
НТБ КНУТД 1 Травень-Червень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 
 

         Навчально-методичні та наукові видання 
 

 

 

 

УДК 7.01(06) 

А43 

 

Актуальні проблеми історії, теорії та 

практики художньої культури = Topical problems 

of history, theory and practice of artistic culture :  

зб. наук. праць / М-во культури України, 

Національна Академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. – Київ : Міленіум, 2017 – . 

Вип. 39. – 2017. – 363 с. – Текст укр., рос., 

англ. 
Запропонований увазі читачів збірник наукових 

праць є XXXIX випуском із започаткованої науковою 

спільнотою серії наукових видань. Статті збірника 

пропонують різноманітність поглядів щодо розв'язання 

проблем у сучасній художній культурі. 

Для викладачів і студентів гуманітарних вищих 

навчальних закладів, усіх, хто цікавиться розвитком 

художньої культури України та світу. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

Умовні позначення: 

 

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

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

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 2 Травень-Червень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 
 

 

 

УДК 7.01(06) 

А43 

 

Актуальні проблеми історії, теорії та 

практики художньої культури = Topical problems 

of history, theory and practice of artistic culture :  

зб. наук. праць / М-во культури України, 

Національна Академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. – Київ : Міленіум, 2018 – . 

Вип. 40. – 2018. – 474 с. – Текст укр., рос., 

англ. 
Запропонований увазі читачів збірник наукових праць 

є XXXX випуском із започаткованої науковою спільнотою 

серії наукових видань. Статті збірника пропонують 

різноманітність поглядів щодо розв'язання проблем у сучасній 

художній культурі. 

Для викладачів і студентів гуманітарних вищих 

навчальних закладів, усіх, хто цікавиться розвитком 

художньої культури України та світу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

УДК 7.01(477)(06) 

М65 

 

Мистецтвознавчі записки = Notes on art 

criticism : зб. наук. праць / М-во культури України, 

Національна Академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. – Київ : Міленіум, 2017 – . 

Вип. 32. – 2017. – 456 с. – Текст укр., рос., 

англ. 
Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» 

має на меті висвітлення різноманітної історичної та 

теоретичної проблематики мистецтвознавства та 

культурології. Тематика статей пов'язана як із сучасною 

мистецькою практикою, так і з художньою культурою 
минулих епох. У статтях представлено широкий спектр 

мистецтвознавчої та культурологічної думки. 

Видання розраховане на фахівців-дослідників, 

теоретиків і практиків мистецтва та культурології, викладачів, 

аспірантів та студентів гуманітарних навчальних закладів, а 

також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами 

художньої культури. 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 3 Травень-Червень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 

УДК 7.01(477)(06) 

М65 

 

Мистецтвознавчі записки = Notes on art 

criticism : зб. наук. праць / М-во культури України, 

Національна Академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. – Київ : Міленіум, 2018 – . 

Вип. 33. – 2018. – 545 с. – Текст укр., рос., 

англ. 
Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» 

має на меті висвітлення різноманітної історичної та 
теоретичної проблематики мистецтвознавства та 

культурології. Тематика статей пов'язана як із сучасною 

мистецькою практикою, так і з художньою культурою 

минулих епох. У статтях представлено широкий спектр 

мистецтвознавчої та культурологічної думки. 

Видання розраховане на фахівців-дослідників, 

теоретиків і практиків мистецтва та культурології, викладачів, 

аспірантів та студентів гуманітарних навчальних закладів, а 

також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами 

художньої культури. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 
 

 

УДК 675.1/.6.05:330.341.1=111 

P93 

 

Processing equipment for leather and fur 

production in the innovation economy : monograph / 

I. Gryshchenko, I. Zvarych, O. Okhmat ; ed.:  

I. Gryshchenko, I. Zvarych. – Kyiv : Svit Uspichu, 

2018. – 264 p. 

ISBN 978-617-7324-29-3 
The textbook gives the basic information about the 

classification, exploitation and technical characteristics of modern 

ecologically-friendly equipment of leather and fur enterprises. 

Technological and structural schemes of equipment, methods for 

execution, control and regulation of production processes and 

operations are presented. Load lifting and transport devices, 
means of enterprises' mechanization and automation are 

highlighted. 

The publication is aimed at employees of leather and fur 

companies, students of the specialty, everyone who is interested 

in this area of activity. 

 

 

АНЛ (2) 

 



НТБ КНУТД 4 Травень-Червень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 
 

 

УДК 675.1.01/.08(075) 

А65 

 

Андреева, Ольга Адиславовна. 

Особенности кожевенно-мехового сырья : 

учеб. изд. / О. А. Андреева, И. М. Грищенко,  

И. Т. Зварыч. – Киев : Світ Успіху, 2019. – 432 с. 

ISBN 978-617-7324-30-9 
Изложены современные представления о сырье, 

предназначенном для производства натуральных кожи и 

меха. Освещены вопросы строения, химического состава, 

товарно-технологических свойств кожного покрова 

животных. Рассмотрены основы первичной обработки и 

сортировки, возможности более рационального 

использования кожевенно-мехового сырья, характеристика и 

производственное назначение отдельных его видов. 

 

 
 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

АНЛ (1) 

 

 

 
 
 

 

УДК 675.1/.6.02:001.895(075.8) 

Д18 

 

Данилкович, Анатолій Григорович. 

Інноваційні технології виробництва шкіряно-

хутрової продукції : підручник / А. Г. Данилкович. – 

Київ : Фенікс, 2018. – 284 с. 

ISBN 978-966-136-632-8 
Підручник відповідає програмі дисципліни 

«Інноваційні технології виробництва шкіряно-хутрової 

продукції». У підручнику викладено асортимент і властивості 

шкіряно-хутрової сировини, методологію її перетворення в 

сучасні матеріали різного призначення. Розглянуто 
особливості технологічних процесів у виробництві шкіри та 

хутра, технології отримання еластичних шкіряних та 

хутрових матеріалів, їх сертифікацію та особливості 

кушнірських і пошивних робіт при виготовленні хутряних 

виробів. 

Рекомендовано студентам денної та заочної форм 

навчання другого рівня вищої освіти (магістерського), 

аспірантам та науковим працівникам відповідної галузі. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

ЧЗПТВ (1) 

 



НТБ КНУТД 5 Травень-Червень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 
 
 

УДК 687.016"19/20"(4:477) 

Ч-92 

 

Чупріна, Наталія Владиславівна. 

Система моди ХХ – початку ХХI століття: 

проектні практики та чинники функціонування 

(європейський та український контексти) : 

монографія / Н. В. Чупріна. – Київ : КНУТД, 2019. – 

476 с. 

ISBN 978-617-7506-35-4 
В монографії розглянуто основні передумови становлення 

моди як системи. В цьому контексті охарактеризовано становлення 
матеріально-культурологічного підходу у вивченні історії костюма 

і моди. В роботі здійснено ретроспективний дискурс еволюції 

європейської моди як прототипу сучасної системи моди в 
контексти глобалізації модних процесів у суспільстві. Монографія 

представляє характеристику поведінки учасників модного процесу 

в умовах сучасної системи моди, а також обгрунтування 
багатовекторності функціонування дизайнерських брендів як 

суб'єктів системи моди та концепції швидкого реагування «fast-

fashion» у функціонуванні системи моди. Також в дослідженні 
сформовано комплексний підхід до формування системи моди як 

інтегрованого явища сучасного суспільства та здійснено розробку 

теоретичної моделі системи моди. Теоретичний матеріал базується 
на останніх наукових розробках в галузі проектування та 

дизайнерської діяльності. 

 

 

АНЛ (1) 

 

 

 

 

 

УДК 342.92(477) 

К56 

 

Ковальчук, Алла Юріївна. 

Забезпечення фінансово-економічної безпеки 

України: адміністративно-правовий аспект : 

монографія / А. Ю. Ковальчук. – Київ : Вид-во 

Людмила, 2017. – 400 с. 

ISBN 978-617-7638-06-2 
Монографію присвячено проблемі забезпечення 

фінансово-економічної безпеки України. У роботі послідовно 

викладаються теоретико-методологічні засади осягнення 

проблематики визначення стану безпеки, його ознак і стандартів, 
визначаються основні заходи забезпечення фінансово-економічної 

безпеки України. Запропоновано різні підходи як наукові, так і 

практичні щодо розв'язання проблеми адміністративно-правового 
забезпечення фінансово-економічної безпеки. Особливу увагу 

звернуто на необхідність активізації участі громадян у 

забезпеченні фінансово-економічної безпеки. Підкреслено 
системну єдність складових механізму забезпечення безпеки як 

обов'язкову умову ефективності діяльності. 

Монографія може бути корисною для наукових, науково-
педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів 

вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться розвитком 

науки адміністративного права та державотворенням взагалі. 

 

 

 

АНЛ (3) 



НТБ КНУТД 6 Травень-Червень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 

УДК 67/68:331.45(075.8) 

М91 

 

Мусієнко, Володимир Оникійович. 

Основи охорони праці на підприємствах 

індустрії моди : навч. посіб. / В. О. Мусієнко,  

І. В. Панасюк, О. О. Романюк. – Київ : Гордон, 2018. 

– 508 с. 

ISBN 978-966-8398-57-5 
У навчальному посібнику викладені основні 

положення, законодавча та нормативно-правова база з 

охорони праці на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Визначені предмет, мета і завдання навчальної дисципліни 

«Основи охорони праці», викладені особливості охорони 

праці на підприємствах індустрії моди. 

Розглянуто основні аспекти та проблеми охорони 

праці в системах «людина – виробниче середовище», 

«людина – людина». 

Значна увага приділена проблемам електробезпеки, 
пожежної безпеки, захисту від атмосферної електрики та 

наданню першої долікарської допомоги. 

Навчальний посібник рекомендується для студентів, 

аспірантів, науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів ІІІ, IV рівнів акредитації та 

безпосередньо працівникам, пов'язаним з вирішенням 

проблем охорони праці на виробництві. 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 
 

 

 

 

УДК 677.055.6 

Ч-12 

 

Чабан, Віталій Васильович. 

Динаміка в'язальних машин та автоматів : 

монографія / В. В. Чабан. – Київ : КНУТД, 2019. – 

432 с. 

ISBN 978-617-7506-33-0 
В монографії наведено результати досліджень 

динамічних процесів, що виникають в в'язальних машинах та 

автоматах під час несталого режиму руху (пуск, 

гальмування). Розроблено їх математичні моделі пуску та 

гальмування. Особливу увагу приділено питанням зниження 

динамічних навантажень в'язальних машин та автоматів та 

розробці принципово нових конструкцій приводів та систем 

гальмування, здатних підвищити ефективність роботи 

в'язальних машин та автоматів. 

Монографія призначена для наукових працівників та 

спеціалістів легкого машинобудування. Матеріали, 

представлені в монографії, можуть бути також корисними 
для аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 



НТБ КНУТД 7 Травень-Червень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

УДК 629.4 

Ш34 

 

Шведчикова, Ірина Олексіївна. 

Ферозондовий контроль осей колісних пар 

рухомого складу залізних доріг : монографія /  

І. О. Шведчикова, О. І. Шевченко. – Сєвєродонецьк : 

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 88 с. 

ISBN 978-617-11-0127-2 
Розглянуто особливості застосування ферозондового 

методу для неруйнівного контролю осей колісних пар 

рухомого складу залізниці, розроблені математичні моделі та 

проаналізовано параметри інформаційних магнітних полів 
від дефектів осей колісних пар, наведена математична модель 

магнітного поля від намагніченої осі колісної пари (поля 

завади). Проведений аналіз підходів до усунення завад 

магнітного поля при ферозондовому контролі дефектів 

несуцільності в осях колісних пар. 

Монографія розрахована на наукових та інженерно-

технічних працівників, які займаються розробкою магнітних 

приладів неруйнівного контролю, а також може бути 

корисною для студентів та аспірантів відповідних 

спеціальностей. 

 

 

АНЛ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УДК 004.895(075) 

О-74 

 

Осипенко, Володимир Васильович. 

Автоматизовані системи управління : навч. 

посіб. / В. В. Осипенко, М. О. Кіктєв, В. П. Лисенко. 

– Київ : НУБіП України, 2018. – 668 с. 
У навчальному посібнику наведені теоретичні основи 

побудови автоматизованих систем управління, математичні 

моделі й методи АСУ, розрахунок технічних засобів при 
проектуванні АСУ ТП, використання програмних засобів при 

моделюванні об'єктів і систем управління. 

Розглянуті особливості проектування АСУ ТП для 

агропромислових об'єктів, в тому числі, обгрунтування 

вибору технічних засобів автоматизації для лінійних та 

позиційних систем автоматичного регулювання. Описано 

використання технологій системних інформаційно-

аналітичних досліджень в проектуванні автоматизованих 

систем управління. 

Навчальний посібник призначений для студентів 

спеціальностей, які вивчають методологію створення АСУ та 
проектування автоматизованих систем управління. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 8 Травень-Червень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 

 

 

 

УДК 338.48 

M46 

 

Mediko-recreational tourism and its modern 

aspects of development : monograph / L. Yu. 

Dudorova [et al.]. – Warsawa : [b. i.], 2019. – 376 p. 

ISBN 978-83-941597-2-8 
The monograph presents the main concepts of the theory 

and practice of medical tourismin Ukraine opened opportunities 

for tourism development and prospects of tourism infrastructure 

and so on. The main factors of the development of resorts, the 
system of organization of the resort business in Ukraine are 

revealed. 

Particular attention is paid to the functioning of tourism 

enterprises in the market economy, the essence, pricing, 

formation and promotion of tourist product. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

АНЛ (2) 

 

 

УДК 796(06) 

Ф11 

 

Фізична культура, спорт та фізична 

реабілітація в сучасному суспільстві : зб. наук. 

праць ХI Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції, 19-20 квітня 2018 року /  

[І. В. Ничипоренко, Л. Ю. Дудорова,  

С. М. Черновський, Т. А. Базилюк та ін.]. – Вінниця : 

Нілан-ЛТД, 2018. – 188 с. 

ISBN 978-966-924-765-0 
У збірнику матеріалів XI Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та 

фізична реабілітація в сучасному суспільстві» (Вінниця,  

19-20 квітня 2018 року) висвітлюються проблеми теорії і 

методики фізичного виховання, дитячо-юнацького спорту і 

спорту вищих досягнень, міжнародного руху «Спорт для 

всіх», олімпійської освіти і фізичної реабілітації. 
Наведено наукові праці студентів та магістрантів, у 

яких відображено результати досліджень у галузі спорту та 

фізичного виховання різних груп населення, фізичної 

реабілітації. 
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Фізична культура, спорт та фізична 

реабілітація в сучасному суспільстві : зб. наук. 

праць XII Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції, 24-25 квітня 2019 року /  

[С. М. Черновський, Т. А. Базилюк,  

І. В. Ничипоренко, Л. Ю. Дудорова та ін.]. – Вінниця 

: ФОП Корзун Д. Ю., 2019. – 153 с. 
У збірнику матеріалів XII Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції «Фізична 

культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному 

суспільстві» (Вінниця, 24-25 квітня 2019 року) 

висвітлюються проблеми теорії і методики фізичного 

виховання, дитячо-юнацького спорту і спорту вищих 

досягнень, міжнародного руху «Спорт для всіх», 

олімпійської освіти і фізичної реабілітації. 

Наведено наукові праці студентів та магістрантів, у 

яких відображено результати досліджень у галузі спорту та 

фізичного виховання різних груп населення, фізичної 

реабілітації. 
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