
 

 

 

 

 

Віртуальна книжкова виставка містить відомості про 

нові надходження літератури до бібліотеки ЦНТУ за 

жовтень 2021р. Подано повний бібліографічний опис 

нової літератури з анотаціями (мовою видання), які до-

поможуть користувачам краще зорієнтуватися у змісті 

книг. Проінформовано про кількість примірників та мі-

сце знаходження видань у структурних підрозділах бі-

бліотеки. Пропонуємо ознайомитись з новими надхо-

дженнями науковцям, викладачам, студентам. 

Нові надходження                 
літератури в бібліотеку 

                            жовтень 2021 рік                           

Укладач: Карих О.Б., бібліотекар ІБВ 
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546.212:628.1 

G63 

Goncharuk V. V.  
Science about water  / V. V. Goncharuk. - Kyiv 

: Akademperiodyka, 2014. - 440 с. 

Примірники: всього : 1 - чз № 1(1) 

 

Уперше багатогранність властивостей уні-

кальної, загадкової та неосяжної за глиби-

ною своїх таємниць речовини — води — ви-

світлено з позиції триєдиного начала вини-

кнення життя. Показано зв’язок між якістю 

питної води, рівнем розвитку інтелекту лю-

дини та її здоров’ям. Узагальнено відомості 

щодо хімічних, фізичних, біологічних влас-

тивостей води та її численних унікальних 

аномалій. Наведено нову концепцію про 

граничні шари кластерів - межу поділу фаз 

вода в воді. Висвітлено питання еколого-гі-

гієнічного стану джерел централізованого питного водопостачання, представлено гі-

гієнічні та екологічні вимоги до якості води цих джерел. Проаналізовано остання 

світові досягнення в галузі підготовки питної води і сучасні тенденції розвитку дос-

ліджень у цьому напрямі. Висвітлено проблеми отримання фізіологічно і цито-гене-

тично якісної питної води, особливості й проблеми її знезараження. Вперше запро-

поновано новий підхід до створення стандартів на питну воду, що не має аналогів у 

світі. Узагальнено матеріали розробленого в Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. 

А.В. Думанського НАН України комплексного підходу до оцінювання безпеки пит-

них вод - біотестування. 

Для широкого кола наукових співробітників (хіміків, фізиків, біологів), інженерів-

технологів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів фізико-хімічних та те-

хнічних спеціальностей. 
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001.32:544(477) 

І-71 

Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писар-

жевського Національної академії наук Укра-

їни : 90 років : 1927-2017 / [редкол . : В. Г. 

Кошечно (голова) та ін.]. - Київ : Академпе-

ріодика, 2017. - 270 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

Книга, присвячена 90-річчю Інституту фізич-

ної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН Укра-

їни — найстарішої в Україні академічної ус-

танови хімічного профілю і першого в СРСР 

спеціалізованого інституту з фізичної хімії, 

знайомить з історією Інституту, становлен-

ням, розвитком та сучасним станом дослі-

джень за основними науковими напрямами: 

теорія хімічної будови; кінетика та реакційна 

здатність; каталіз; адсорбція і адсорбенти; хі-

мія високих енергій; фізико-не-органічна хімія. Висвітлено діяльність Інституту з 

підготовки наукових кадрів, міжнародні зв’язки, участь співробітників у ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, видавничу діяльність та розвиток науково-виробничого 

комплексу Інституту. 

Розрахована на широке коло наукових та інженерно-технічних працівників, викла-

дачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів хімічних спеціальностей. 

 

 

    331.45(075.8) 

А67 

Анісімов М. В.  
Охорона праці : навч. посіб. / М. В. Анісімов. - 

Кіровоград : ПОЛІУМ, 2008. - 128 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 1(1) 

 

Навчальний посібник знайомить студентів з ос-

новними соціально-економічними, правовими та 

організаційними питаннями охорони праці на ви-

робництві, сучасними вимогами до виробничої 

санітари та навколишнього середовища, техні-

кою безпеки, а також засобами захисту від по-

жеж. 

Для студентів вищих навчальних закладів та ін-

женерно-технічних працівників. 
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620.9 

Б69 

Блінов І. В.  
Теоретичні та практичні засади функціонування 

конкурентного ринку електроенергії : моногра-

фія / І. В. Блінов ; НАН України, Ін-т електроди-

наміки. - Київ : Наукова думка, 2015. - 216 с.  

Примірники : всього : 2 - чз № 1(2) 

 

У монографії наведено особливості та короткий 

опис основних сегментів конкурентної моделі 

ринку електроенергії — ринку двосторонніх до-

говорів та балансувального ринку електроенер-

гії (РДЦБ). Виконано огляд та подано загальні 

рекомендації міжнародних стандартів щодо ре-

алізації інформаційних систем, які дають змогу 

забезпечити ефективний та безпечний обмін да-

ними та інформаційними повідомленнями між 

учасниками ринку електричної енергії. Наве-

дено особливості та приклади побудови об’єктно-орієнтованих моделей сегментів 

РДЦБ, що базуються на загальній гармонізованій рольовій моделі європейського ри-

нку електроенергії. Викладено особливості розв’язання задачі розрахунків результа-

тів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії, зокрема наведено результати 

аналізу існуючих форм подання заявок та пропозицій, визначено особливості їх ви-

користання та запропоновано методи і моделі врахування заявок різних типів зале-

жно від методів оптимізацїі добового балансу між попитом та пропозицією. Проана-

лізовано сучасні способи врахування мережевих обмежень на ринку «на добу напе-

ред», що використовуються в країнах Європи. Запропоновано способи аналізу ефе-

ктивності врахування мережевих обмежень на ринку «на добу наперед» та балансу-

вальному ринку електричної енергії в Україні. Розглянуто цільову функцію та сис-

тему обмежень балансувального ринку електроенергії як задачі відбору ресурсів для 

забезпечення балансування прогнозованої системи оператором сумарного спожи-

вання в ОЕС України з урахуванням втрат, актуальних системних вимог та заданих 

обмежень за критеріями мінімізації вартості додаткового виробництва та зменше-

ного споживання електроенергії. Особливу увагу приділено аналізу підходів до роз-

поділу пропускної здатності міждержавних електричних зв’язків України для розви-

нення механізмів торгівлі електроенергією на міждержавному рівні, що є обов’язко-

вою складовою інтеграції ринку електричної енергії України з ринками електроене-

ргії країн Європи. 

Для спеціалістів, що займаються дослідженнями в галузі розвитку ринків електрое-

нергії, електричних мереж та систем, а також для аспірантів та студентів електроте-

хнічних спеціальностей. 
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539.3 

Б76 

Божидарник В. В. 
Двовимірні задачі теорії пружності й термоп-

ружності структурно - неоднорідних тіл : мо-

нографія / В. В. Божидарник. – Львiв : Світ, 

1998. - 352 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

У монографії досліджено окремі класи двови-

мірних задач математичної теорії пружності і 

термопружності (плоска і анти плоска задачі, 

згин пластин і плит) ізотропних та анізотроп-

них структурно-неоднорідних тіл Розглянуті 

питання згину несиметрично підкріплених 

пружними ребрами країв анізотропних плас-

тин, зокрема їх колових, еліптичних та квад-

ратних отворів; уточнення рівнянь згину ор-

тотропних плит; вивчення концентрації на-

пружень у тілах з гострокінцевими розширеними і тонкими жорсткими та пружними 

включеннями, тріщинами. Дані рекомендації стосовно підвищення надійності фото-

пружних вимірювань коефіцієнтів інтенсивності напружень. Вивчена міцність тіла 

зі стохастичним розподілом тонких дефектів. 

 

 

621.38(075.8) 

Г52 

Гладков Л. Л.  
Физические основы электроники : учеб. по-

соб. / Л. Л. Гладков, И. Р. Гулаков, А. О. Зене-

вич. – Минск : Белорусская гос. академия 

связи, 2017. - 227 с. 

Экземпляры : всего : 1 - чз № 1(1) 

 

 

Рассмотрены физические принципы работы 

полупроводниковых приборов, волоконно-

оптических линий связи, источников и прием-

ников оптического излучения. Особое внима-

ние уделено полупроводниковым приборам 

на квантово-размерных структурах, источни-

кам и приемникам оптического излучения для 

квантовых информационных систем. 

Учебное пособие предназначено для студен-

тов учреждений высшего образования по специальностям инфокоммуникации и ра-

диотехнической направленности.     
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575(038)-161.111 

Г52 

Глазко В. И.  
Русско-англо-украинский толковый словарь по 

прикладной генетике, ДНК-технологии и био-

информатике : учеб. пособ. / В. И. Глазко, Г. В. 

Глазко. - Киев : Нора-принт, 2000. - 464 с. 

Экземпляры : всего : 1 - чз № 1(1) 

 

Современная биологическая наука, опирающа-

яся на молекулярные основы жизни, обладает 

массой специальной терминологии, которая за-

частую - в разных ее разделах - синонимична, 

но далека от единства. 

Предлагаемый словарь охватывает очень ши-

рокий диапазон самих различных областей 

биологии - от классических (биохимия, гене-

тика и цитология) до новейших (биоинформа-

тика и ДНК-технологии). Приводится так же 

традиционная терминология биохимической, природоохранной, ветеринарной, эко-

логической, эволюционной, медицинской и молекулярной генетики, а также об-

щебиологические фундаментальные понятия. Материал позволяет удовлетворить 

любого специалиста в смежных областях.  

551.791(477) 

Д69 

Дорошкевич С. П.  
Природа Середнього Побужжя у плейстоцені 

: за даними вивчення викопних грунтів / С. П. 

Дорошкевич. - Київ : Наукова думка, 2018. - 

174 с.   

Примірники: всього:1 - чз № 1(1) 

На основі вивчення викопних плейстоцено-

вих Грунтів і Грунтових порід відтворено 

природні умови на території Середнього По-

бужжя в окремі етапи плейстоцену. Реконст-

руйовано давні ґрунтові покриви для восьми 

теплих етапів плейстоцену території дослі-

дження. Встановлено динаміку та закономір-

ності еволюційних змін грунтів і, відповідно, 

природних умов у часі й просторі. Для ціліс-

нішого уявлення про стан окремих природ-

них компонентів у плейстоцені використано 

дані інших дослідників щодо палеоклімату, палео-рослинності, палеофауни, палео-

рельєфу, палеоґрунтів, мінеральних складових відкладів та ін.  

Для географів, геологів, грунтознавців, археологів. 
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621.39-049.7(075.8) 

Е45 

Експлуатація телекомунікаційних систем 

: підручник / Г. Ф. Конахович, В. М. Чуприн, 

І. О. Мачалін, О. П. Ткаліч. – Київ : ЦУЛ, 

2014. - 372 с. 

Примірники : всього : 2 - чз № 1(2) 

 

Підручник «Експлуатація телекомунікацій-

них систем» присвячено експлуатації сучас-

них телекомунікаційних систем. Це перше 

україномовне видання, де у систематизова-

ному вигляді представлено найбільш повний 

виклад основних понять, характеристик, ме-

тодів та технологій експлуатації обладнання 

сучасних інформаційно-телекомунікаційних 

систем (ІТКС), що є гармонізованим із чин-

ною програмою підготовки студентів. 

В підручнику розкрито розділи із широкого 

спектру проблем, що пов’язані із експлуатацією обладнання ІТКС і які складають 

фундамент, на якому базуються сучасні технології експлуатації ІТКС. 

 

 

 

 

 

342.8-052-055.2 

З-43 

Звіт за результатами дослідження громадської 

мережі опора участі жінок в місцевих виборах 

– 2020 / М. Цип'ящук, О. Мазаєва, О. Рогова та 

ін. ; Опора. - Київ, 2021. - 62 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 2(1) 
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621.791(075.8) 

К32 

Квасницький В. В.  
Спеціальні способи  зварювання : навч. посіб. 

/ В. В. Квасницький. - Миколаїв : УДМТУ, 

2003. - 437 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

Посібник укладено відповідно до програми 

курсу "Спеціальні способи зварювання" і при-

значено для студентів спеціальності "Техноло-

гія та устаткування зварювання", інших кора-

блебудівних і машинобудівних спеціально-

стей. Він може бути корисним також для аспі-

рантів і молодих спеціалістів. 

 

 

 

 

 

 

  342.8 

К52 

Клюжев О.  

Виборча реформа : шлях довжиною в десяти-

ліття / О. Клюжев, О. Неберикут ; Опора. - 

Київ, 2021. - 51 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 2(1) 
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631.3 

К59 

Козаченко О. В.  
Проблеми ресурсозбереження у сільського-

сподарських агрегатах :  монографія / О. В. 

Козаченко. -  Харків : Торнадо, 2008.  - 270 

с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

У монографії наведені результати теоретич-

них та експериментальних досліджень з 

проблемами ресурсозбереженні у сільсько-

господарських агрегатах при виконанні у 

рослинництві, обґрунтовано напрямки удо-

сконалення агрегатів та їх робочих ортів, то 

забезпечують зменшення енергоємності ви-

конання технологічних ЩЮОССМ сільсь-

когосподарського виробництва. 

Для науковців та інженерно-технічних пра-

цівників, що спеціалізуються в сфері сільськогосподарського машинобудування. 

Книга буде корисна також викладачам, аспірантам і студентам старших курсів ви-

щих навчальних закладів аграрного профілю. 

 

31.47н6 

К63 

Комаров Ю. А.  
Развитие риск-ориентированных подходов 

для повышения безопасности и эффективно-

сти эксплуатации атомных электростанций : 

монография / Ю. А. Комаров ; под ред. В. И. 

Скалозубова. – Чернобыль : ВІПОЛ, 2014. - 

288 с. 

Экземпляры : всего : 2 – чз № 1(1) 

 

В монографии представлены разработки по 

развитию риск-ориентированных подходов 

на основании решения таких актуальных при-

кладных задач атомно-энергетической от-

расли, как внедрение концепции ремонта обо-

рудования по техническому состоянию; обос-

нование уменьшения объема испытаний си-

стемы герметичного ограждения в процессе 

плановых ремонтов; обоснование стратегии обслуживания систем, важных для без-

опасности, при переходе на 18-месячный топливный цикл и др. 

Предназначена для научных работников, инженерно-технического персонала, аспи-

рантов и студентов старших курсов в области ядерной энергетики. 
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003.26:004.056.55 

К70 

Корченко О. Г.  
Прикладна криптологія : системи шифру-

вання : підручник / О. Г. Корченко, В. П. Сі-

денко, Ю. О. Дрейс. – Житомир : ДУТ, 2014. 

- 448 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

Підручник містить загальні відомості: про 

основи криптології, криптографії та крипто-

графічного аналізу; традиційно історичні 

шифри підстановки й перестановки; блокові 

та складені шифри й атаки на них; потокові 

шифри й генератори псевдовипадкових чи-

сел; стандарти криптографічного шифру-

вання та перетворення; блокові симетричні 

криптоалгоритми; принципи побудови симе-

тричних та асиметричних криптографічних 

систем шифрування, які використовуються для забезпечення конфіденційності ін-

формації в інформаційно-телекомунікаційних системах; а також приклади з 

розв’язками, контрольні завдання з відповідями на них та авторські комп'ютерні 

програми з візуалізації процесів криптографічного шифрування та перетворення на 

компакт-диску. 

 

517.93 

К76 

Кошманенко В. Д.  
Спектральна теорія динамічних систем конфлі-

кту : [монографія] / В. Д. Кошманенко. - Київ : 

Наукова думка, 2016. - 288 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

  

У монографії послідовно викладається новий 

математичний підхід до опису конфліктів про-

цесів у моделях складних систем у термінах 

спектральної теорії. В основу формули конфлі-

ктної динаміки закладено принцип незнищен-

ності опонента. Результатом конфліктної боро-

тьби є не знищення опонента, а встановлення 

компромісу у формі рівноважного стану.  

Для фахівців у галузі динамічних систем з кон-

фліктною взаємодією, теорії нелінійної дина-

міки, аспірантів і студентів старших курсів при-

кладних математичних спеціальностей. 



 10 

 

331.108:005.61-047.44 

К82 

Криворучко С. В.  
Оцінка результативності персоналу від звичай-

ної до наукової. Визначення та порівняльний 

аналіз детермінованих і стохастичних підходів 

/ С. В. Криворучко. – Київ, 2020. - 72 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 2(1) 

В книзі проведено детальний порівняльний ана-

ліз використання детермінованих і стохастич-

них підходів в оцінці результатів діяльності пе-

рсоналу за індикаторами інформативності, точ-

ності, простоти, вартості та періоду оцінювання 

ступеня результативності (продуктивності) 

спеціалістів, які працюють, як в однакових, так 

і в різних умовах, як за одними, так і за різними 

напрямками діяльності. 

В книзі проаналізовані, в тому числі, точності, 

часові та волатильні переваги щоденного вимі-

рювання показників продуктивності персоналу, наведені результати практичного за-

стосування об’єднаної сукупності стохастичних показників оцінки персоналу дію-

чих компаній з різних сегментів ринку, обґрунтована доцільність використання сто-

хастичних підходів при вимірюванні продуктивності персоналу та визначні рекоме-

ндації щодо практичного використання ймовірнісно-математичних підходів в оцінці 

діяльності персоналу. 

  524.6/7(075.8) 

К88 

Кудря Ю. М.  
Позагалактична астрономія : навч. посіб. Кн. 1: 

Галактики : основні фізичні властивості / Ю. М. 

Кудря, І. Б. Вавилова. - Київ : Наукова думка, 

2016. - 344 с. 

Примірники: всього:1 - чз № 1(1)  

У першій книзі навчального посібника з позага-

лактичної астрономії розглянуто питання визна-

чення морфології та основних фізичних і фото-

метричних властивостей нормальних галактик, 

а саме: їхні лінійні розміри, кінематику, світ-

ність і маси. Подано дані про нашу Галактику, 

методи встановлення відстаней до галактик, су-

часні спостережувані огляди і каталоги галак-

тик. Наведено як новітні спостережувані й тео-

ретичні результати, так і усталені класичні пог-

ляди щодо галактик за даними в оптичному діа-

пазоні електромагнітного спектра. 
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621.921 

Л13 

Лавріненко В. І.  
Надтверді матеріали : посібник для допитливих / 

В. І. Лавріненко. - Київ : Академперіодика, 2018. 

- 336 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 1(1) 

Викладено історію пошуку, знахідок й отримання 

найтвердіших у природі матеріалів (алмазів і ку-

бічного нітриду бору). Описано властивості, 

склад і галузі застосування надтвердих матеріа-

лів (НТМ). Розкрито сучасні уявлення стосовно 

процесів обробки абразивними інструментами з 

надтвердих матеріалів, особливості їх ефектив-

ного впровадження на прикладах розробок уста-

нов Національної академії наук України. 

Книгу призначено допитливим школярам, студе-

нтам, інженерно-технічним працівникам, яких ці-

кавить правильне й ефективне використання над-

твердих абразивів для обробки різноманітних матеріалів у побуті та виробничих про-

цесах. 

   621.355.2 

М55 

Механические свойства свинцовых сплавов 

химических источников тока: монографія / В. 

А. Дзензерский [и др.]. - К. : Наук. думка, 2014. 

- 224 с.  

Примірники : всього :2 - чз№ 1(1), чз № 1(1) 

 

 

У книзі представлені результати експеримента-

льних досліджень і аналізу механічних власти-

востей свинцевих сплавів, які застосовуються 

при виробництві елементів сучасних свинцево-

кислотних хімічних джерел струму. Вказано де-

які типові конструкції акумуляторних батарей і 

новітніх технологій їх виробництва. Розглянуто 

вплив основних легувальних елементів на влас-

тивості свинцевих сплавів, які застосовуються 

в акумуляторній промисловості. 

Викладена і обґрунтована методика проведення експериментальних досліджень. На 

базі експериментально отриманих діаграм розтягування зразків свинцево-сурм’яни-

стих і свинцево-кальцієвих сплавів та стрічок встановлені чисельні значення харак-

теристик їх механічних властивостей (тимчасового опору розриву, умовної межі 

плинності, модуля Юнга і відносного подовження). Наведено результати досліджень 
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залежності механічних властивостей від температурних умов кристалізації, часу ди-

сперсійного тверднення (старіння), вмісту легувальних елементів. 

 

 

351.746.1:338.24] 

М70 

Миценко І. М.  
Трансформація системи управління зовніш-

ньоекономічною та інвестиційною безпекою 

України в умовах глобалізації : монографія / І. 

М. Миценко, І. Г. Бабець ; Центральноукраїн-

ський національний технічний ун-т. – Кропив-

ницький : ЦНТУ, 2021. - 464 с. 

Примірники : всього : 2 - чз № 2(2) 

 

У монографії розглянуто теоретико-методоло-

гічні засади дослідження проблем, пов’язаних 

з удосконаленням управління зовнішньоеко-

номічною та інвестиційною складовими наці-

ональної безпеки держави. На основі модифі-

кованого методичного підходу до оцінки зов-

нішніх чинників економічної безпеки проана-

лізовано стан та динаміку зовнішньоекономічної та інвестиційної безпеки України 

як складових безпеки. 

 

34.751я7 

М74 

Моделювання інженерних задач : Методич-

ний посібник для самостійної та наукової ро-

боти студентів факультету інженерії агробіо-

систем зі спеціальності 6.100102 "Процеси, 

машини та обладнання АПВ"/ Національний 

університет біоресурсів і природокористу-

вання України ; уклад. : С. П. Пожидаєв. - 

Київ, 2011. - 223 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

Методичний посібник для самостійної та на-

укової роботи студентів факультету інженерії 

агробіосистем  зі спеціальності 6.100102 - 

„Процеси, машини та обладнання АПВ” 

(ОКР - бакалавр) Рекомендовано вченою ра-

дою факультету інженерії агробіосистем  На-

ціонального університету біоресурсів і при-

родокористування України 
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631.3:006(075.8) 

Р82 

Рубльов В. І.  
Стандартизація, метрологія та сертифікація 

сільськогосподарської техніки: навч. посіб. / В. 

І. Рубльов, В. Д. Войтюк, С. М. Бондар. - Ніжин 

: Аспект-Поліграф, 2013. - 248 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

У посібнику розглянуті концептуальні поло-

ження управління якістю сільськогосподарсь-

кої техніки з використанням стандартизації, 

сертифікації і метрологічного забезпечення. 

Наведені шляхи системного впровадження су-

часних положень стандартизації, метрології і 

сертифікації. Описані теоретичні основи забез-

печення якості технічних вимірювань, номенк-

латура метрологічних показників, правові ос-

нови у сфері метрологічної діяльності в Укра-

їні. Дана структура державної метрологічної служби. Описана сертифікація продук-

ції й систем якості. Використовуються положення законодавчих актів і стандартів 

України щодо стандартизації та сертифікації продукції. Сформульована класифіка-

ція видів оцінки якості сільськогосподарської техніки. Наведено значення і викори-

стання статистичного контролю. Приведено нормативне і документальне забезпе-

чення контролю та ефективність його провадження. Посібник укладений для підго-

товки бакалаврів із дисципліни «Стандартизація і сертифікація техніки та облад-

нання» у вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації з напряму підготовки 

6.100102 - «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». 
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681.513.8:004.85 

С79-677327 

Степашко В. С.  
Ітераційні алгоритми індуктивного моделю-

вання : [монографія] / В. С. Степашко, О. С. 

Булгакова, В. В. Зосімов. - Київ : Наукова ду-

мка, 2018. - 191 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

У монографії виконано порівняльний аналіз 

структурних особливостей відомих алгоритмів 

методу групового урахування аргументів 

(МГУА) — як класичних, так і сучасних. Вста-

новлено, що всі наявні алгоритми ітераційного 

та перебірного типів є окремими випадками 

синтезованої більш загальної архітектури 

МГУА. Таку загальну архітектуру сконструйо-

вано і програмно реалізовано у формі інтерак-

тивного інструментального комплексу на базі 

узагальненого ітераційного алгоритму УІА МГУА, універсальність та ефективність 

якого підтверджено багатьма порівняльними обчислювальними експериментами та 

апробацією під час розв’язування декількох реальних задач індуктивного моделю-

вання складних об’єктів і систем різної природи. 

Для фахівців у галузі моделювання складних систем та інтелектуального аналізу 

даних, а також студентів, аспірантів і молодих науковців. 
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621.391(075.8) 

Т33 

Теорія електричного зв'язку : навч. посіб. / 

[О. Ю. Гусєв, Г. Ф. Конахович, В. І. 

Корнієнко та ін.]. – Львiв : Магнолія 2006, 

2010. - 368 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

Розглянуто основи сучасної теорії електрич-

ної зв'язку, а також методи забезпечення ха-

рактеристик систем електричного зв'язку в ас-

пектах швидкості передачі п достовірності 

Прийому. Сформульовані основні закономір-

ності й методи передачі повідомлень кана-

лами зв’язку. Викладено способи математич-

ного представлення повідомлень, сигналів і 

завал, методи формування і перетворення сиг-

налів у Системах (каналах) електричного зв'я-

зку, основи математичної теорії інформації, 

питання завадостійкості і пропускної здатності систем електрозв'язку, методи ефек-

тивного (статистичного) і завадостійкого (корегуального) кодування, оптимального 

прийому повідомлень та основи цифрової обробки сигналів.   

 

 

 

  517.958:532.584 

Х-95 

Хруслов Е. Я.  
Усредненные модели динамики суспензий : 

[монография] / Е. Я. Хруслов. - Киев : Наукова 

думка, 2018. - 326 с.  

Примірники : всього :1 - чз № 1(1)  

 

У монографії розглянуто суспензії – суміші в'я-

зкої нестисливої рідини з дрібними твердими 

частинками, які можуть взаємодіяти між собою. 

Вивчається асимптотична поведінка таких сумі-

шей, коли діаметри частинок і відстані між 

ними прямують до нуля. Побудовано усеред-

нені моделі динаміки суспензій і усереднені рі-

вняння малих коливань полімерних рідин. 

 

 

 

 


