглянута технологія виготовлення панчішно-шкарпеткових 

та рукавичних виробів, виробів верхнього трикотажу на 

круглов'язальних, плосков'язальних та котонних машинах. 

Розглянута технологія виготовлення виробів на сучасних 

плосков'язальних машинах фірми «Штоль». Підручник 

написаний у відповідності до програми курсу «Основи 

технології виробів заданої форми». 

        Призначений для студентів вищих навчальних 

закладів напряму підготовки «Технологія та дизайн 

текстильних матеріалів». Буде також корисним для 

інженерно-технічних працівників трикотажних виробництв. 

 

 

 

ЧЗЕТИ (3), 

АНТЛ (7), 

АСиМК (5) 

 

Попов, В. П. 

        Стан, проблеми та тенденції розвитку техніки 

та технології вовняної промисловості : навч. посіб. / 

В. П. Попов, А. М. Слізков. – К. : КНУТД, 2012. – 

351 с. 

 
        У навчальному посібнику представлено матеріали з 

історії текстильної промисловості, стану і особливостей 

техніки та технології вовняної промисловості сьогодні, а 

також тенденції їх розвитку. 

         Проаналізовано сировинну базу вовняної 

промисловості та нові види застосовуваних волокон. 

Розглянуто прядильне, ткацьке, оздоблювальне виробництва, 

а також внутрішньо фабричний транспорт. 

         Навчальний посібник розраховано передусім на 

студентів вищих та середніх навчальних закладів 

текстильних спеціальностей, а також буде корисним 

працівників підприємств вовняної промисловості. 

 

 

ЧЗЕТИ (1), 

АНТЛ (1) 

 

 

 

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

 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. 

 



НТБ КНУТД 8 Червень-2013, Бібліодайджест 
 

 

 

 Джерела фінансування інвестицій 

підприємств України : монографія / За ред. В. Г. 

Федоренка, М. П. Денисенка. – К. : ДКС центр, 2012. 

– 328 с. 

 
  У монографії висвітлено теоретико-методологічні 

засади інвестування реального сектора економіки України. 

Особлива увага приділена зростанню ролі держави в 

регулюванні інвестицій національної економіки, створенню 

позитивного інвестиційного клімату для залучення 

вітчизняних і зарубіжних інвесторів, розвитку фінансових 

інвестицій. 

   Розраховано на наукових працівників, керівників, 

державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств і 

фінансових установ, викладачів, аспірантів, студентів, а 

також широке коло читачів. 

 

 

ЧЗГИ (1) 

 

Супрун, Наталія Петрівна. 

          Текстиль та багатофункціональні текстильні 

композиційні матеріали у виробах для інвалідів та 

важкохворих : монографія / Н. П. Супрун, В. І. 

Власенко, С. І. Арабулі. – К. : КНУТД, 2011. – 182 с. 

 
          Робота присвячена вирішенню проблеми науково 

обгрунтованого вибору текстильних матеріалів для 

виробництва одягу та інших предметів широкого вжитку для 

інвалідів та важкохворих людей. 

           Проаналізовано особливості, які накладаються 

хворобами або травмами на зміну в тілобудові людини та 

фізіолого-гігієнічні показники, які необхідно враховувати 

при створенні виробів із текстилю. Розглянуті інноваційні 

розробки в галузі створення текстилю із спеціальними, 

заданими властивостями для людей з особливими потребами, 

проведено опитування серед потенціальних споживачів, а 

також осіб, що їх обслуговують та медичних працівників. З 

використанням стандартизованих та спеціально розроблених 

методик проведено визначення показників якості 

текстильних матеріалів для різноманітних виробів для 

інвалідів. Здійснено розробку широкого асортименту виробів 

із текстилю для інвалідів та важкохворих з урахуванням 

особливостей, які накладаються хворобами або травмами, а 

також специфікою їх експлуатації. Особливу роль було 

приділено розробкам спортивних костюмів та спеціальних 

принадлежностей, при створенні яких використовувалися 

базові положення концепції «bоdymapping». Описано 

принципи створення текстильних композиційних матеріалів у 

виробах медичного призначення для лежачих хворих з 

неконтрольованим нетриманням сечі. Розроблені вироби 

пройшли апробацію в лікарняних закладах та в громадських 

організаціях інвалідів України. 

 

 

 

АНТЛ (2) 
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           Економіко-математичне моделювання : 

навч.-методич. посібник / упор.: В. Д. Рожок, Т. Л. 

Зубко. – К. : ЕКОМЕН, 2012. – 108 с. 

 
           Навчально-методичний посібник присвячений 

проблемам побудови економіко-математичних моделей 

різних типів, методам їх розв’язування та аналізу   з метою 

використання в економіці. 

            Посібник складається із вступу, 11 розділів, списку 

літератури, яка  рекомендується для самостійного 

поглибленого вивчення предмету, а також здач для 

самостійного розв'язування. 

            Навчально-методичний посібник призначений для 

студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання, 

може бути корисним для викладачів вищих навчальних  

закладів. 

 

 

 

АНТЛ (1) 

 

Березін, Леонід Миколайович. 

         Теоретична механіка : навч. посіб. : в 3-х т. / Л. 

М. Березін, С. О. Кошель, Г. В. Кошель . – К. : ЦУЛ, 

2013 –     . 

 Т. 1 : Статика : збірник контрольних завдань. –  

2013. – 122 с. 

 
         Посібник містить контрольні завдання з основних тем 

теоретичної механіки. Наведено теоретичні відомості в 

конспективній формі, докладне методичне забезпечення 

щодо виконання завдань та приклади їх розв'язування з 

ґрунтовними поясненнями. 

          Розглядаються наступні розділи статики: система 

збіжних сил, довільна плоска система сил та її зведення, сили 

в стержнях плоскої ферми та складеної конструкції, зведення 

довільної просторової системи сил до найпростішого виду, 

рівновага тіл при наявності сил тертя, просторова система 

сил та визначення положення центру тяжіння плоскої фігури. 

          Посібник може бути використаний для загально-

фахової 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. 

 

 

 

ЧЗЕТИ (1) 
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            Митна експертиза : методичні матеріали для 

виконання робіт щодо розпізнавання волокнистого 

складу текстильних матеріалів для студентів усіх 

форм навчання за спеціальністю 7.05160202 та 

8.051602 «Конструювання та технологія швейних 

виробів» освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«Спеціаліст» та «Магістр» / упор.: С. М. Березненко, 

Н. М. Березненко, Н. Г. Савчук. – К. : КНУТД, 2013. 

– 172 с. 
            Розглянуто методи якісного та кількісного аналізу 

волокнистого складу текстильних матеріалів, надано 

методичні рекомендації щодо їх практичного застосування. 

Методичні матеріали містять нормативні документи, які 

встановлюють механічні та хімічні методи ідентифікації. 

 

 

ЧЗЕТИ (1) 

 

 
Умовні позначення: 

 АГПИ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 

 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. 

 

 


