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716957 R
53

Авдонін, Костянтин Вікторович
Фізика [Текст] : навч. посіб. для студ. електротехнічних спец. / К. В. Авдонін, О.

В. Ковальчук ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - K. : [КНУТД].Ч. 3 : Електростатика. Постійний електричний струм / О. В. Ковальчук. - К., 2018. 212 с. : граф., рис. - Бібліогр.: с. 207. - Предм. покажч.: с. 208-211.
При підготовці навчального посібника автори врахували основні зміни у програмі
та тенденції розвитку дисципліни «Фізика». Третя частина посібника містить розділи «Електростатика»,
«Постійний електричний струм». У даному посібнику викладання матеріалу дисципліни супроводжуються
більш детальними поясненнями, ніж в інших посібниках з фізики.

716958 R
51

Білоусова, Світлана Вікторівна.
Економіко-математичне моделювання: компендіум і практикум [Текст]

: навч. посіб. / С. В. Білоусова, Т. В. Ковальчук ; Київський національний
торговельно-економічний університет. - К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2018. - 524
с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 522-523.

У начальному посібнику розглянуто основні розділи економіко-математичного
моделювання, такі як математичне програмування, теорія ігор, прийняття рішень в
умовах невизначеності і ризику, економетричні методи і моделі, використання табличного процесора Excel
для побудови та аналізу економіко-математичних моделей. Теоретичний матеріал супроводжується великою
кількістю прикладів і завданнями для самостійної роботи з відповідями.

716883 B
7

Гардабхадзе, Ірина Анатоліївна.
Інновації у дизайні: ролі, тенденції, управління, ефективність [Текст] :

монографія / І. Гардабхадзе ; Мінкульт, Київський нац. ун-т культури і мистецтв,
Наук.-досл. ін-т. - К. : Вид. центр КНУКІМ, 2019. - 178 с. : іл. - Бібліогр.: с. 163-177.
Викладаються особливості феномену інновацій у проектній культурі та
інноваційній природі дизайнерської творчості. Описана методика управління
ефективністю проектування шляхом цілеспрямованого впливу на формування і
реалізацію інноваційного потенціалу дизайн-проектів. Управління ефективністю засновано на принципах
допоміжної інноваційності та збалансованості основних характеристик об’єкта проектування. Узагальнений
алгоритм пошуку інноваційних дизайнерських рішень побудований на тандемі морфологічного аналізу –
синтезу елементів творчого першоджерела і сучасного прототипу. Розглянуто шляхи модернізації освітньої
моделі підготовки дизайнерів нового покоління в умовах цифрового оточення.
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716984 R
621.3

Жуйков, В. Я.
Однофазний фільтро-компенсаційний перетворювач на стороні
змінного струму [Текст] : [монографія] / Жуйков В. Я., Миколаєць Д. А., Тунг Н.

Л. - [К.] : [Освіта України], 2018. - 154 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 141-153.

Монографія присвячена аналізу електромагнітних процесів, що протікають у
фільтро-компенсаційному перетворювачі, а також побудові системи гарантованого
електроживлення на його базі.
Запропоновані методи розрахунку параметрів фільтро-компенсаційного перетворювача за миттєвими та
середніми значеннями струмів і напруг. Розглянуто режими роботи пристрою в умовах заряду акумулятора
та зникнення напруги мережі. Проаналізовані результати моделювання системи у відповідних режимах
роботи.

716884 B
8

Литвинов, Володимир Дмитрович
Латинсько-український словник [Text] : у чотирьох томах. Антична,

середньовічна й ренесансна лексика / Володимир Литвинов. - К. : Наукова думка. Т. 1 : A - B - C : обсяг-близько 120 000 гасел / [ред.: В. Є. Македон, Т. Г.
Міхальова, В. О. Подолянчук] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Інт мовознавства. - Київ : Наукова думка, 2018. - 1045 с. - Парал. тит. арк. лат.
Пропонований увазі читача Словник охоплює латинську лексику творів античних
і середньовічних авторів, західноєвропейських та українських діячів доби Відродження й Реформації, а
також рукописної латиномовної спадщини професорів Києво-Могилянської академії, яка налічує сотні
фоліантів. Словник не має аналогів не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі, як за
кількістю гасел (словникових статей), так і за змістовним їх наповненням.

716877 R
621.3

Маляр, Василь Сафронович.
Теоретичні основи електротехніки [Текст] : підручник / В. С. Маляр ;

Національний університет "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки,
2018. - 416 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 408-409. - Предм. покажч.: с. 410-414.
Викладено основні поняття і закони та методи аналізу усталених режимів і
перехідних процесів лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими
параметрами, а також нелінійних електричних і магнітних кіл.
Підручник відповідає програмі підготовки фахівців з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», яка
є базовою для спеціальності «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка». Основні теоретичні
положення проілюстровано прикладами розв’язування типових задач, наведено контрольні та екзаменаційні
питання, задачі для самостійного опрацювання.
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717062 R
339

Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / [Т. В. Князєва, Ю. П.
Колбушкін, С. В. Петровська та ін.] ; Національний авіаційний університет. - К. :
[НАУ], 2019. - 164 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 160-163. - Предм. покажч.: с. 143-159.
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У навчальному посібнику викладено сутність, принципи і стратегії міжнародного
маркетингу, розкрито особливості використання маркетингових інструментів на
міжнародних ринках. До кожної теми наведено запитання та завдання для перевірки
знань і практичні завдання.

716951 R
339

Міжнародні економічні відносини [Текст] : підручник / [А. А. Мазаракі, Т.
М. Мельник, Л. П. Кудирко та ін. ] ; Київський національний торговельноекономічний університет. - К. : [КНТЕУ], 2017. - 612 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с.
582-606. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У підручнику висвітлено загальнотеоретичні і практичні здобутки світової і
вітчизняної думки у сфері міжнародних економічних відносин. Систематизовано
основні показники оцінювання результативності й ефективності співпраці різних
країн в умовах інтернаціоналізації і глобалізації та наведено їх розрахунки. Розкрито проблеми інтеграції
України у світовий простір. Охарактеризовано функції міжнародних організацій, викладено основні їхні
положення щодо векторів взаємодії національних економік у світовій системі координат.

716982 R
34

Середа, Олена Григорівна.
Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах
інтеграції України до Європейського Союзу: теорія і практика [Текст] :
монографія / О. Г. Середа ; Національний юридичний університет України імені
Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2018. - 471 с. - Бібліогр.: с. 428-469 та у виносках.

Монографію присвячено державно-правовому механізму захисту прав
працівників в умовах європейської інтеграції, а також комплексному аналізу
актуальних теоретичних і практичних проблем нагляду та контролю за дотриманням трудового
законодавства України. Досліджено теоретичні й практичні проблеми державно-правового механізму
захисту прав працівників, висвітлено проблемні питання та перспективи його запровадження й розвитку.
Проаналізовано правовідносини у сфері нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства,
розкрито їх структуру. Окрему увагу приділено дослідженню проблем та напрямів удосконалення нагляду і
контролю за дотриманням трудового законодавства. На підставі проведеного дослідження із зазначених
питань запропоновано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства з урахуванням
міжнародних нормативно-правових актів, законодавства Європейського Союзу та держав – членів ЄС.
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716985 R
621.9

Теплопровідність надтвердих матеріалів [Текст] : [монографія] / [І. П.
Фесенко, Ю. М. Туз, Г. П. Кисла та ін. ; [Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
НАН України]. - 3-е вид. - Корсунь-Шевченківський : Видавець І. В. Майдаченко,
2019. - 78 с. : іл. - Загол. обкл.: Теплопровідність надтвердих матеріалів. теоретична
оцінка. Експериментальне визначення, Матеріали на основі алмазу, карбідів,
нітридів, боридів.
У монографії представлено результати вимірювань теплопровідності однофазних
та композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук, наводиться аналіз теплопровідності як
структурно чутливої фізичної величини, обумовленої їх фізико-хімічними характеристиками та дефектністю
реальних полікристалів.

716986 R
629.5

Техническая эксплуатация одно- и двухтопливных двигателей MAN
B&W-ME-GI [Текст] : [учеб. пособие] / Пипченко А. Н., Пономаренко В. В.,

Шевченко В. А. ; Ин-т последиплом. образования "Одес. мор. тренажер. центр". - О. :
ТЭС, 2019. - 398 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 399. - 1000 экз.
В учебном пособии изложены особенности эксплуатации, обслуживания и ремонта
однотопливных MAN B&W ME-GI
и двухтопливных MAN B&W ME-GI
двигателей, меры безопасности при эксплуатации, проверки во время стоянок,
особенности пуска, маневрирования и работы, в том числе и при особых обстоятельствах, процедуры
топливоподготовки, работа цилиндра и вспомогательных систем, эксплуатация и смазка подшипников,
процедуры демонтажа, ремонта и сборки компонентов двигателя.

716881 B
31

Українське суспільство: міграційний вимір [Текст] : національна
доповідь / [Аксьонова С. Ю., Антонюк В. П., Банчук О. А. та ін.] ; НАН України,
[Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи НАН України ], Секція
суспільних і гуманітарних наук. - К. : [Видавець Сочінський М. М.], 2018. - 396 с. :
граф., табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на с.3.
Міграція є визначальним проявом процесу глобалізації, має об’єктивний
характер і навряд чи може бути зупинена, принаймні в демократичний спосіб.
Зі змісту:
1. Глобалізаційні міграційні процеси: виклики для українського суспільства
2. Формування міграційного потенціалу України
3. Зовнішні міграції
4. Внутрішні міграції
5. Вимушене переселення з тимчасово окупованих територій
6. Наслідки масштабних міграцій населення
7. Правові інструменти реалізації міграційної політики
8. Формування модерної міграційної політики в інтересах розвитку
9. Демографічні перспективи України до 2036 року відповідно до сценаріїв міграційних потоків
10. Додатки
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Шаманський, Сергій Йосипович.
Інноваційні екологічно безпечні технології у водовідведенні [Текст] :

монографія / С. Й. Шаманський, С. В. Бойченко. - К. : Центр учбової літератури,
2018. - 320 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 301-319.

У монографії основні недоліки сучасних процесів водовідведення, що
спричиняють технічні та екологічні проблеми під час експлуатації каналізаційних
систем. Запропоновано удосконалення наявних та створених нових екологічно
безпечних технологічних процесів та створення устаткування, що забезпечить раціональне використання
наявних відновлюваних ресурсів та зменшення шкідливих впливів систем водовідведення на навколишнє
природне середовище. Запропоновано нову технологію водовідведення, яка дозволяє покращити екологічні
характеристики очищення стічних вод, а також осадів стічних вод, отримуючи при цьому відновлювані
енергоносії.

716981 R
629.5

Шевченко , Валерий Анатольевич.
Эксплуатация судовых технических комплексов с двигателями MAN
B & W-ME [Текст] : монография / Шевченко В. А. ; под ред. О. А. Онищенко ; Инт последипломного образования "Одесский морской тренажерный центр". - О. :
ТЭС, 2019. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 399.

В монографии изложены особенности эксплуатации, обслуживания и ремонта
однотопливных (MAN B&W-ME) и двутопливных (MAN B&W-ME-GI) судовых
двигателей, меры безопасности при их эксплуатации, проверки во время стоянок, особенности пуска,
маневрирования и работы, в том числе
и при особых условиях. Рассмотрены процедуры
топливоподготовки, работы цилиндров и вспомогательных систем, особенности эксплуатации и смазки
подшипников, процедуры демонтажа, ремонта и сборки компонентов двигателя.
716867 R
37

Якубек, Петер.
Теоретико-методологічні засади забезпечення інноваційного розвитку
сфери вищої освіти в умовах інформаційної економіки [Текст] : монографія

/ Якубек Петер ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : [ЧНТУ], 2018. - 292 с. : табл.
- Бібліогр. в кінці розд.

Монографія присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад і
розробці практичних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегії
інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах інформаційної економіки.
Визначена структура системи забезпечення інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах
інформаційної економіки, особливістю якої є, отримання результатів від взаємодії екзогенних
(глобалізаційні, міждержавні) та ендогенних (ресурсно-функціональні) факторів. Розкрито особливості
державного регулювання інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. Запропоновано науковометодологічний підхід до формування інноваційної інфраструктури сфери вищої освіти, за рахунок
розробки концепції її стратегічного інноваційного розвитку в інформаційній економіці. Удосконалено
науково-методичний інструментарій забезпечення інноваційного розвитку сфери вищої освіти та напрями
його адаптації в Україні. Обґрунтовані пріоритети та основні напрями використання інформаційнокомунікаційної технології Blockchain щодо забезпечення інноваційного розвитку сфери

