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Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки КНТУ 

пропонує переглянути віртуальну виставку 

нових надходжень учбової літератури 



   
 

1.  

 

32.965,5я7 

А22 

 

Автоматизація виробничих процесів : 

навч. посіб. / Б. М. Гончаренко, С. І. 

Осадчий, Л. Г. Віхрова та ін. – Кірово-

град : Лисенко В. Ф., 2016. - 352 с. 

 

Примірники: всього:15 - аб№ 1 (10), 

аб№ 2 (3), чз№ 1 (2) 

 

Анотація : У навчальному посібнику ви-

кладено загальні питання автоматизації, 

методи автоматизованого контролю тех-

нологічних параметрів, основи теорії ав-

томатизованого регулювання, технічні за-

соби автоматизації, в тому  числі мікропроцесорні, питання прое-

ктування систем автоматизації: типові схеми автоматизації техно-

логічних процесів харчової промисловості. 

     Книга розрахована на студентів спеціальності «Автоматизація 

та комп'ютерно-інтегровані технології», а також для студентів спе-

ціальностей: «Прикладна механіка», «Галузеве машинобуду-

вання», «Харчові технології» тощо, які не спеціалізуються в галузі 

автоматизації виробничих процесів, але яким для роботи в умовах 

комп'ютерно-інтегрованого виробництва необхідні базові знання з 

названих проблем. 
 

2.  

 

65.26я7 

А67 

 

 

Аніловська, Г. Я. Інформаційні системи 

і технології у фінансах : навч. посіб. / Г. 

Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. 

Стоколоса. – Львiв : Магнолія 2006, 

2013. - 312 с. 

 

Примірники: - чз№ 2 (2) 

 

Анотація : В навчальному посібнику у 

стислій формі висвітлені теми, передба-

чені програмою дисципліни «Інформа-

ційні системи і технології у фінансах». 

Основна увага приділена теоретичним питанням суті, структури, 

розробки і впровадження інформаційних систем, практики їх вико-

ристання у фінансових установах. 



     Навчальний посібник розрахований на студентів бакалаврату 

спеціальності «Фінанси і кредит». Він може бути використаний для 

самостійної роботи студентів над курсом. 

 
 

3.  

 

65.32я7 

Б48 

 

 

Березівський, П. С. Організація, прогно-

зування та планування агропромислового 

комплексу : навч. посіб. / П. С. Березівсь-

кий, Н. І. Михалюк ; за ред. П. С. Бе-

резівського. - 2-е вид., стер. – Львiв : Маг-

нолія 2006, 2015. - 443 с. 

 

Примірники: - чз№ 2 (2) 

 

Анотація : Навчальний посібник написано 

відповідно до програми навчальної дисци-

пліни. У розділах і темах посібника 

висвітлено питання наукових основ організації виробництва та 

планування агропромислового комплексу, передумови і фактори 

виникнення та становлення АПК, зокрема його структура, роль, 

протиріччя, рівні, стадії і напрямки інтеграції агропромислового 

виробництва та його складові, агропромислові структури і фор-

мування, економічна суть і значення трьох сфер АПК, поняття, 

особливості та класифікація виробничої та соціальної інфраструк-

тури, характеристика продуктових вертикалей (підкомплексів) та 

планування їх діяльності. Значну увагу приділено питанням про-

гнозування та планування діяльності АПК, створенню прогнозів, 

програм і планів соціально-економічного розвитку АПК України.  

     Для студентів економічних спеціальностей вищих аїрарних за-

кладів освіти. 

     Також може бути корисним для студентів неекономічних 

спеціальностей, керівників і спеціалістів аграрних формувань різ-

них форм власності та господарювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  

 

32.973.202я7 

Б91 

 

Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі : під-

ручник / Є. В. Буров. – Львiв : Магнолія 

2006, 2013. - 262 с. 

 

Примірники: - чз№ 1 (2) 

 

Анотація : Підручник "Комп'ютерні ме-

режі” висвітлює базові принципи побу-

дови, функціювання та налаштування 

комп'ютерних мереж. 

     Підручник складається з чотирьох 

частин. Перша частина присвячена базо-

вим архітектурним принципам, в ній ви-

світлено також середовища передавання даних, сигнали та коди 

комп’ютерних мереж. У другій частині розглянуто головні класи 

мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, глобальні, безпро-

відні мережі. Третя частина детально розглядає протоколи та сер-

віси мережі ТСР/ІР. Четверта частина присвячена інформаційним 

технологіям комп’ютерних мереж. 

     Крім теоретичного матеріалу, підручник містить питання для 

самоконтролю та лабораторні роботи. 

     Підручник призначено для вивчення курсу "Комп’ютерні ме-

режі" студентами комп'ютерних спеціальностей. 

 

 
 

5.  

 

65.053я7 

Г70 

 

Городня, Т. А. Економічна та фінан-

сова діагностика : навч. посіб. / Т. А. 

Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львiв : Маг-

нолія 2006, 2015. - 282 с. 

 

Примірники: - чз№ 2 (1) 

 

Анотація : У навчальному посібнику ро-

зглянуто особливості здійснення еконо-

мічної та фінансової діагностики вітчиз-

няних підприємств у конкурентному ри-

нковому середовищі. Докладно предста-

влено методичний апарат діагностики, її 

зв’язок з інформаційно-аналітичними науками. Надано та охарак-

теризовано моделі діагностики кризового стану та ситуацій, а та-

кож приділена увага діагностиці банкрутства за можливими напря-

мами. 



     Матеріал кожного розділу містить необхідні теоретичні відо-

мості, включає комплекс тестових та практичних завдань для пере-

вірки знань. 

     Навчальний посібник призначено для студентів, викладачів та 

інших читачів, які цікавляться проблемами діагностики вітчизня-

них підприємств у ринкових умовах. 

 
 

6. 

 

65.290.332я7 

Е30 

 

Єгорова, І. Г. Економіка та організація 

діяльності об'єднань підприємств : навч. 

посіб. / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Н. 

С. Приймак. – Львiв : Магнолія 2006, 

2013. - 331 с. 

 

Примірники: чз№ 2 (2) 

 

Анотація :  У посібнику послідовно ви-

кладено теоретичні відомості, методичні 

матеріали і практичні питання з еконо-

міки, організації та ефективності функці-

онування і розвитку інтегрованих струк-

тур-об’єднань підприємств. Він відповідає програмі підготовки 

студентів освітньо-професійного рівня «спеціаліст» спеціальності 

«Економіка підприємства», має логічну структуру і включає 11 те-

матичних розділів. 
7.  32.973.2-

018.2 

З17 

 

Заика, А. Компьютерная безопасность / А. 

Заика. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2013. - 

160 с. 

 

 Примірники: - чз№ 1(1) 

 

Аннотация : Это книга для пользователей 

начального и среднего уровней, которые 

хотят разобраться в вопросах компьютер-

ной безопасности и надежно защитить свой 

компьютер. В частности, в книге будут рас-

смотрены следующие основные вопросы: 

обзор компьютерных угроз и их особенно-

стей; антивирусы: особенности применения, обзор наиболее эф-

фективных; файрволы: особенности применения и обзор, другое 

программное обеспечение. Безопасность локальных сетей, органи-

зация резервного копирования, организация защиты от сбоев пита-



ния, особенности подбора оборудования, чистка компьютера, ор-

ганизация комплексной системы защиты и работа на компьютере с 

учетом безопасности пользователя и другие. 

 
 

 

8.  

 

 

65.052.203я7 

К40 

 

 

Кім, Ю. Г. Бухгалтерський та податко-

вий облік : первинні документи та поря-

док їх заповнення : навч. посіб. / Ю.  Г. 

Кім. - К. : ЦУЛ, 2014. - 600 с. 

 

Примірники: - чз№ 2 (1) 

 

Анотація : У навчальному посібнику 

розглянуті основні поняття первинних 

документів господарської діяльності 

підприємств, наведені їх форми і порядок 

заповнення відповідно до вимог норма-

тивних актів України. Щодо найбільш складних подано зразки 

їхнього заповнення. 

     Навчальний посібник складений із застосуванням великої 

кількості матеріалів, створених бухгалтерами-аналітиками і бух-

галтерами-експертами, опублікованих у газеті «Все про бухгалтер-

ський облік», у журналах «Податки та бухгалтерський облік», 

«Бухгалтерський облік і аудит» та інших популярних і необхідних 

для широкого кола читачів видань. 

     Рекомендується студентам фінансових спеціальностей навча-

льних закладів усіх рівнів, бухгалтерам-практикам, та всім, хто 

складає, підписує та контролює виконання первинних документів, 

хто користується інформацією, що міститься в первинних доку-

ментах. 

 



 

9.  

 

30.11я7 

К72 

 

 

Костюкова, Т. І. Інженерна графіка. 

Практикум : навч. посіб. / Т. І. Костюкова. 

– Львiв : Новий Світ-2000, 2013. - 365 с. 

 

Примірники: - чз№ 1(1) 

 

Анотація : Навчальний посібник містить 

теоретичну частину для підготовки до ви-

конання практичних робіт з інженерної 

графіки, а також збірник завдань до прак-

тичних робіт та методичні рекомендації 

щодо їх виконання, тести та контрольні ро-

боти для перевірки теоретичних знань з інженерної графіки. 

 
 

 

10.  

 

 

32.813я7 

Л64 

 

 

Литвин, В. В. Методи та засоби інже-

нерії даних та знань : навч. посіб. / В. В. 

Литвин. – Львiв : Магнолія 2006, 2015. - 

239 с. 

 

Примірники: - чз№ 1 (1) 

 

Анотація : Викладено основні методи 

інженерії даних та знань, особливу увагу 

звернуто на технології видобування, на-

громадження, структуризації, форму-

вання, опрацювання даних та знань. Ви-

світлено особливості технологій інжене-

рії даних та знань, їх теоретичні та прикладні аспекти. Розглянуто 

моделі онтологічних систем та методику розроблення онтологій. 

Детально описано побудову онтології за допомогою програмного 

засобу Protégé. Розглянуто методи машинного навчання, які вико-

ристовуються під час інженерії даних та знань. 

     Навчальний посібник призначений для студентів, то навча-

ються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки», «Системний 

аналіз», для магістрів спеціальностей, які базуються на цих напря-

мах підготовки, а також для магістрів спеціальності «Консолідо-

вана інформація». 

 

 



 

11.  

 

34.61я43 

Л64 

 

Литье. Металлургия : материалы XII 

Международной научно-практической 

конференции и V Международной 

научно-практической конференции ( 

24-26 мая 2016 г., г. Запорожье). - Запо-

рожье: ЗТПП, 2016. - 450 с. 

 

Примірники: - чз№ 1(1) 

 

Аннотация : В сборнике представлены 

материалы, касающиеся актуальных 

проблем литейного и металлургиче-

ского производства: получения, обра-

ботки и структурообразования сплавов; прогрессивные технологии 

и оборудование в литейном производстве; перспективные формо-

вочные материалы и смеси, технологические процессы изготовле-

ния форм и стержней; моделирование, компьютерные и информа-

ционные технологии в литейном производстве; специальные спо-

собы литья и литье композиционных материалов; методы контроля 

литейных и металлургических процессов, экономика и экология 

литейного производства. 

     Материалы предназначены для инженерно-технических ра-

ботников металлургических и машиностроительных предприятий 

и научно-исследовательских институтов, аспирантов и студентов 

высших учебных заведений. 

 
 

 

12.  

 

 

65.428.57я7 

М74 

 

 

Мокій, А. І. Комерціалізація технологій 

та об'єктів патентного права : навч. посіб. 

/ А. І. Мокій, І. Г. Бабець, Ю. В. Поля-

кова. – Львiв : Магнолія 2006, 2015. - 272 

с. 

 

Примірники: - чз№ 2 (2) 

 

Анотація : Розглядаються основні аспе-

кти, форми та засоби процесу комерціалі-

зації технологій та об’єктів патентного 

права. Приділяється увага міжнародному 

економічному співробітництву в сфері трансферу технологій та 

об’єктів патентного права, організації процесу комерціалізації тех-

нологій, оцінці вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності, 



стратегічному маркетингу технологій і високотехнологічної про-

дукції. 

     Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів, а також наукових та практичних працівників 

 
 

 

13.  

 

 

65.291-983 

О35 

 

 

Овчаренко, Є. І. Система економічної 

безпеки підприємства : формування та 

цілепокладання : монографія / Є. І. Ов-

чаренко. – Лисичанськ : ПромЕнерго, 

2015. - 483 с. 

 

Примірники: всього:1 - чз№ 2(1) 

 

Анотація : У монографії представлено 

результати дослідження проблематики 

формування та функціонування системи 

економічної безпеки підприємства. Дос-

ліджено теоретичні основи та сучасні уявлення щодо можливостей 

й особливостей застосування системного підходу у діяльності із за-

безпечення економічної безпеки підприємства. Розглянуто методо-

логічні аспекти цілепокладання в економічній діяльності, визна-

чено особливості процесів цілепокладання, що мають бути покла-

дені у основу формування та узгодження цілей у системі економі-

чної безпеки підприємства. Розроблено авторський методологіч-

ний підхід - конвергентний підхід - та розроблено модель системи 

економічної безпеки підприємства відповідно до конвергентного 

підходу. Проаналізовано психологічні аспекти функціонування си-

стеми економічної безпеки підприємства та цілепокладання в ній. 

Обґрунтовано використання психологічної моделі людини як ме-

тодологічної основи формування та узгодження цілей у системі 

економічної безпеки підприємства.  

     Монографія розрахована на вчених та фахівців-практиків у 

сфері забезпечення економічної безпеки різних об'єктів, а також 

для використання у навчальному процесі з підготовки фахівців з 

управління фінансово-економічною безпекою та фахівців економі-

чного напряму загалом у якості наукового посібника. 

 



 

14.  

 

31.29-5я7 

О75 

 

 

Основи ефективного використання 
електричної енергії в системах електро-

споживання промислових підприємств : 

навч. посіб. / О. І. Соловей, В. П. Розен, 

П. Г. Плєшков та ін. – Черкаси : Чабане-

нко Ю. А., 2015. - 316 с. 

 

Примірники: - чз№ 1 (2), аб№1(28) 

 

Анотація : Розглянуто методи визна-

чення втрат потужності та енергії в еле-

ментах системи електроспоживання, на-

ведено перелік заходів з ефективного використання електричної 

енергії в електродвигунах, сталеплавильних печах, у зварюваль-

них, електрохімічних, помпових, вентиляційних та компресорних 

установках, подано заходи з підвищення рівня енергофективності 

на стадії проектування та під час експлуатації систем освітлення 

промислових підприємств. 

     Наведено приклади практичних розрахунків оптимальних еле-

ктроефективних режимів електроустаткування та заощадження 

електричної енергії. 

     Для студентів, магістрантів та аспірантів електроенергетич-

них спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інжене-

рно-технічних працівників, які займаються проектуванням та екс-

плуатацією електроенергетичного обладнання. 

 

 
15.  30.6я7 

О76 

 

Остапчук, М. В. Система технологій : 

підручник / М. В. Остапчук, Л. В. Сер-

дюк, Л. К. Овсянникова. - К. : ЦУЛ, 

2007. - 368 с. 

 

Примірники: - чз№ 1(1) 

 

Анотація : Викладено технологію як 

складову економіки та суспільства, зако-

номірності технологічного розвитку у 

відповідності з розвитком суспільства. 

Визначено принципи виготовлення ви-

робів та вибір технологічних систем із 



урахуванням нормативних показників якості готових виробів, мо-

жливостей їх збуту, економічних вимог, екологічних умов з метою 

забезпечення населення продуктами споживання. 

     Вперше викладено закономірності та перспективи пріоритет-

ного розвитку технології, принципи керування технологічними 

процесами, економічні методи оцінки якості та рівня розвитку тех-

нології, принципи та приклади визначення затрат сировини, па-

лива, енергії, води та інших складових на виробництво харчових 

продуктів.  

     Для студентів, що навчаються за спеціальностями харчових 

технологій економічного напряму, всіх фахівців, що мають відно-

шення до харчової технології. 

 

 

 
16.  40.72 

П32 

 

Підручник дослідника : навч. посібник 

для студ. агротехн. спец. / О. Васильков-

ський, С. Лещенко, К. Васильковська, Д. 

Петренко. – Харків : Озеров Г. В., 2016. - 

204 с. 

 

Примірники: - аб№1(8), чз№ 1(2) 

 

Анотація : Для студентів агротехнічних 

спеціальностей. 

     У навчальному посібнику викладено 

основні аспекти та приклад виконання 

науково-дослідного розділу магістерсь-

кої кваліфікаційної роботи. 

     Посібник може також бути корисним аспірантам, докторантам 

та іншим науковцям, що проводять дослідження робочих органів 

сільськогосподарських машин. 

 



17.  40.3я7 

П16 

 

Панас, Р. М. Ґрунтознавство : навч. по-

сіб. / Р. М. Панас. – Львiв : Новий Світ-

2000, 2015. - 372 с. 

 

Примірники: - чз№ 1(1) 

 

Анотація : Розкрито поняття ґрунту як 

природного тіла та основного засобу 

сільськогосподарського виробництва. 

Охарактеризовано процеси й фактори 

ґрунтоутворення, будову, склад і власти-

вості ґрунту. Наведена класифікація ґру-

нтів та закономірності їх поширення. 

Подана генетико-морфологічна характеристика типів ґрунтів у 

природних зонах. В окремих розділах розкрито питання родючості 

ґрунтів, ерозії і заходи щодо її усунення. Наведено матеріали ґрун-

тових обстежень і рекомендації у плані використання їх у спорід-

нених галузях науки. 

 

 
18.  20.1я7 

П19 

 

Пасічник, Т. В. Моделювання та про-

гнозування стану довкілля : навч. посіб. / 

Т. В. Пасічник. – Львiв : Магнолія 2006, 

2013. - 200 с. 

 

Примірники: - чз№ 1 (2) 

 

Анотація : В навчальному посібнику ви-

кладені основні теоретичні моделі проце-

сів в екосистемах. Розглянуті процеси пе-

реносу забруднювачів у повітрі, методи 

оцінки рівня забруднення від різних дже-

рел забруднення та просторових масшта-

бів зони забруднення. Представлені типові моделі розподілу забру-

днення у системі грунт-рослина та в організмах сільськогосподар-

ських тварин, моделі динаміки взаємодіючих популяцій, оптиміза-

ційні моделі екології, моделі механізму генетичного контролю, за-

дачі управління в біосистемах тощо. Наведений аналіз стійкості 

екосистем методами теорії графів та представлена оцінка прогно-

зованих екологічних процесів на основі регресійного аналізу. 



     Навчальний посібник підготовлений для студентів, магістрів, 

аспірантів. Він може бути корисним для науковців і спеціалістів, 

які займаються моделюванням екологічних процесів. 

 

 
19.  31.27-05я7 

П38 

 

Плєшков, П. Г. Телемеханіка та автома-

тизовані системи управління в електрое-

нергетиці : навч. посіб. / П. Г. Плєшков, 

С. В. Серебренніков, К. Г. Петрова. – 

Кіровоград : КНТУ, 2016. - 152 с. 

 

Примірники: - чз№ 1(2) 

 

Анотація : Розглянуто теорію переда-

вання телемеханічної інформації, прин-

ципи побудови та функціонування сучас-

них інформаційно-керуючих комплексів 

їх застосування на всіх рівнях диспетчер-

ського управління енергосистемами. Наведено дані щодо елемен-

тів та вузлів пристроїв телемеханіки, дешифраторах кодоперетво-

рювачах тощо. 

     Для студентів, магістрантів та аспірантів електроенергетич-

них спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інжене-

рно-технічних працівників, котрі займаються розробленням, прое-

ктуванням та експлуатацією інформаційно-керуючих та телемеха-

нічних систем в електроенергетиці. 

 

 
 

20.  

 

31.291я7 

П38 

 

 

Плєшков, С. П. Енергоефективний елек-

тропривод у промисловості та сільського-

сподарському виробництві : навч. посіб. / 

С. П. Плєшков, С. В. Серебренніков. – 

Кiровоград : КНТУ, 2016. - 160 с. 

 

Примірники: - чз№ 1(2) 

 

Анотація : У навчальному посібнику роз-

глянуто основні принципи побудови сис-

тем управління промисловими та сільсько-

господарськими машинами й агрегатами 

не базі енергоефективних електроприводів і засобів автоматизації. 



     Викладено основи електроприводу, принципи дії та особливо-

сті його розрахунк. Подано заходи з підвищення рівня енергофек-

тивності на стадії проектування та під час експлуатації електроме-

ханічних систем. 

     Наведено приклади заощадження електричної енергії та побу-

дові автоматизованих електромеханічних систем для основних те-

хнологічних процесів промислового та сільськогосподарського ви-

робництва. 

     Для студентів, магістрантів та аспіранта електроенергетичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інженерно-те-

хнічних працівників, які займаються проектування та експлуата-

цією електромеханічних систем й електроенергетичного устатку-

вання. 

 
 

21.  

 

65.264я7 

П42 

 

 

Поважний, О. С. Цінні папери і фондо-

вий ринок : навч. посіб. / О. С. Поваж-

ний, Н. С. Орлова, А. П. Свечкіна. - 2-е 

вид., випр. і доп. – Львiв : Магнолія 

2006, 2012. - 360 с. 

 

Примірники: - чз№ 2(2) 

 

Анотація : Структура навчального посі-

бника «Цінні напери і фондовий ринок» 

акцентує увагу на ключових елементах 

сучасного розвитку складових елементів 

та інструментів фондового ринку України та світу. У навчальному 

посібнику надано формалізований теоретичний та практичний ма-

теріал викладений у одинадцяти розділах згідно з навчальною про-

грамою дисципліни «Цінні папери і фондовий ринок». 

     Запропонований навчальний посібник розкриває принципи, на 

яких будується функціонування ринку цінних паперів, його роль в 

процесі залучення та ефективного примноження капіталу за допо-

могою фінансових інструментів, особливості здійснення та оцінки 

прибутковості інвестицій в цінні папери, провідну практику розви-

нутих країн світу щодо впровадження та ефективного функціону-

вання сучасних фондових механізмів. Важливим є наявність мате-

ріалів статистичного та інформаційного характеру, які всебічно ви-

світлюють сучасний стан і тенденції формування ринку цінних па-



перів в Україні. У посібнику студентам надано можливість само-

стійної перевірки знань у формі рішення практичних завдань та ві-

дповідей на контрольні питання за розділами. 

 

     Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів 

та викладачів економічних вузів, а також фахівців з цінних паперів. 

 

 
 

22.  

 

65.291.21я7 

П60 

 

 

Портна, О. В. Антикризове управління 

підприємством : навч. посіб. / О. В. Пор-

тна, Н. Ю. Єршова, І. А. Юр'єва. – Львiв 

: Магнолія 2006, 2013. - 283 с. 

 

Примірники: - чз№ 2 (1) 

 

Анотація : Навчальний посібник містить 

систему базових знань з теорії та прак-

тики антикризового управління підпри-

ємством, що застосовуються в нестанда-

ртних кризових і надзвичайних ситуа-

ціях. Матеріал кожного розділу містить необхідні теоретичні відо-

мості, завдання для самостійної роботи, формулювання типових за-

дач. 

     Навчальний посібник призначено для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, для аспірантів та ви-

кладачів економічних спеціальностей, для керівників і спеціалістів 

підприємств, які прагнуть підвищити ефективність управлінської 

діяльності. Може бути корисним економістам широкого профілю. 

 



23.  40.728 

С34 

 

Сидорчук, О. В. Планування механізо-

ваних зернозбиральних робіт і проектів 

: монографія / О. В. Сидорчук ; ред. : В. 

В. Адамчук. – Глеваха : Лисенко М. М., 

2013. - 157 с. 

 

Примірники: - чз№ 1(2) 

 

Анотація : Розроблено системно-чинни-

кові засади дослідження та планування 

збирально-транспортних робіт і про-

ектів. Обгрунтовано методи їх пла-

нування на основі результатів статистич-

ного імітаційного моделювання. Розкрито методику та наведено 

результати дослідження агрометеорологічних умов проектного се-

редовища. Розроблено статистичні імітаційні моделі для узгод-

ження збиральних і транспортних робіт та планування архітектури 

підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпро-

грам збирання ранніх зернових культур. Обгрунтовано алгоритм та 

наведено результати застосування процесу управління архітекту-

рою цих підпрограм. 

 

 
24.  46.0 

С40 

 

Система технологій та машин для виро-

бництва молока і яловичини / ред. : М. В. 

Присяжнюк, В. Ф. Петриченко. - К. : Аг-

рарна наука, 2013. - 336 с. 

 

Примірники: - чз№ 1(2) 

 

Анотація : У книзі викладені найбільш 

раціональні для практичного застосування 

системи і способи утримання корів, техно-

логічні параметри машин та обладнання, 

що забезпечують оптимізацію операцій і 

процесів виробництва продукції скотарс-

тва, які базуються на досягненнях теорії і практики. 

     Призначена для науковців і фахівців агропромислового ком-

плексу, інженерів, технологів-зооінженерів, викладачів вищих на-

вчальних закладів і керівників, які впроваджують досягнення нау-

ково-технічного прогресу в скотарстві. 

 



 
25.  40.72 

Т33 

 

Теория машин и оборудования для 

производства гидропонной продукции : 

монография / Г. Н. Калетник, И. В. Гри-

ник, В. В. Адамчук и др.. - К. : Аграрна 

наука, 2013. - 344 с. 

 

Примірники: - чз№ 1(2) 

 

Аннотация : Одной из главных задач 

сельскохозяйственного производства яв-

ляется круглогодичное обеспечение его 

важнейших отраслей - животноводства и 

птицеводства - зеленым кормом. До-

стичь этого можно только на основе широкого повсеместного ис-

пользования технологий и устройств для производства гидропон-

ной продукции. Поэтому в книге рассматриваются актуальные во-

просы фундаментального теоретического исследования машин и 

оборудования для производства гидропонной продукции. 

     Монография предназначена для научных работников, препо-

давателей, аспирантов, магистров и студентов факультетов агроно-

мии, механизации сельскохозяйственного производства и сельско-

хозяйственного машиностроения. 

 
26.  40.715 

Ф42 

 

Фененко, А. И. Биотехническая си-

стема производства молока. Теория и 

практика : монография / А. И. Фененко ; 

ред. : В. В. Адамчук. – Глеваха : Лы-

сенко Н.М., 2014. - 192 с. 

 

Примірники: - чз№ 1(2) 

 

Аннотация : Освещены теоретические 

разработки, обобщены результаты ис-

следований и методические основы рас-

чета конструкторско-технологических 

параметров и режимов работы молоко-

вакуумной системы доильных установок, которые предусматри-

вают сбор молока в индивидуальный молокосборник, в верхний и 

нижний молокопровод. Основными параметрами, которые теоре-

тически и экспериментально обоснованы в монографии, являются 



потери давления, потоки воздуха и молока, сопротивление движе-

нию двухфазного потока, длина и диаметр трубопроводов молоко-

проводной линии, параметры новых доильных аппаратов. Разрабо-

таны конструкторско-технологические схемы одно - и двухтруб-

ной молоковакуумних систем и параметрические ряды доильных 

установок, в основу которых полажен способ машинного доения, 

практическая реализация которого достигнута путем создания до-

ильных аппаратов нового поколения. Впервые в мировой практике 

создан исполнительный механизм-стакан, который обеспечивает 

равнозначные величины давления в подсосковом и межстенном 

пространствах в тактах сосания, что оптимизирует режим выведе-

ния молока из вымени без машинного додаивания. Определены 

техникотехнологические параметры параметрического ряда уста-

новок для доения коров в стойлах и в доильном зале, обоснованы 

размерные ряды ферм по производству молока Р„ = 2": Рк = 1,5 2", 

которые создаются путем нового строительства и реконструкции 

существующих помещений для содержания коров. 

     Монография предназначена для научных сотрудников, аспи-

рантов, конструкторов, студентов сельскохозяйственных вузов, 

специалистов. 

 

 

Укладач : Найдьонова О. О. 

зав. інформ.-бібл. відділом 

 
    
   

 


