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Шановні користувачі!
Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями. Пропонуємо
ознайомитись з деякими з них. Переглянути нові надходження можна в Електронному каталозі. Інформація про розміщення у відділах бібліотеки та кількість примірників подана в бібліографічному
описі.
Чекаємо на Вас в бібліотеці університету!

658:005.336(075.8/І-20-743917
Іванов, В.Б.
Потенціал підприємства: навч.метод. посіб. / В. Б. Іванов, О. М.
Кохась, С. М. Хмелевський. - К. :
Кондор, 2016. - 300 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 2(1)
Анотація : Сучасна категорія в економіці - потенціал підприємства. Це
додатковий рівень кількісної та якісної оцінки підприємства. Він є необхідним та вагомим важелем в сучасних тенденціях розвитку економіки, її інтеграції та глобалізації.
Науково-методичний посібник призначений для менеджерів, економістів та інженерів відділів підприємств. Рекомендується, студентам при курсовому та дипломному
проектуванні.
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574.5(075.8)
Б63
Біопродуктивність водних екосистем : метод. посіб. / уклад. : М. І.
Хижняк, М. Ю. Євтушенко. - К. :
ЦУЛ, 2017. - 224 с.
Примірники : всього : 2 - чз№ 1(2)

336.13(477)
Б86
Боярко, І.М.
Ефективність фінансів державного
сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України : монографія / І. М.
Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. –
Суми : Унів. кн., 2018. - 165 с.
Примірники : всього : 2 - чз№ 2(2)
Анотація : У монографії обгрунтовано теоретичні основи державного
сектору економіки; розкрито особливості функціонування його фінансів, досліджено сучасний стан і проблеми розвитку; визначено осно-
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вні напрямки підвищення ефективності фінансів державного сектору
економіки. Пропонуються нові методичні підходи до оцінки ефективності фінансів державного сектору економіки як складової системи
управління соціально-економічним розвитком України
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також економістів, фінансистів і фахівців системи державного управління.

621:62-182.8(075./В40-655155
Взаємозамінність, основи стандартизації та технічних вимірювань :
підручник / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко, П. М. Полянський. – Миколаїв : МНАУ, 2016. - 412
с.
Примірники : всього : 2 - чз№ 1(2)
Анотація : У підручнику викладено
загальні принципи взаємозамінності, основи стандартизації та технічних вимірювань. Розглянуто системи
допусків і посадок типових зеднань
деталей машин, наведено приклади
їх розрахунку і застосування. Приведені тестові питання для контролю
засвоєння студентами вивченого матеріалу.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Матиме
практичний інтерес у відповідних спеціалістів промисловості.
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621:62-182.8(075./В40-479935
Взаємозамінність, стандартизація
та технічні вимірювання. Курсове
проектування з використанням
програм розрахунків типових з'єднань на персональних комп'ютерах : підручник / Г. О. Іванов, В. С.
Шебанін, Д. В. Бабенко, П. М. Полянський ; ред. Г. О. Іванов, В. С. Шебанін. – Миколаїв : МНАУ, 2016. 176 с.
Примірники : всього : 2 - чз№ 1(2)
Анотація : У підручнику викладено
вимоги до змісту та обсягу курсової
роботи, приклади розв’язання задач курсової роботи, розрахунки допусків і посадок типових
з’єднань з використанням персональних комп'ютерів.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти ІП і IV
рівнів акредитації, а також викладачів. Матиме практичний інтерес у
відповідних спеціалістів промисловості.
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621:62-182.8(075./В40-015551
Взаємозамінність, стандартизація
та технічні вимірювання. Практикум : підручник / Г. О. Іванов, В. С.
Шебанін, Д. В. Бабенко, П. М. Полянський. – Миколаїв : МНАУ, 2016.
- 430 с.
Примірники : всього : 2 - чз№ 1(2)
Анотація : У підручнику викладено
принципи, що забезпечують взаємозамінність з’єднань різних видів:
циліндричних, конічних, нарізних,
зубчастих; принципи і методи розрахунків допусків у розмірних ланцюгах. Наведено приклади розрахунку задач
за розділами
“Взаємозамінність”, “Стандартизація” і “Технічні вимірювання”.
Розраховано на здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів
III і IV рівнів акредитації, а також викладачів. Матиме практичний інтерес у відповідних спеціалістів промисловості.
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658.5(075.8)
Г83
Григурко, І.О.
Організація та планування виробництва в курсових та практичних
роботах : навч. посіб. / І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. –
Львiв : Новий Світ-2000, 2018. - 232 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 2(1)
Анотація : Викладено науковометодичні рекомендації щодо проектування курсових робіт та методики
вирішення практичних типових задач наближених до виробництва з
предмету “Організація та планування виробництва”, які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.
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621.81(075.8)
Д38
Деталі машин. Курсове проектування. Частина І : навч. посіб. / Ю.
А. Невдаха, В. В. Пирогов, А. Ю.
Невдаха, В. В. Пукалов. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2018. - 256
с.
Примірники : всього : 6 - аб№1(4),
чз№ 1(2)
Анотація : Викладені методи розрахунку механічних приводів та
передач (пасових, ланцюгових,
зубчастих, черв'ячних). Приведено
основні теоретичні відомості та рекомендації необхідні для прийнятгя студентом виважених конструкторських рішень. Розглянуті приклади проектування механічних
приводів та передач.
Для студентів механічних і машинобудівних спеціальностей втузів.
Може бути корисний для аспірантів, наукових працівників та інженерів-конструкторів.
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621.31+662.99](07/Е62-392174
Енергетичний інжиніринг та менеджмент. Проектування ефективних енергетичних систем : навч.
посіб. / П. Г. Плєшков, С. В. Серебренніков, О. І. Сіріков, І. В. Савеленко. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. 156 с.
Примірники : всього : 10 - аб№1(8),
чз№ 1(2)
Анотація : Розглянуто теоретичні
аспекти проектування ефективних
енергетичні систем. Розкриті питання електро- і теплотехнічного розрахунку систем енергопостачання,
питання вибору раціональних режимів їх роботи, описано методи
визначення втрат енергії та розроблювання заходів з енергозаощаджень в елементах системи енергоспоживання. Наведено методи
підвищення рівя енергоефєктивності на стадії проектування та під
час експлуатації силової устаткування і мереж. Показано приклади
організації обліку та розрахунку оплати електроенергії. Розглянуто
економічні критерії оцінювані енергоефективних проектів. Наведено
приклади практичних розрахунків.
Для бакалаврів енергетичних спеціальностей, магістрів та інженерні
технічних працівників, які займаються проектуванням енергетичних
систем питаннями енергозаощадження та підвищення енергоефективності засобам енергоменеджменту.
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621.791.94
К15
Кайдалов, А.А.
Современные технологии термической и дистанционной резки
конструкционных материалов /
А. А. Кайдалов. - К. : Екотехнологія, 2007. - 456 с.
Переклад назви : Сучасні технології термічного та дистанційного
різання конструкційних матеріалів
Примірники : всього : 12 - чз№
1(2), аб№2(10)
Анотація : Приведены современные данные об основах физики и
технологий резания конструкционных материалов с применением
различных методов термической и дистанционной резки: кислородной, плазменной, лазерной, водоструйной, взрывом, электроннолучевой, ультразвуковой, солнечно-лучевой, электроэрозионной.
Описаны технические требования, принципы построения и характеристики современного отечественного и зарубежного оборудования
для данных методов. Даны сведения по технике безопасности при
каждом методе резки. Освещен опыт промышленного применения
указанных технологий.
Рассмотрены специальные термические и дистанционные технологии резки: подводная резка, разделка боеприпасов и резка в медицине. Приведены сведения по некоторым специальным технологиям механической резки: кінатной резке, обработке торцов труб и
црутков, глубокому фрезерованию для разделки кромок под сварку.
Рассчитана на инженерно-технических работников, занятых в области сварочного производства. Может быть полезна преподавателям
и студентам вузов.
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1(075.8)
К44
Кислюк, К.В.
Філософія : навч. посіб. / К. В.
Кислюк. - 3-є вид., випр.. - К. : Кондор, 2018. - 230 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 2(1)
Анотація : Даний посібник містить
теоретичний матеріал з історії, основних етапів розвитку світової і української філософії, основних галузів
філософського знання. Науковометодичний апарат включає контрольні запитання, фонд тестових завдань, словник ключових понять й
термінів, список літератури. Враховано можливість використання
матеріалу посібника як окремого модуля при викладанні широких
загальноосвітніх курсів.
Навчальний посібник з курсу «Філософія» розрахований на студентів
усіх спеціальностей, аспірантів і викладачів.
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811.161.2
К58
Кожевніков, В.
Українські національні цінності й
українська інтелігенція / В. Кожевніков. - К., 2016. - 39 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : Товариство народів Землі
ще не розробило правил мирного
співіснування. Тому йде непримирима боротьба націй. Ті з них, які
збережуть свої національні цінності:
мову, історію, культуру, національну
ідею, менталітет будуть жити далі, а
ті, що втратять їх, зійдуть з політичної арени і стануть гноєм для живлення сильніших або підступних
націй. Охоронцем національних цінностей має бути влада та національна інтелігенція. Влада в незалежній Україні ще жодного дня не
була українською, тож чекати від неї захисту нашого народу не приходиться. А оскільки інтелігенція в Україні впродовж 350 років свідомо знищувалася московськими окупантами, то надто мало наш
народ має охоронців національних цінностей. Тож через просвітництво піднімаймо нову інтелігенцію. Надія тільки на неї. Читайте і дійте!
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658.152(075.8)
К76
Коюда, В.О.
Основи інвестиційного менеджменту : навч. посіб. / В. О. Коюда,
Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. - К. :
Кондор, 2016. - 340 с.
Примірники : всього : 2 - чз№ 2(2)
Анотація : Послідовно викладено
основні теоретичні, методологічні
та практичні питання щодо інвестицій та управління ними. Розглянуто процес формування інвестиційних проектів та бізнес-плану, ухвалення інвестиційних рішень. Викладено основні питання щодо управління інвестиційною програмою підприємства, наведена методика визначення інвестиційної
привабливості. Особливу увагу звернено на управління фінансовими
активами підприємства, приведена характеристика інвестиційних
якостей основних цінних паперів. Висвітлено проблему виникнення
ризиків у інвестиційній діяльності та методи зменшення їх впливу.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних та менеджерських спеціальностей. Посібник буде корисним також для слухачів центрів підготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств (організацій).
Навчальний посібник призначений для дисциплін «Інвестування»,
«Інвестиційний менеджмент», «Управління інвестиціями».
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544.018.2+66.087./Л13-972105
Лавриненко, О.М.
Процеси фазоутворення в системі
короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3) - вуглець (кокс) у
водному середовищі : монографія /
О. М. Лавриненко. - К. : КІМ, 2019. 300 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : В монографії наведено
результати експериментального дослідження процесу гальванокоагуляційного фазоутворення в системі
короткозамкнених гальваноконтактів залізо - вуглець (кокс), яке проводили на діючій моделі промислового гальванокоагулятора, при
пропусканні води і модельних розчинів неорганічних солей важких
металів, і дисковому пристрої, який передбачав контроль за розвитком оксидно-гідроксидних структур in situ. Встановлено вплив параметрів проведення гальванокоагуляції на фазовий склад і масу
утвореного осаду, значення водневого показника і хімічний склад
дисперсійного середовища. Висвітлено умови переходу системи гальваноконтактів у стаціонарний стан та визначено вплив часу експлуатації залізної складової на хімічний і фазовий склад утвореної
пульпи. Розкрито фізико-хімічні і колоїдно-хімічні механізми фазоутворення в системі коротко-замкненої гальванопари стальЗ - кокс.
Показано можливість розділення дисперсних продуктів гальванокоагуляційного процесу шляхом адаптації традиційних методів сепарації природної сировини. Наведено приклади введення електролізу, гальванокоагуляції та цементації в технологічні схеми знешкодження рідких відходів гальванічних виробництв. Видання розраховано на фахівців-хіміків і технологів у сфері знешкодження та пере-
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робки рідких відходів гальванічних виробництв та охорони навколишнього середовища і може бути використано викладачами та
студентами відповідних вищих навчальних закладів.

005(075.8)
Л15
Ладонько, Л.С.
Менеджмент: теорія та практика :
навч. посіб. / Л. С. Ладонько, О. В.
Михайловська, Н. В. Філіпова. - К. :
Кондор, 2018. - 268 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 2(1)
Анотація : В навчальному посібнику
розглядаються основні положення
теорії управління. Розглянуто функції менеджменту, надана характеристика основним організаційним
структурам управління. Розглянуто
процес прийняття управлінських рішень, теорії лідерства Детально розглянуто комунікаційний процес у
менеджменті та класифікацію комунікацій. Особливу увагу приділено вивченню сутності та процесу управління ризиками (класифікація
ризиків, методи виявлення та оцінка ризиків).
Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних
закладів напряму менеджмент, науковців та аспірантів за відповідним напрямком наукових досліджень.
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621.74+669(063)
Л64
Литво - 2019 : VIII міжнар. наук.практ. конф.
Металургія - 2019 : VIII міжнар.
наук.-практ. конф. : програма, 21-23
трав. 2019 р. / ред. : О. І. Пономаренко. – Запоріжжя : Систерова Н.
О., 2019. - 380 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : У збірнику представлено
матеріали, що стосуються актуальних проблем ливарного й металургійного виробництва: отримання,
обробки та структуроутворення
сплавів; прогресивні технології та обладнання в ливарному виробництві; перспективні формувальні матеріали й суміші, технологічні
процеси виготовлення форм і стрижнів; моделювання, комп’ютерні
й інформаційні технології в ливарному виробництві; спеціальні способи литва та литва : композиційних матеріалів; методи контролю
ливарних і металургійних процесів, економіка й екологія ливарного
виробництва.
Матеріали призначені для інженерно-технічних працівників металургійних і машинобудівних підприємств та науково-дослідницьких інститутів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

16

629.3:620.2(075.8/М34-499506
Матеріалознавство та матеріали у
автомобільному транспорті : навч.
посіб. / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, О. Г. Добровольський, В. В.
Малишев. - К. : Ун-т "Україна", 2015.
- 314 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : У посібнику викладено
основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано
властивості, структура і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів і неорганічних матеріалів, наноматеріатів
та композиційних матеріалів, які використовуються в автомобільному транспорта.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 70106 «Транспорт і транспортна інфраструктура» та для спеціальності 8.05130104 « Хімічні технології тугоплавких і силікатних матеріалів» (спеціалізація — «Сучасні нанотехнології та наноматеріали»). Може бути рекомендовано для студентів інших спеціальностей.
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628.3(075.8)
М36
Мацієвська, О.
Водовідвідні очисні споруди : навч.
посіб. / О. О. Мацієвська. – Львів :
Львів. політехніка, 2015. - 220 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : Розглянуто питання складу та властивостей стічних вод, що
транспортуються від населених пунктів на водовідвідні очисні споруди, охорони поверхневих вод від
забруднення зворотними водами.
Подано загальну характеристику
методів очищення стічних вод та
обробки їх осаду. Детально розглянуто методи та споруди механічного і біологічного очищення стічних вод, їх глибокого очищення та
знезараження.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних
закладів, які навчаються за спеціальністю 7.06010303, 8.06010303
“Водогосподарське та природоохоронне будівництво”.

18

005.3(075.8)
М69
Михайловська, О.В.
Операційний менеджмент : навч.
посіб ./ О. В. Михайловська. - К. :
Кондор, 2018. - 552 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 2(1)
Анотація : У навчально-методичному
посібнику, складеному за навчальною програмою курсу «Операційний
менеджмент», основну увагу приділено розкриттю тем за допомогою
додатково навчально-методичного
забезпечення всіх курсу. Для кожної
теми послідовно визначено навчальні цілі, навчальні завдання для самостійної роботи, типові ситуаційні та практичні завдання, подано методичні поради для опанування основних положень, ілюстративний матеріал.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів і всіх, хто цікавиться питаннями управління операційною системою та операціями.
Навчально-методичний посібник сприятиме розвитку у студентів
здатності до самонавчання та самовдосконалення.
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621.643.2-034.14
Н17
Надійність лінійних частин
магістральних трубопроводів : монографія / С. Ф. Пічугін, В. А. Пашинський, О. Є. Зима [та ін.]. – Полтава :
Астрая, 2018. - 440 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : В монографії викладена
практична методика ймовірнісного
розрахунку надійності конструкції
лінійної частини сталевого магістрального трубопроводу. Розв’язана
задача оцінки надійності трубопроводу на етапах проектування, спорудження, експлуатації та капітального ремонту. Враховувалися кільцеві і поздовжні напруження у трубопроводі, на які впливають
деформації випадково-неоднорідної основи, випадкові внутрішній
робочий тиск та температурні перепади. Визначена імовірність відмови трубопроводу для різноманітних умов прокладання. Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів і студентів.
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633.15:631.53.01
Н31
Насінництво кукурудзи : навч.
посіб. / Б. В. Дзюбецький, В. Ю.
Черчель, М. Я. Кирпа [та ін.]. - К. :
Аграрна наука, 2019. - 200 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : У навчальному посібнику
викладено історичну довідку щодо
становлення насінництва в Україні,
законодавчу базу сучасного насінництва, методику вирощування насіння самозапилених ліній і гібридів кукурудзи, основи формування
та збереження якості насіння кукурудзи, сертифікацію насіння за сортовими і посівними якостями та
введення його в обіг, пакування і маркування насіння, маркетингову
діяльність на ринку продукції насінництва кукурудзи.
Посібник призначений для викладачів закладів вищої освіти, аспірантів і студентів за спеціальністю агрономія, а також для фахівців, що
проводять селекційну та насіннєву роботу з кукурудзи.

21

001. 89(075. 8)
Основи наукових досліджень:
Перші наукові кроки : навч. посіб. /
О. Васильковський, С. Лещенко, К.
Васильковська, Д. Петренко. –
Харьків, 2019. – 164 с.
Анотація : Для студентів
агротехнічних спеціальностей.
У навчальному посібнику викладені
основні аспекти науково-технічної
діяльності людини у сфері
сільськогосподарського
машинобудування.
Посібник може бути корисним
студентам, аспірантам та іншим науковцям, які роблять перші
наукові кроки в галузі дослідження робочих органів
сільськогосподарських машин.
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338.45:621(09)
П18
Парсамов, С.С.
Местная промышленность в 50-е 80-е годы : монография. Ч. 2 / С. С.
Парсамов. – Кропивницький : КОД,
2019. - 146 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : Автор исследования - доктор исторических наук, профессор
Парсамов СС, специалист по истории
отечественного машиностроения и
военно-промышленного комплекса.
Автор книг по истории телевизионной и судостроительной
промышленности.
В данной монографии впервые рассматривается на широком документальном материале развитие металлообрабатывающей отрасли
местной промышленности Украины в 50-80-е годы
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657(09)(075.8)
П19
Пасько, Т.О.
Історія бухгалтерського обліку :
навч.- метод. посіб. / Т. О. Пасько. –
Суми : Унів. кн., 2018. - 128 с.
Примірники : всього : 2 - чз№ 2(2)
Анотація : Навчально-методичний
посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації,
відповідно до нової освітньопрофесійної програми підготовки
бакалаврів в галузі знань «Економіка
та підприємництво».
Посібник містить типову навчальну
програму дисципліни «Історія бухгалтерського обліку», погодинний
розподіл аудиторних занять, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу, зразки завдань для поточномодульного контролю знань студентів, додатки та список рекомендованої літератури.
Для студентів спеціальності «Облік і аудит» та інших економічних
спеціальностей усіх форм навчання.
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37.013(075.8)
Р27
Рацул, А.Б.
Педагогіка: інформативний виклад :
навч. посіб. / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга,
А. В. Рацул. - К. : КНТ, 2015. - 319 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : Пропонований посібник
розроблено з урахуванням програмових вимог до викладання курсу
педагогіки в вищих навчальних закладах. Матеріал посібника подано у
вигляді стислої текстової інформації
(словникових тлумачень педагогічних понять і термінів, структурнологічних схем і таблиць), що допоможе оперативно засвоїти та систематизувати знання з основних розділів педагогіки.
Зміст посібника адресовано викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ним можуть скористатися студенти заочної та екстернатної форм навчання, особи, що навчаються в умовах дистанційної чи післядипломної освіти та самостійно оволодівають педагогічними знаннями.
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636.002.5(075.8)
Р32
Ревенко, І.І.
Машини та обладнання для тваринництва : підручник / І. І. Ревенко, М. В. Брагінець, В. І. Ребенко. К. : Кондор, 2017. - 732 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : Підручник підготовлено
відповідно до навчальної програми
однойменного курсу для спеціальностей «Механізація сільського господарства» та «Інженерна механіка» витих навчальних закладів
освіти. Висвітлені питання будови,
принципу дії, класифікації та оцінки, а також основи теорії і методики розрахунку машин та обладнання тваринницьких підприємств.

26

622.012:005.332.4/С38-759952
Сінчук, І.О.
Коментар до стану електроенергетики залізорудних підприємств як
сегмента їх конкурентоспроможності : монографія / І. О. Сінчук. Кривий Ріг, 2018. - 166 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : У монографії викладено
авторське бачення проблеми стану
конкурентоспроможності гірничорудних підприємств України з підземними способами видобутку залізорудної сировини. Підтверджено, що коливання рівнів споживання електричної енергії, які мають місце, у технології видобутку ЗРС
підприємствами, що аналізуються, згідно різних вагових складових
погодинних тарифних цін, суттєво впливають на загальні обсяги суми сплати підприємств за спожиті енергоресурси. Це суттєво впливає на собівартість видобутку ЗРС всіма, без винятку, вітчизняними
залізорудними підприємствами. Між тим встановлено, що рівні
споживання електричної енергії спорідненими підприємствами із
подібними обсягами видобутку залізорудної сировини різняться між
собою, і в ряді випадків, значно. Ця різниця — результат персоніфікованого впливу ряду факторів того чи іншого підприємства на
собівартість видобутку руди. Для адекватної оцінки такого стану в
монографії наведено авторську методику оцінювання конкурентоспроможності гірничорудних підприємств у функції рівня електричної
енергії, що споживається.
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631.58(075.8)
С40
Система точного землеробства :
підручник / Л. В. Аніскевич, Д. Г.
Войтюк, Ф. М. Захарін, С. О. Пономаренко ; ред. : Л. В. Аніскевич. - К.,
2018. - 568 с.
Примірники : всього : 3 - аб№1(1),
чз№ 1(2)
Анотація : Наведено основи організації і ведення механізованого рослинництва за системою точного землеробства Висвітлено принципи
функціонування та способи використання приладів і обладнання глобальної системи позиціонування, спеціалізованого бортового обладнання та програмного забезпеченням класу ГІС, подані методи реалізації технологій точного землеробства, організації збору польової
місцевизначеної інформації, побудови і аналізу картограм стану грунту і фітоценозів, сутність застосування змінних норм внесення технологічних матеріалів.
Підручник для підготовки фахівців ОС «магістр» зі спеціальності 208
“Агроінженерія” галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» у
вищих навчальних закладах 111-І V рівнів акредитації Міністерства
аграрної політики та продовольства України
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63:551.5(075.8)
Т58
Топольний, Ф.П.
Агрометеорологія : навч. посіб. / Ф.
П. Топольний, П. Г. Лузан. – Харків :
Мачулін, 2018. - 160 с.
Примірники : всього : 60 - чз№ 1(2),
аб№1(58)
Анотація : У навчальному посібнику
коротко викладено повний зміст дисципліни «Агрометеорологія» у відповідності з програмою курсу, який
читається студентам із спеціальності
«Агрономія» та «Агроінженерія».
У посібнику наведено особливості
кліматів різних природних зон України і Кропивниччини, переваги і
недоліки цих особливостей для господарської, і особливо землеробської діяльності та здоров’я людини.
Навчальний посібник орієнтовано для використання при підготовці
фахівців зі спеціальностей: «Агрономія» та «Агроінженерія», при вивченні дисциплін «Агрометеорологія» та «Технологія виробництва
сільськогосподарської продукції», виконанні курсових проектів, магістерських робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр».
Навчальний посібник призначений для студентів агротехнічних спеціальностей, а також може бути корисним для наукових співробітників, аспірантів, магістрантів, та фахівців сільського господарства.
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628.164
Т78
Трус, І.М.
Маловідходні технології демінералізації води : монографія / І. М.
Трус. - К. : Кондор, 2017. - 250 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : Робота присвячена розробці наукових підходів і наукових
основ процесів демінералізації води, переробки засолених концентратів та елюатів з отриманням розчинів хімічних реагентів, будівельних матеріалів, створення комплексних безвідходних технологій
очищення природних та стічних солонуватих вод для екологічно
безпечних систем водокористування. Розроблено технологію ефективного пом’якшення концентратів баромембранного знесолення
води при застосуванні синтезованих доступних алюмініймістких коагулянтів, що дозволяє значно скоротити затрати на очищення води, з
подальшою переробкою даних осадів водоочищення в будівельній
індустрії. Розглянуті процеси попереднього іонообмінного розділення сульфатів, хлоридів та нітратів з подальшим очищенням вод
на зворотньоосмотичних установках, що дає можливість переробки
даних концентратів з утворенням цільових продуктів. Представлено
технологію реагентної переробки регенераційних розчинів, що дозволяєх їх багаторазове використання з утворенням гіпсу, який є будівельним матеріалом. Вивчено процеси баромембранного знесолення мінералізованих вод та вплив на них попередньої стабілізаційної обробки води, що дозволяє широко використовувати нанофільтраційні та зворотньоосмотичні установки. Показано, що в нанофільтраційних концентратах накопичуються іони жорсткості та суль-
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фати, за низької селективності даних мембран до хлоридів та однозарядних катіонів. Розроблено процеси електрохімічної переробки
концентратів баромембранного очищення води та регенераційних
розчинів з утворенням кислоти, лугу та розчинів для знезараження
води.
Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, викладачів та студентів вузів.

621.3-049.5:622.0/Ф94-198058
Функціональна безпека електротехнічних систем та комплексів
залізорудних підприємств. Традиції та новітні рішення : кол. монограф. / О. М. Сінчук, А. В. Пироженко, М. Л. Барановська, О. О. Харитонов ; ред. О. М. Сінчук. - Кривий Ріг, 2018. - 190 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація : Розглянуто методи та засоби захисту від небезпечних значень електричних струмів та перенапруг в системах електропостачання залізорудних підприємств.
Обґрунтувано та розроблено схеми і алгоритми керування пристроїв
контролю ізоляції та захисного відключення дільничної мережі до
1000 В в рудниковому нормальному виконанні.
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378.4(477.65)(092/Ц38-226351
Центральноукраїнський національний технічний університет : наші
випускники : біогр. довід. / [уклад.
М. І. Черновол, В. М. Кропівний, О. В.
Бевз, Ф. Й. Златопольський]. - 2-е
вид., перероб. та доп.. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2019. - 152 с.
Примірники : всього : 2 - чз№ 1(1),
Ібв(1)

622.625.28(075.8)
Ш32
Шахтный электровозный транспорт. Теория, конструкции, электрооборудование : учебник / О. Н.
Синчук, Э. С. Гузов, В. Л. Дебелый,
Л. Л. Дебелый ; ред. О. Н. Синчук. Кривой Рог ; Донецк, 2015. - 428 с.
Примірники : всього : 1 - чз№ 1(1)
Анотація :
В учебнике изложены основные
элементы и направления развития
шахтного электровозного транспорта. Рассмотрены технологические основы электровозного
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транспорта теория движения поезда электромеханические комплексы шахтных электровозов. Особое внимание уделено современным разработкам в области систем тягового электропривода с
использованием импу льсных преобразователей и преобразователей частоты. Рассмотрены также тяговые сети и подстанции, тяговые аккумуляторные батареи и зарядные установки. Должное внимание уделено эксплуатации и техническому обслуживанию электровозов, а также обеспечению безопасности на электровозном
транспорте. Рассмотрены вопросы расчета параметров подвижного
состава с учетом специфики шахтных условий. Изложение материала иллюстрируется большим количеством рисунков, схем, графиков,
дополняется необходимой справочной информацией. Достаточно
подробно рассмотрены схемы и электрооборудование выпускаемых отечественных и зарубежных шахтных электровозов, рассмотрены пути их совершенствования.
Учебник может быть полезен студентам электромеханических и
горных специальностей, а также работникам горной промышленности, занятым разработкой, изготовлением оборудования и эксплуатацией электровозного транспорта.
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01(075.8)
Ш35
Швецова-Водка, Г.М.
Загальне бібліографознавство :
навч. посіб ./ Г. М. Швецова-Водка. 2-е вид., випр. і доп.. - К. : Кондор,
2018. - 204 с.
Примірники : всього : 1 - Ібв(1)
Анотація : Посібник містить навчально-методичні матеріали, які
допоможуть студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа», спеціалізації
«Книгознавство, бібліотекознавство
і бібліографія» в організації самостійної роботи з курсу: програму курсу, плани семінарських занять зі
списками літератури до кожної теми, методичні рекомендації для
виконання практичних робіт, поради з написання курсових робіт тощо.
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01(075.8)
Ш35
Швецова-Водка, Г.М.
Загальне бібліографознавство.
Бібліографічні ресурси : навч. посіб.
/ Г. М. Швецова-Водка. - К. : Кондор,
2017. - 220 с.
Примірники : всього : 1 - Ібв(1)
Анотація : У навчальному посібнику
охарактеризовано сучасний стан бібліографічних ресурсів України відповідно до їх поділу за основними
видами бібліографії. Найбільшу увагу приділено поточній та ретроспективній національній (державній) бібліографії. Розглянуто також ресурси науково-допоміжної, рекомендаційної, видавничо-книготорговельної, бібліотечно-каталожної
бібліографій та метабібліографії.
Навчальний посібник призначається студентам, які вивчають дисципліну «Бібліографознавство» за навчальним планом підготовки бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
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637.11:658.562
Ш37
Шевченко, І.А.
Науково-методичні рекомендації з
багатокритеріального виробничого
контролю доїльних установок / І. А.
Шевченко, Е. Б. Алієв ; ред. : І. А.
Шевченко. – Запоріжжя : Акцент,
2013. - 156 с.
Анотація : У книзі висвітлені основні
аспекти багатокритеріального виробничого контролю доїльних установок згідно з міжнародними стандартами. Розглянуті проблеми експлуатації, діагностики, випробувань і технічного обслуговування доїльних установок. Представлені вимоги до
конструкції і технічних характеристик доїльних установок. Наведені
технічні засоби діагностики і методика випробувань доїльних установок.
Книга призначена для науковців, аспірантів, конструкторів сільськогосподарської техніки, студентів і фахівців сільськогосподарського
виробництва.
Робота виконана в Інституті механізації тваринництва Національної
академії аграрних наук України.

