
Бюлетень «Нові книги» 
січень-березень 2019 

Бюлетень «НОВІ КНИГИ» містить інформацію про нові книжкові та періодичні  

видання з анотаціями, які надійшли до фондів бібліотеки. 

 Копію бюлетеню можна замовити і одержати як в паперовому, так і в електронному 

варіанті: e-mail: libktu@gmail.com.  

 

 

1. 

Монографії, підручники, навчальні посібники 

005 

 Б87 Брадул О. М. 

   Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій : монографія / 

О. М. Брадул ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-

економічний ун-т. – Київ : [б. в.], 2009. – 356 с.                    

         Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

Монографія присвячена питанням методології та організації обліково-

аналітичного забезпечення менеджменту корпорацій. Науково обґрунтовано 

шляхи удосконалення системи управління корпорацією на основі методів 

параметричної теорії систем. Розрахована на науковців, магістрів, аспірантів, 

практичних працівників: бухгалтерів, аналітичних, фінансових працівників, 

менеджерів корпорацій. 

2.  005 

 П58 Попов С. О. 

   Інструктивно-методичні рекомендації з автоматизованого ресурсного 

планування проектів ремонтів модернізації складного технологічного 

обладнання / С. О. Попов, О. О. Попрожук. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 

2018. – 67 с.  

Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 1, ЧЗ 2. – 1) 

 

Розроблено інструктивно-методичні рекомендації з автоматизованого 

ресурсного планування проектів ремонтів модернізації складного 

технологічного обладнання. 

3.  016 

 Г93    Губін Георгій Вікторович: праці вченого та література про нього : 

біобіліографічний покажчик літератури / Бібліотека Криворізького 

національного ун-ту ; [уклад. І. В. Протазанова, О. В. Кисільова, В. О. 

Вигівська ; ред. та відп. за вип. С. О. Баскакова]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2018. – 

116 с. – (Серія «Видатні науковці Криворіжжя» ; вип. 6). – Режим доступу: 

https://bit.ly/2EVmA7x.                             

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

libktu@gmail.com
https://bit.ly/2EVmA7x


4. 06 

Л89 Львівська політехніка. Національний університет 

   Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. 

праць. № 886 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / Львівська 

політехніка. Національний університет ; М-во освіти і науки України ; голова 

ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 

2018. – 239 с.  

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, 

органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних 

продуктів, біотехнології та екології. Для інженерно-технічних працівників, 

викладачів, аспірантів і студентів. 

5. 06 

Н37 Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «КНУ» 

    Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту 

ДВНЗ «КНУ». Вип. 55 / Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ 

«КНУ» ; М-во освіти і науки України, Науково-дослідний гірничорудний ін-т 

ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : НДГРІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 312 с.  

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

Обгрунтована можливість геофізичного забезпечення методами ПІЕМПЗ і 

РАП безпеки відкритої розробки залізистих кварцитів в зоні впливу 

підземних гірничих робіт. Досліджено сучасний стан і перспективи розвитку 

виробничої діяльності залізорудної гірничодобувної промисловості України, 

її місце у гірничодобувному виробництві світу, оцінена ресурсна база і 

основні характеристики її функціонування. Приведені основні методичні 

положення технічного діагностування комплексів циклічно-потокової 

технології кар’єрів Кривбасу. Збірник призначений для фахівців гірничої 

промисловості, працівників науково-дослідних і проектно-конструкторських 

організацій, може бути корисний викладачам, студентам та аспірантам ВНЗ 

ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

6. 355(075.8) 

Ц58    Цивільна оборона України / Я. І. Бедрій, Р. М. Івах, В. О. Рощин, 

В. М. Ємкало. – Київ : Кондор, 2018. – 347 с. 

Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 2) 

 

Висвітлені питання організації цивільної оборони в Україні; дія шкідливих, 

небезпечних та вражаючих факторів в мирний і воєнний час; організація 

захисту населення в час надзвичайних ситуацій; стійкість технічних систем; 

ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, медичних катастроф та основ 

лікарської допомоги потерпілим в час нещасних випадків, травм в умовах 

мирного часу при надзвичайних ситуаціях. Посібник призначений для 

вивчення основ цивільної оборони України для студентів навчальних 

закладів, для працівників  командно-навчального складу МНС та працівників 

і служб об’єктів господарської діяльності. 



7. 37 

Л46 Ленская М. В. 

   На учебу за рубеж. Как выучить английский и немецкий, сдавать тесты и 

объездить весь мир по стипендиальным программам / М. В. Ленская. – 

Кривой Рог : Роман Козлов, 2017. – 192 с.          

    Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

Эта книга не имеет ничего общего с академическими учебниками по 

иностранным языкам – в ней изложена креативная авторская методика их 

изучения. Приведен справочный материал по разным стипендиальным 

программам и специфике подготовки к участию в них. Рассчитана на 

школьников, студентов и всех, кто стремится самосовершенствоваться, 

учиться или работать за границей, свободно общаться и путешествовать. 

8. 517 

Д58 Довгий С. А. 

   Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные 

технологии / С. А. Довгий, И. К. Лифанов, Д. И. Черний. – Киев : Юстон, 

2016. – 379 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

В книге представлены основные сведения необходимые для получения и 

практического применения методов сингулярних интегральных уравнений, 

построения численных методов и вычислительных технологий на их основе. 

Особое внимание уделено гиперсингулярным интегральным уравнениям, к 

которым сводится задача Неймана для уравнения Лапласа и Гельмгольца. 

Приводятся элементы метода теории потенциала. Для студентов, аспирантов 

и научных работников, а также специалистов по численным методам и 

моделированию в аэродинамике, электродинамике, радиоэлектронике, 

теории упру гости, дефракции волн и других прикладних областях. 

9. 532 

Л34 Лев Б. І. 

   Рідкокристалічні колоїди: деякі аспекти теорії / Б. І. Лев, О. М. Товкач, С. 

Б. Чернишук ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова. 

– Київ : Наукова думка, 2018. – 365 с. – (Проект «Наукова книга»). 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

  Актуальним напрямом досліджень фізики м’якої матерії є вивчення рідких 

кристалів з колоїдними частинками різної форми та різного розміру — від 

десятків нанометрів до мікронного. Пружна взаємодія між такими 

частинками сильно відрізняється від взаємодії в звичайних ізотропних 

колоїдних розчинах; вона принципово анізотропна і може в сотні разів 

перевищувати теплову енергію. Це призводить до утворення м’яких 

кристалів з колоїдних частинок.  

   Для фахівців у галузі досліджень фізики м’якої матерії, рідких кристалів, 

фізики колоїдних систем, статистичної фізики, а також аспірантів і студентів 

фізичних спеціальностей старших курсів вишів.  



10. 539 

Д21 Дацишин О. П. 

   Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного 

навантаження / О. П. Дацишин, В. В. Панасюк. – Київ : Наукова думка, 2018. 

– 287 с. – (Проект «Наукова книга»). 

Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 2) 

 

У монографії синтезовано результати досліджень авторів і наукових 

публікацій у галузі руйнування поверхневих шарів тіл, що циклічно 

контактують (деталей машин і, зокрема, вузлів трибоз’єднань). 

Запропоновано розрахункові моделі та процедури обчислення напружено-

деформованих станів у зоні стиснення тіл, що контактують, з урахуванням 

наявності у цій зоні дефектів типу тріщин.     Для наукових співробітників та 

інженерів різних галузей промисловості (залізничного транспорту, 

підшипникового та вальцювального машинобудування, енергетики, 

літакобудування тощо), а також для студентів та аспірантів відповідних 

спеціальностей.  

11. 613 

Н64 Никонец В. И. 

   Управление продолжительностью жизни человека / В. И. Никонец. – 

Запорожье : Дикое поле, 2016. – 156 с.                       

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

В книге изложены Всемирные законы разума и тройственная 

закономерность, которые находятся в основе продолжительности жизни 

человека. Рассмотрены первые корреляционные зависимости между запасом 

жизненных сил организма человека и физиогномическими маркерами на его 

теле. Приведен закон управления продолжительностью жизни человека и его 

алгоритм. Показан примерный план приоритетов для планирования 

долголетия. Монография содержит большое количество афоризмов и 

высказываний известных философов, писателей и ученых по 

рассматриваемой проблеме и может быть использована каждым человеком 

для планирования долголетия и управления продолжительностью своей 

жизни. 

12. 62-52(075.8) 

Є91 Єфіменко Л. І. 

   Теорія автоматичного керування. Практикум : навч. посіб. для вищих навч. 

закладів / Л. І. Єфіменко, І. А. Маринич. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 

2017. – 384 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

Посібник призначений для проведення лабораторних і практичних робіт з 

дисципліни «Теорія автоматичного керування» в середовищі інженерних і 

наукових додатків MatLab. Посібник містить теоретичні основи і приклади 

виконання лабораторних робіт та практичних завдань з основних розділів 

дисципліни з використанням потужного пакета моделювання MatLab з 

розширеними Control System Toolbox i Simulink. Призначено для студентів 

спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 

також може використовуватися студентами спеціальностей: 141 – 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і 123 – 

«Комп’ютерна інженерія». Практикум буде корисний для самостійного 

вивчення дисципліни. 



13. 62-83 

П42    Повышение энергетической эффективности мощных 

электроприводов турбомеханизмов горно-металлургических комплексов 
/ Ю. Г. Осадчук, А. Д. Учитель, С. А. Жуков и др. – Кривой Рог : Ред.-издат. 

центр ГВУЗ «КНУ», 2018. – 346 с. 

Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 1, ЧЗ 2. – 1) 

 

Монография содержит общие сведения о мощных электропотребителях 

предприятий горно-металлургического комплекса Украины, прежде всего – 

Криворожского горно-металлургического комбината, влияющих на 

энергетическую эффективность производства, выполнен анализ 

статистических данных о работе насосных и компрессорных установок, 

потребителей воды и кислорода, дана оценка их эффективности, обоснован 

теоретический диапазон регулирования производительности насосних и 

компрессорных станций и основные требования к системам их 

электропривода и автоматизации, разработаны системы компенсации 

реактивной мощности средствами синхронних электроприводов 

турбомеханизмов, а также рекомендации по разработке способов и средств 

повышения технико-экономических показателей работы турбомеханизмов.     

Для инженеров и специалистов-электриков, а также аспирантов и студентов 

электромеханических специальностей высших учебных заведений. 

 

14. 621.311 

С38 Сінчук І. О. 

   Методологічні засади оцінювання електроефективності залізорудних 

підприємств : монографія / І. О. Сінчук. – Кривий Ріг : [б. в.], 2019. – 284 с. 

Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 2) 

 

Наведено результати досліджень в напряму оцінювання режимів та рівнів 

споживання електричної енергії  гірничорудними підприємствами з 

підземними способами видобутку залізорудної сировини. Проаналізовані 

складові впливу ряду технологічних чинників на процес електроспоживання 

аналізуємих видів підприємств. Запропонована методологія визначення 

вартісно-цільових підходів щодо формування ефективного 

електроенергетичного комплексу з метою якісного інформаційно-

аналітичного забезпечення управління електроенергетичним забезпеченням, 

що дає змогу оцінити стан та напрям ефективного розвитку гірничорудних 

підприємств, зокрема, і взагалі стан всієї гірничовидобувної галузі та 

галузей-споживачів залізорудної продукції. Представлені авторські методики 

оцінювання ефективності комплексу електропостачання – 

електроспоживання підземних залізорудних підприємств дозволяють 

визначити подальші напрями цього процесу. 



15. 621.311 

Т33    Теория и практика импульсного питания электроустановок : 

коллективная монография / В. П. Колосюк, А. В. Колосюк, О. Н. Синчук, И. 

О. Синчук. – Кременчуг : КрНУ им. Михаила Остроградского, 2018. – 330 с. 

Кільк. прим.:  3  (Абонемент наукової літератури. – 2, ЧЗ 2. – 1) 

 

Изложены теоретические и прикладные вопросы импульсного питания 

электроустановок. Приведены основные закономерности электрических 

параметров систем и потребителей, особенности и преимущества систем 

импульсного питания в сравнении с системами питания постоянным током.  

Обоснованы перспективы импульсного питания для транспортных средств и 

потребителей с двигателями последовательного возбуждения, защиты от 

замыканий на землю и электропоражений в шахтных тяговых контактных 

сетях, а также для обеспечения искробезопасности систем святи, 

сигнализации и управления в газових шахтах и взрывоопасных 

производствах. Для научно-практических работников, преподавателей, 

аспирантов, всех, кто связан с проблемами электроснабжения потребителей и 

безопасности работ в шахтах. 

16. 621.6 

Л68 Лобов В. Й. 

   Автоматизація  газоповітряних енергетичних установок : монографія / В. Й. 

Лобов. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. – 275 с.      

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

Розглянуто стан проблеми, представлено результати дослідження 

промислового устаткування, яке нагнітає або видуває газоповітряні потоки, 

кінетична енергія яких використовується для отримування електричної 

енергії газоповітряними енергетичними установками.  Монографія 

розрахована на студентів, аспірантів і викладачів технічних вищих 

навчальних закладів і може бути використана інженерно-технічними 

працівниками промислових підприємств, проектних і науково-дослідних 

організацій, а також для фахівців, що займаються проблемою використання 

нетрадиційних джерел енергії. 

17. 622 

Д70    Дослідження техніко-економічних показників гірничодобувних 

підприємств України та ефективності їх роботи в умовах змінної 

кон'юктури світового ринку залізорудної сировини : техніко-економічні 

показники гірничодобувних підприємств України за 2011–2013 рр. : аналіз 

результатів роботи залізорудних підприємств України за 2005–2013 рр. : 

аналіз кон'юктури світового ринку ЗРС за 2004–2013 рр. / М-во освіти і науки 

України, НДГРІ ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2015. – 390 с. 

Кільк. прим.:  3  (ЧЗ 2. – 1, Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

У монографії систематизовано основні техніко-економічні показники роботи 

залізорудних підприємств України за 2005– 2013 роки, проведено аналіз цих 

статистичних даних. Наведено інформацію на кон’юнктурі світового ринку 

залізорудної сировини. Наведено основні інвестиційні проекти найбільших 

гірничодобувних компаній світу, цін на основні види продукції ГМК. 

Збірник призначений для фахівців гірничої промисловості, співробітників 

науково-дослідних інститутів та проектно-конструкторських організацій, 

може бути використаний викладачами, аспірантами та студентами ВНЗ.  



18. 622(063) 

С76    Сталий розвиток промисловості та суспільств : матеріали 

міжнародної науково-технічної конференції. / М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» ; редкол.: М. І. Ступнік та 

ін. – Кривий Ріг : [б. в.], 2014. – 250 с. 

Т. 1. – 250 с. 

Т. 2. – 292 с. 

Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 2) 

19. 622(063) 

Ф80    Форум гірників – 2016 : матеріали міжнародної конференції, 5–8 

жовтня 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Національний гірничий 

університет». – Дніпро : НГУ, 2016. – 

Т. 1. – 271 с. 

Т. 2. – 271 с. 

Кільк. прим.:  4  (ЧЗ 2. – 2, Абонемент наукової літератури. – 2) 

 

Відкриті гірничі роботи. Технології підземного видобутку корисних копалин. 

Збагачення корисних копалин. Екологічні і правові проблеми техногенно 

навантажених регіонів. Економіка і управління у гірничій промисловості. 

Рудникова аерологія та безпека праці. Технології економічного і безпечного 

використання електроенергії. Автоматизація у гірництві. 

20. 622(09) 

Ц38    Центральный ГОК. 55 [Изоматериал] / Метінвест. – Кривой Рог : 

[б. и.], 2016. – 34 с.                                                  

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

Центральный ГОК занимает шестое место среди горнодобывающих 

предприятий Украины. Сырьевой базой предприятия являются 

месторождения железистых кварцитов, разрабатываемые Глееватским, 

Петровским и Артемовским карьерами, а также шахты им. Орджоникидзе.  

21. 622.27(063) 

С91    Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні 

наслідки діяльності підприємств ГМК : збірник наукових праць за 

результатами роботи IV Міжнарод. науково-технічної конференції ( м. 

Кривий Ріг, 23–24 листопада 2018 р.) : до 85-річчя заснування НДГРІ / М-во 

освіти і науки України, НДГРІ, ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : Роман Козлов, 

2018. – 178 с. 

Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 1, ЧЗ 2. – 1) 

 

Збірник призначено для спеціалістів гірничої промисловості, робітників 

науково-дослідних установ та проектно-конструкторських організацій, 

органів державної влади, може бути корисним викладачам ВНЗ та 

технікумів. 



22. 622.271 

Г86 Громадский А. С. 

   Снижение динамических нагрузок карьерных экскаваторов / А. С. 

Громадский. – 2-е изд., перераб. и уточн. – Саарбрюккен : LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2013. – 295 с.                                                 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

Приведено совершенствование методов и средств виброзащиты 

оборудования карьерных экскаваторов путем идентификации процессов 

колебаний для реальных условий взаимодействия рабочего органа с забоем и 

экспериментальное исследование спектральных характеристик машины с 

выбором рациональных параметров рабочего оборудования. Обоснована 

структура и параметры, специальных виброизоляторов, способных 

эффективно гасить специфическую вибрацию оборудования и рабочего 

места машиниста экскаватора.    Издание рассчитано на исследователей, 

конструкторов, эксплуатационников, создающих и использующих 

современную горную технику для открытой добычи месторождений 

полезных ископаемых, а также для студентов – механиков высших учебных 

заведений.  

23. 622.8(075.8) 

Л24 Лапшин О. Є. 

   Охорона рудникової атмосфери : навч. посібник / О. Є. Лапшин, О. О. 

Лапшин, Д. О. Лапшина. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ "КНУ", 

2017. – 242 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

   Надано характеристику системи управління охороною праці на гірничих 

підприємствах, запропоновано шляхи її удосконалення та заходи 

попередження професійних захворювань і підвищення безпеки праці. 

Посібник відповідає програмам курсів «Проектування охорони праці», 

«Проектування заходів боротьби зі шкідливостями на відкритих роботах» та 

«Безпека гірничих робіт» для студентів спеціальності «Розробка родовищ 

корисних копалин» і може бути використаний для підготовки і підвищення 

кваліфікації інженерно-технічних працівників гірничих підприємств, а також 

студентами інших спеціальностей, які навчаються на напрямком 

«гірництво». 

24. 622.8 

Ш37 Шевченко В. Г. 

   Информационные системы безопасности и производительности подземных 

горных работ  / В. Г. Шевченко, А. И. Слащев. – Київ : Наукова думка, 2018. 

– 285 с. – (Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).            

Кільк. прим.:  4  (Абонемент наукової літератури. – 3, ЧЗ 2. – 1) 

 

Монография посвящена решению актуальной научной задачи — 

установлению закономерностей и критериев оценки опасности развития 

геомеханических процессов в системе крепь-массив и обоснованию 

параметров информационных систем обеспечения оперативного принятия 

управленческих решений для безопасного ведения подземных горных работ 

и повышения их производительности.  Для специалистов в области 

безопасности технологий подземной разработки полезных ископаемых, а 

также преподавателей, аспирантов и студентов высшей школы 

соответствующих специальностей.  



25. 658 

С13 Сагайдак М. П. 

   Формування системи внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг : 

монографія / М. П. Сагайдак ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «КНУ». – 

Кривий Ріг : СІК ГРУП Україна, 2015. – 508 с.                   

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

У монографії розглянуто засади становлення та розвитку теорії внутрішнього 

маркетингу, визначено сутність данного поняття та уточнено категорійно-

понятійний апарат. Монографія буде корисною викладачам, аспірантам, 

студентам ВНЗ економічного профілю, керівникам і працівникам 

підприємств сфери послуг, а також усім, хто цікавиться питаннями 

внутрішнього маркетингу.   

26. 666 

О-53 Олейник Г. С. 

   Структурообразование керамических материалов / Г. С. Олейник ; НАН 

Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича. – Киев : 

Наукова думка, 2018. – 350 с. – (Проект «Наукова книга»).                                

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

В монографии приведены обобщенные результаты исследований автора, а 

также результаты анализа литературных данных по основным проблемам 

структурообразования керамических материалов, получаемых главным 

образом на основе неоксидных веществ с ковалентным и ионно-ковалентным 

типами химической связи.    Для специалистов в области материаловедения 

керамик, а также для преподавателей, аспирантов и студентов высших 

учебных заведений соответствующих специальностей.  

27. 669 

К64 Кондратюк С. Є. 

   Дивосвіт металів / С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер ; НАН України, Фізико-

технологічний ін-т металів та сплавів. – Київ : Академперіодика, 2015. – 204 

с. 

Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 2) 

 

Книга знайомить читача з цікавими історичними фактами і легендами щодо 

відкриття і розвитку технології обробки металів і сплавів та творців науки 

про метали. Популярно, на сучасному науковому рівні розказується про 

метали – фундамент цивілізації. Значну увагу приділено досягненням і 

новинкам сучасної техніки та перспективам використання металевих 

матеріалів. Видання розраховане на широке коло читачів. Буде також 

корисним для вчителів і викладачів технічних спеціальностей середніх і 

вищих навчальних закладів.  



28. 669(075.8) 

М77    Монтаж металургійного обладнання / А. Я. Жук, Г. П. Малишев, 

Н. К. Желябіна, К. В. Таратута. – Київ : Кондор, 2018. – 330 с.                

Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 2) 

 

Розглянуто загальні принципи організації монтажних робіт, 

охарактеризовано обладнання та пристосування для такелажних робіт, 

описано слюсарно-пригінні роботи при складанні обладнання перед 

монтажем та інструменти для їх виконання. Для студентів вищих навчальних 

закладів, що навчаються за спеціальностями «Галузеве машинобудування» 

(«Металургійне обладнання», «Обслуговування та ремонт обладнання 

металургійних підприємств») та «Металургія». Може бути корисним 

фахівцям металургійних і машинобудівних підприємств.  

29. 69.05(075.8) 

С22 Сахно С. І. 

   Випробування і реконструкція споруд : [навч. посібник] / С. І. Сахно, Є. В. 

Люльченко, В. І. Астахов. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. – 242 с. 

Кільк. прим.:  3  (Абонемент наукової літератури. – 2, ЧЗ 2. – 1) 

 

Надано основні методи дефектоскопії металевих і залізобетонних 

конструкцій, а також методи контролю фізико-механічних характеристик 

матеріалів в елементах конструкцій. Представлені заходи з підвищення 

несучої здатності залізобетонних, металевих, кам’яних та дерев’яних 

конструкцій.  

Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Випробування та 

реконструкція споруд» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія», освітньо–професійної програми «Промислове та 

цивільне будівництво» і може бути використаний для підвищення 

кваліфікації інженерно-технічних працівників будівельних підприємств, а 

також студентами інших спеціальностей. 

30. 697(082) 

В29    Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : науково-техн. 

зб. / М-во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2018. –  

Вип. 25. – 72 с. 

Вип. 26. – 83 с. 

Кільк. прим.:  2  (Абонемент наукової літератури. – 2) 

 

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, питання теорії і 

практики з опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, теплопостачання 

та газопостачання. Призначений для наукових працівників, викладачів, 

виробників, докторантів, аспірантів та студентів. 

31. 711(082) 

М67    Містобудування та територіальне планування : науково-техн. зб. 

Вип.    68 / М-во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2018. – 

766 с. 

Кільк. прим.:  1  (Навч. б-ка БФ, ФЕТУБ. – 1) 

 

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, питання теорії і 

практики з містобудування та територіального планування. Призначений для 

наукових працівників, викладачів, виробників, докторантів, аспірантів та 

студентів. 



32. 811.161.2(075.8) 

К59 Козак Л. В. 

   Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів технічних 

спеціальностей закладів вищої освіти : навч. посібник / Л. В. Козак, О. В. 

Пасічна, І. В. Ланова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «КНУ». – Кривий 

Ріг : [б. и.], 2018. – 202 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

Посібник укладено відповідно до програми дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)». У ньому розглянуто норми сучасної 

української літературної мови та їх реалізацію в технічних текстах, 

мовностилістичні  та комунікативно-прагматичні особливості 

функціональних стилів, термінологічний апарат професійної сфери 

майбутніх інженерів,  види компресії наукового тексту, оформлення 

документів різного призначення, мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні. 

Система практичних завдань сприятиме формуванню умінь і навичок 

студентів технічних спеціальностей спілкуватися у професійній сфері. Для 

студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти та всіх, хто прагне 

високої культури усного й писемного фахового мовлення. 

33. 908(477) 

Д54    Дніпропетровська область. 80 років / [упоряд. О. В. Макаренко, В. 

О. Погорелова]. – Харків : Макаренко О. В., 2012. – 224 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

Книга розповідає про історичний шлях Дніпропетровської області, її 

соціально-економічний та інтелектуальний потенціал, визначні місця та 

особистості. Матеріали про історію області надані Дніпропетровським 

національним історичним музеєм ім. Д. І. Яворницького. Ілюстрації та тексти 

надані учасниками проекту. 

34. 94(477) 

Б94 Бухтіяров В. П. 

   Битва за Кривбас: до 75-річчя визволення Кривого Рогу від німецько-

фашистських загарбників / В. П. Бухтіяров. – Житомир : Рута, 2019. – 374 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

Книга «Битва за Кривбас» на документальних джерелах роповідає про бойові 

дії осені 1943– зими 1944 рр. на території Криворіжжя, подвиги бійців і 

командирів Червоної Армії у розгромі німецько-фашистських загарбників. 



35. 94(477) 

В27    «Великий терор» в Україні. Німецька операція 1937-1938 років : 

збірник документів / Галузевий державний архів Служби безпеки України, 

Інститут культури та історії німців Північно-Східної Європи при 

університеті м. Гамбург (ФРН) ; редкол.: А. Айсфельд та ін. ; упоряд.: А. 

Айсфельд, Н. Сердюк. – Київ : К. І. С., 2018. – 1248 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

До збірника включено документи, що висвітлюють процес підготовки і 

проведення органами НКВС УРСР масової «німецької операції» – складової 

«Великого террору» в СРСР у 1937-1938 pp. Розкриваються історичні 

обставини появи наказу НКВС СРСР № 00439 від 25липня 1937 р. та 

специфіка його виконання в УРСР. Характеризуються методика відбору 

«контингенту», який репресували – жертв операції, технологія проведення у 

рамках операції масових репресій та їхні трагічні наслідки для німецького 

населення України.  Для фахівців, які вивчають історію комуністичного 

терору і національної політики в СРСР, а також радянсько-німецькі 

відносини у міжвоєнний період. 

36.                                               Літературно-художні видання 

821(477) 

А60 Алядін Ш. 

   Мердивен : кримськотатарська проза українською / Ш. Алядін. – Київ : 

Майстер книг, 2018. – 298 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

 

Книжка представляє українському читачеві творчість класика 

кримськотатарської літератури, письменника, поета і публіциста Шаміля 

Алядіна (1912-1996). До видання включено три твори: роман «Запрошення на 

бенкет диявола», автобіографічну повість «Я – ваш цар і бог» і 

публіцистичний нарис «Жертви Кремля», що відображають і драматичний. 

Ці твори досить повно представляють творчість одного із класиків 

кримськотатарської літератури, а також дозволяють сучасному українському 

читачеві не лише замислитися про історичні події, а й емоційно залучитися 

до розуміння трагічного минулого кримськотатарського народу. 

37. 821(477) 

Д21 Дашвар Л. 

   Ініціація : роман / Л. Дашвар. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 

414 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

 

Стара Костомарова не пам’ятає, як опинилася на тому забутому богом 

хуторі. «Чорні ріелтери» відібрали її квартиру, а жінку спровадили подалі від 

Києва. Селянин Перегуда дав їй притулок, він навіть вийшов на нотаріуса 

Германа, який обдурив стару. А коли повернувся на хутір, то вже ні хати, ні 

Костомарової не було… 



38. 821(477) 

Д21 Дашвар Л. 

   На запах м'яса  : роман / Л. Дашвар. – 4-те вид. – Харків : Клуб сімейного 

дозвілля, 2019. – 364 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури) 

 

Що змусило молоду дівчину з великого міста втекти до глухого села й 

оселитися в занедбаній хатині, а хазяйновитого та заможного майстра на всі 

штуки перетворило на алкоголіка, який працює за пляшку? Вони стануть 

одне для одного справжнім еліксиром, що подарує зцілення та забуття. Але 

чи зможуть вони притлумити той потяг до «м’яса», що йде з самого низу 

людської натури? 

39. 821(477) 

Д43 Дзюба С. 

   Позивний "Бандерас" : військовий детектив / С. Дзюба, А. Кірсанов. – 

Харків : Фабула, 2018. – 238 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

 

«Позивний «Бандерас»» – справжній військовий бойовик, чи не найперший в 

Україні, заснований на реальних подіях. В зоні АТО у вересні 2014 року за 

«наводкою» диверсанта скоєно теракт – сепаратисти знищили маршрутку, 

загинуло дванадцятеро дорослих і дитина… На основі твору Сергія Дзюби та 

Артемія Кірсанова знято військову кінодраму, міжнародна прем’єра якої вже 

відбулася в Торонто. В Україні прем’єра відбулася в жовтні 2018 року.  

40. 821(477) 

Ж15 Жадан С. В. 

   Інтернат : роман / С. В. Жадан. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2017. – 335 

с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

 

Одного разу, прокинувшись, ти бачиш за вікном вогонь. Ти його не 

розпалював. Але гасити його доведеться й тобі... Січень 2015 року. Донбас. 

Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно 

наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію 

перетнути. Щоби потім повернутись назад. І для цього йому щонайменше 

потрібно визначитись, на чиєму боці його дім... 

41. 821(477) 

Л63 Лис В. С. 

   І прибуде суддя : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 

2018. – 237 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

 

Знайомство з містечком Стара Вишня для молодого випускника юрфаку 

Георгія  виявилось моторошним. На його руках померла провідниця потяга 

Людмила. Незабаром знаходять задушеною дівчину Нілу. Георгій відчуває: в 

Старій Вишні коїться щось дивне і жахливе. Останньою краплею стає 

раптове самогубство судді, після чого містечко поринає у темну 

круговерть…  



42. 821(477) 

Л63 Лис В. С. 

   Соло для Соломії : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 

2019. – 364 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

 

Вона йде за покликом серця, помиляється сама й легко пробачає помилки 

іншим, сходить на самий верх величі людського духу та падає у безодню 

засудження оточуючих… Карколомні події ХХ століття — війна, примусова 

колективізація — події, що назавжди змінили не тільки людей, а й Україну. 

Та в межах історії країни це лише пункт статистичних даних, за яким немає 

нічого, крім чисел. А як щодо історії однієї людини, жінки, котра прагла 

звичайного земного щастя? 

43. 821(477) 

Л63 Лис В. С. 

   Століття Якова : роман / В. С. Лис. – 5-те вид. – Харків : Клуб сімейного 

дозвілля, 2018. – 237 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

 

Найкращий роман десятиріччя – короноване слово, яке вразило літературну 

Україну. У житті старого Якова Меха на короткий час, мов той метелик, 

з’являється дівча приблуда. Вона питає, чи любив він колись, – і виринають 

десь із глибини пам’яті його кохання, і біль втрати, і крутоверть війн та 

режимів, і радощі та горе в родині, і  гріхи й каяття… 

44. 821(477) 

Л63 Лис В. С. 

   Стара холера : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. 

– 268 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

 

Єва була найвродливішою дівчиною в селі, але чоловік, якого вона покохала 

на все життя, одружився з її сестрою Павлиною. Єва поламала їхній 

щасливий шлюб…А на старості лишилася самотньою. Як і Адам, що все 

життя до нестями любив чужу дружину… 

45. 821(477) 

Т16 Талан С. 

   Матусин оберіг : роман / С. Талан. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 

2019. – 264 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

 

Олеся рано стала сиротою. Листи – ось і все, що лишилося їй від мами. 

Дівчинка живе цими листами. Тільки вони і подруга Карина допомагають 

Олесі впоратися з труднощами: пияцтвом батька, жорстокістю мачухи, 

ненавистю зведеного брата. Одного разу Олеся приїздить із Кариною до 

Сєвєродонецька і там зустрічає Ігоря. Два серця єднаються в танці кохання. 

Але настає буремний 2014 рік, Ігор іде добровольцем в АТО… Чи 

зустрінуться закохані знову? Доля наготувала їм випробування часом та 

відстанню. Та справжнє кохання здатне подолати все… 



46. 821(470) 

Т51 Токарева В. С. 

   Ничего особенного : рассказы и повести / В. С. Токарева. – Санкт-

Петербург : Азбука, 2015. – 478 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент художньої літератури. – 1) 

 

Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и чувствовали одно и то 

же. И было как дерево: бабушка – корни, папа – ствол, а я – ветки, которые 

тянутся к солнцу. И это было невыразимо прекрасно. Конечно, это был не 

самый счастливый день в моей жизни. Просто счастливый. А самого 

счастливого дня у меня еще не было. Он у меня – впереди.  

47. Саксагань : літературно-художній і публіцистичний альманах / засновник 

Виконком Криворізької міської ради. – 1991. – 2018. – № 3-4. – 136 с. 

48.                                          

Видання іноземними мовами 

622=111 

R45    Resources and resource-saving technologies in mineral mining and 

processing : multi-authored monograph / [chief editor V. Kalinichenko ; co-editor 

R. Moraru ; deputy chief editor S. Chukharev ; technical editor E. Samoiluk]. – 

Petrosani : Universitas Publishing, 2018. – 363 p. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

49.  

Дисертації 

330(043.3) 

В55 Вишневська К. В. 

   Оцінювання та механізм адаптації за постіндустріальних умов діяльності 

підприємства (за матеріалами гірничо-металургійних підприємств України) : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) / К. В. Вишневська ; М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : [б. в.], 2018. – 255 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

50. 005(043.3) 

Г60 Голівер В. П. 

   Оцінка якості корпоративного управління в акціонерних товариствах : дис. 

... канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) / В. П. Голівер ; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : [б. в.], 2018. – 394 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

51. 622.23(043.3) 

М21 Мальцев Д. В. 

   Обоснование параметров буровзрывных работ при разрушении массива 

ураносодержащих руд : дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 – подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых / Д. В. Мальцев ; М-во 

образования и науки Украины, ГВУЗ «Национальный горный ун-т». – 

Днепропетровск : [б. и.], 2013. – 179 с.     

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 



52.  

Автореферати дисертацій 

330(043.3) 

В55 Вишневська К. В. 

   Оцінювання та механізм адаптації за постіндустріальних умов діяльності 

підприємства (за матеріалами гірничо-металургійних підприємств України) : 

автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видам економічної діяльності) / К. В. Вишневська ; М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : [б. в.], 2018. – 20 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

53. 005(043.3) 

Г60 Голівер В. П. 

   Оцінка якості корпоративного управління в акціонерних товариствах : 

автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. П. Голівер ; М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : [б. в.], 2018. – 20 с.           

Кільк. прим.:  1  (Абонемент наукової літератури. – 1) 

 

54.  

Методичні вказівки 

622.272 

К96 Кушнерьов І. П. 

   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Розробка пластових родовищ» : для студ. напряму 184 «Гірництво» всіх 

форм навчання / І. П. Кушнерьов, А. В. Косенко ; М-во освіти і науки 

України, Криворізький національний ун-т, Кафедра підземної розробки 

родовищ корисних копалин. – Кривий Ріг : Видав. центр КНУ, 2018. – 40 с. 

                           Кільк. прим.:  30 

55. 622.272 

Ф35 Федько М. Б. 

   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Нові 

технології підземної розробки родовищ корисних копалин» : для магістрантів 

спец. 184 «Гірництво», які навчаються за освітньо-професійною програмою 

«Підземна розробка корисних копалин» усіх форм навчання / М. Б. Федько ; 

М-во освіти і науки України, КНУ, Кафедра підземної розробки родовищ 

корисних копалин. – Кривий Ріг : [Видав. центр КНУ], 2018. – 24 с.                              

                          Кільк. прим.:  25 

56. 622.834 

Т19 Тарасютін В. М. 

   Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни 

«Управління станом масиву» : для студ. напряму 184 «Гірництво» всіх форм 

навчання / В. М. Тарасютін, А. В. Косенко ; М-во освіти і науки України, 

Криворізький національний ун-т, Кафедра підземної розробки родовищ 

корисних копалин. – Кривий Ріг : Видав. центр КНУ, 2018. – 36 с.   

                                      Кільк. прим.:  27 



57. 622.23 

Р51 Римарчук Б. І. 

   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Руйнування 

гірських порід» : для студентів з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» 

усіх форм навчання / Б. І. Римарчук, Т. С. Грищенко, М. А. Грищенко ; М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ «КНУ», Кафедра підземної розробки родовищ 

корисних копалин. – Кривий Ріг : [б. и.], 2019. – 58 с.              

                                      Кільк. прим.:  21 

58. 622 

Р58    Робоча програма та інструктивно-методичні вказівки до 

виробничої практики студентів третього курсу напряму підготовки 184 

«Гірництво» денної форми навчання  / В. О. Калініченко, В. М. Тарасютін, 

Т. С. Грищенко, М. Б. Федько ; М-во освіти і науки України, КНУ, Кафедра 

підземної розробки родовищ корисних копалин. – Кривий Ріг : Видавничий 

цетр «КНУ», 2018. – 14 с.                                                          Кільк. прим.:  27 

 

 Укладачі бази даних: Токарєва Т. М., Масік І. В.  
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