
НТБ КНУТД 1 Вересень-Жовтень-2016, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 

 
 

         Навчально-методичні та наукові видання 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 621.8:621.793 

П80 

 

Прокопенко, А. К. 

Формирование поверхностных слоев деталей 

машин с заданными характеристиками физическими 

методами : монография / А. К. Прокопенко,  

В. Н. Лохманов, В. В. Афанасьев. – М. : МГУТД, 

2011. – 119 с. 

ISBN 978-5-87055-139-5 
В монографии рассмотрены вопросы формирования 

поверхностных слоев деталей машин с заданными 

характеристиками, возможности применения традиционных 

и оригинальных физических методов воздействия на рабочие 

поверхности деталей, приведены результаты исследований и 

практического использования предлагаемых методов. 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

Умовні позначення: 
 

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

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

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

ЧЗП – читальний зал періодики (1-0276А), 

АСіМК – абонемент старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 

АГПВ – абонемент гуманітарних та періодичних видань (1-0179). 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 2 Вересень-Жовтень-2016, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 
 

 

 

 

УДК 621.39(075.8) 

К65 

 

Конструювання та технологія виробництва 

техніки реєстрації інформації : навч. посіб. :  

у 3 кн. / ред. В. С. Лазебний. – К. : Кафедра, 2015 – . 

Кн. 2 : Основи конструювання. – 2015. –  

284 с. 

ISBN 978-966-2705-97-3 
Посібник містить три книги. У першій книзі наведено 

основні характеристики сучасної апаратури реєстрації аудіо- 

та відеоінформації, що функціонує із застосуванням різних 

фізичних явищ та технічних рішень. Другу книгу 

присвячено питанням організації та документального 

забезпечення процесу конструювання сучасних електронних 

пристроїв та апаратури реєстрації інформації. Книга містить 

ілюстративний матеріал та методики розрахунку основних 

конструктивних параметрів. Розглянуто основні чинники, 

що впливають на функціонування електронного обладнання, 

та способи подолання негативного впливу цих чинників на 

параметри та характеристики обладнання. Наприкінці 

кожного розділу наведено висновки та питання для 

самоконтролю. Матеріал посібника відповідає програмам 

підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом 

«Акустотехніка» згідно вимог галузевих стандартів вищої 

освіти України. 

Посібник може бути корисним фахівцям у галузі 

конструювання та технології виробництва 

електроакустичних, радіоелектронних та інформаційних 

приладів та систем. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

 

УДК 141.7 

С15 

 

Сакун, Айта Валдуровна. 

Етос освіти в просторі "суспільства знань" : 

монографія / А. В. Сакун. – Донецьк : ДонНУЕТ, 

2013. – 263 с. 

ISBN 978-966-385-314-7 
Базуючись на методичних принципах комунікативної 

теорії та філософії освіти, автор монографії досліджує 

проблему освіти як сфери глобалізованого соціального 

буття. Освіта розглянута як соціальний інститут у контексті 

її адаптації до потреб суверенної держави та інтеграції до 

міжнародного освітнього простору. 

Видання розраховане на науковців, викладачів, 

аспірантів, студентів різних спеціальностей, усіх, хто 

цікавиться питаннями філософії освіти та комунікативної 

теорії.  

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 3 Вересень-Жовтень-2016, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 
 

УДК 378.6:62(477.54-25) 

Н35 

 

Национальный технический университет 

"Харьковский политехнический институт" : 

фотоальбом / ред. Л. Л. Товажнянский. – Х. : НТУ 

ХПИ, 2012. – 212 с. 

ISBN 978-617-05-0019-9 
Представлены фотоматериалы и документы  

1890–1910 гг., фотоматериалы и документы по 

строительству электрокорпуса в 1929–1930 гг., а также 

фотоматериалы 2005 года. 

Издание предназначено для студентов и всех 

интересующихся историей университета. 

Издание третье измененное. 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

УДК 929(477) 

В75 

 

Воронин, Михаил. 

Кутюрье человеческих душ / М. Воронин. –  

К. : АДЕФ-Україна, 2013. – 178 с. 

ISBN 978-966-187-209-6 
Эта книга – Учебник Жизни, написанный известным 

кутюрье Михаилом Ворониным. Здесь собраны его 

размышления и взгляд на жизнь, выраженные с 

лаконичностью, мудростью и остроумием, которые всегда 

были присущи этому гениальному Человеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗП (1) 

АГПВ (1) 



НТБ КНУТД 4 Вересень-Жовтень-2016, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 
 
 

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

УДК 658.14/.17(075.8) 

П16 

 

Пантелеєв, В. П. 

Консолідація фінансової звітності : навч. 

посіб. / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий. – К. :  

ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2016. – 429 с. 

ISBN 978-617-571-132-3 
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, 

економічні та правові основи консолідації фінансової 

звітності групи підприємств, наведено вимоги МСБО, МСФЗ 

та законодавства України щодо консолідаційних процедур. 

Основу посібника утворює викладення методичних засад 

підготовки, визнання та заповнення статей усіх форм 

консолідованої фінансової звітності, а саме: Консолідованого 

балансу (Звіту про фінансовий стан), форма № 1-к; 

Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), форма № 2-к; Консолідованого звіту про 

рух грошових коштів, форми № 3-к та № 3-кн; 

Консолідованого звіту про власний капітал, форма № 4-к, що 

передбачені у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» та НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова 

звітність». Розкриваються призначення, інформаційні 

джерела та порядок наповнення кожної форми звітності, 

використання статей форми для аналізу й управління 

економікою. Крім «бланкових» форм у навчальному 

посібнику висвітлюється методика формування приміток до 

консолідованої фінансової звітності, правила виправлення 

помилок, консолідація фінансової звітності холдингів, а 

також консолідація звітів в іноземних валютах. При 

підготовці посібника використано багатий досвід викладання 

авторами дисципліни «Консолідація фінансової звітності» у 

ВНЗ України. 

Навчальний посібник розрахований на студентів вузів 

спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит», які навчаються за 

програмою підготовки магістрів. Він також може бути 

використаний для підготовки керівників, економістів, 

бухгалтерів, менеджерів, аудиторів та спеціалістів, які 

професійно займаються підготовкою та використанням 

звітності підприємства та групи підприємств. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

   



НТБ КНУТД 5 Вересень-Жовтень-2016, 
Бібліодайджест 

 

 

УДК 342(477)(075.8) 

О-54 

 

Олійник, Анатолій Юхимович. 

Курс лекцій з конституційного права : навч. 

посіб. / А. Ю. Олійник, М. І. Кагадій. – К. : Дніпро ; 

Ліра ЛТД, 2016. – 384 с. 

ISBN 978-966-383-711-6 

 

ЧЗГВ (3) 

АНЛ (4) 

АСіМК (3) 

 

 
 

 

УДК 001.891(075.8) 

Д30 

 

Демківський, А. В. 

Основи методології наукових досліджень : 

навч. посіб. / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К. : 

АМУ, 2012. – 276 с. 

ISBN 978-966-2341-05-8 
Лекційний матеріал комплексно розкриває методику та 

організацію наукової дослідної роботи студентів, надає 

рекомендації для вдосконалення творчої самостійної роботи 

студентів вузів над розробкою навчальних і кваліфікаційних робіт 

та їх оформлення згідно норм і правил державних стандартів. 

Читачеві запропоновано поступовість і зростаюче удосконалення 

процесу виконання дослідної роботи, сформовано понятійний 

апарат науковця-початківця, надано запитання і тести для 

самоконтролю знань.  

Методичні рекомендації та вимоги до змісту, специфіки 

викладу оформлення результатів науково-дослідного процесу 

корисні викладачам, аспірантам, студентам та усім читачам, хто 

прагне оволодіти навиками і вміннями організації дослідного 

процесу та оформлення результатів у науковій праці. 

 

 

АСіМК (1) 

 

 
 

 

УДК 336:65.012.32(075.8) 

Б40 

 

Безус, Павло Іванович. 

Фінансовий менеджмент : навч. посіб. /  

П. І. Безус, А. М. Безус, С. В. Кальний. – К. : АМУ, 

2014. – 212 с. 

ISBN 978-966-2341-12-6 
У навчальному посібнику відповідно до програми 

навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» системно 

викладено теоретичні положення, основні визначення та поняття 

фінансового менеджменту. 

Посібник містить приклади розв'язування типових задач, 

ситуаційних завдань, питання для самоконтролю та задачі для 

самостійного розв'язування. 

Представлений посібник може бути корисний дня студентів 

економічних спеціальностей при вивченні фінансових дисциплін.  

 

 

АСіМК (1) 



НТБ КНУТД 6 Вересень-Жовтень-2016, 
Бібліодайджест 

 

 
 

УДК 67/68(477) 

Л38 

 

Легка промисловість України: реалії та 

перспективи розвитку : експертно-аналітична 

доповідь / [І. М. Грищенко, Т. Л. Ізовіт,  

А. В. Курганський та ін.]. – К. : КНУТД, 2015. – 80 с. 

ISBN 978-966-7972-46-2 
Експертно-аналітична доповідь містить результати аналізу 

розвитку комплексної оцінки легкої промисловості України на 

сучасному етапі. Запропоновано комплекс методичних та 

організаційних заходів щодо посилення впливу державної 

політики на забезпечення підвищення ефективності розвитку 

легкої промисловості у зв'язку із вступом України до СОТ та 

активізацією процесу створення зони вільної торгівлі з ЄС. 

 

 

АНЛ (1) 

 
 

УДК 678.02/.09 

П26 

 

Перспективні полімерні матеріали та 

технології = Advanced polymer materials and 

technologies : монографія / В. П. Плаван,  

В. З. Барсуков, Н. М. Резанова, О. П. Баула. – К. : 

КНУТД, 2015. – 452 с. – укр., англ., рос. мовами. 

ISBN 978-966-7972-51-6 
            У монографії розглядаються питання створення нових 

полімерних композиційних матеріалів і технологій, зокрема тих, 

що біологічно розкладаються, впровадження їх у виробництво, 

розробки технологій і устаткування для одержання полімерних 

матеріалів зі спеціальними властивостями для різних галузей 

промисловості. Значна увага приділена створенню нових 

полімерних композиційних матеріалів з використанням відходів 

легкої промисловості та хімії. 

             Монографія буде корисна для викладачів, студентів і 

аспірантів, науковців і виробничників, діяльність яких пов'язана із 

зазначеною проблематикою. 

 

 

АНЛ (1) 

 
 

УДК 621.35:620.193(075.8) 

Б82 

Борисенко, Юлія Володимирівна. 

Матеріали сучасної техніки та захист від 

руйнування : навч. посіб. / Ю. В. Борисенко. – К. : 

КНУТД, 2016. – 112 с. 

ISBN 978-966-7972-62-2 
            Навчальний посібник «Матеріали сучасної техніки та захист 

від руйнування» містить в собі не тільки класичні розділи по 

хімічній та електрохімічній корозії металів і сплавів та сучасних 

методів захисту від неї, але іі елементи матеріалознавство, що 

надасть студентам уявлення про сучасні матеріали, що 

застосовувані в техніці, зокрема, про композити, полімери, сплави 

різного призначеним та їх стійкість корозійного руйнування. Після 

кожної теми наведено контрольні питаним для кращого засвоєння 

матеріалу, а також тестові питання для підсумкового контролю. 

 

ЧЗПТВ(3) 

АНЛ(3) 

АСіМК(7) 



НТБ КНУТД 7 Вересень-Жовтень-2016, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 

УДК 001.891(477)(06) 

Т30 

 

Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової 

конференції молодих учених та студентів : наукові 

розробки молоді на сучасному етапі, 28-29 квітня 

2016 року. – К. : КНУТД, 2016 – . 

 Т. 1 : Нові наукомісткі технології виробництва 

матеріалів, виробів широкого вжитку та 

cпеціального призначення. – 2016. – 421 с. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (3) 

 

УДК 001.891(477)(06) 

Т30 

 

Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової 

конференції молодих учених та студентів : наукові 

розробки молоді на сучасному етапі, 28-29 квітня 

2016 року. – К. : КНУТД, 2016 – . 

  Т. 2 : Мехатроніка, комп'ютерні системи, 

метрологія та інноваційні технології в 

машинобудуванні. Ресурсозбереження та охорона 

навколишнього середовища. – 2016. – 279 с. 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (3) 

 

УДК 001.891(477)(06) 

Т30 

 

Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової 

конференції молодих учених та студентів : наукові 

розробки молоді на сучасному етапі, 28-29 квітня 

2016 року. – К. : КНУТД, 2016 – . 

Т. 3 : Економічні та соціально-політичні 

проблеми активізації інноваційної діяльності 

підприємств України. Міжнародні та національні 

стандарти в сфері технологій та дизайну. – 2016. – 

400 с. 

 

 

ЧЗПТВ (3) 



НТБ КНУТД 8 Вересень-Жовтень-2016, 
Бібліодайджест 

 

 

УДК 001.891(477)(06) 

П78 

 

Програма XIV Всеукраїнської наукової 

конференції молодих учених та студентів 

"Наукові розробки молоді на сучасному етапі", 

23-24 квітня : секція "Економічні та соціально-

політичні проблеми активізації інноваційної 

діяльності підприємств України". – К. : КНУТД, 

2015. – 45 с. 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (2) 

ЧЗГВ (1) 

 
 

УДК 001.891(477)(06) 

П78 

 

Програма XIII Всеукраїнської наукової 

конференції молодих учених та студентів 

"Наукові розробки молоді на сучасному етапі", 
24-25 квітня. – К. : КНУТД, 2014. – 176 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 
 

УДК 001.891(477)(06) 

П78 

 

Програма XII Всеукраїнської наукової 

конференції молодих учених та студентів 

"Наукові розробки молоді на сучасному етапі", 

25-26 квітня. – К. : КНУТД, 2013. – 204 с. 

 

АНЛ (2) 



НТБ КНУТД 9 Вересень-Жовтень-2016, 
Бібліодайджест 

 

 

УДК 001.894: 67/68(477) 

В48 

 

Винахідницька діяльність Київського 

національного університету технологій та 

дизайну за 2012 р. : у 2 т. / [І. М. Грищенко, В. В. 
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