
Навчальні посібники викладачів Університету,
які надійшли до бібліотеки за 2016 рік

2016

Бучковська С. А. English for Engineers = Англійська мова
для студентів  технічних спеціальностей :  [навч.  посібник]  /
С. А. Бучковська,  Г. Б. Сергєєва,  О. Л. Ільєнко  ;  Харків.  нац.
ун-т  міськ.  госп-ва  ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2016. – 179 с.

Метою створення посібника є формування навичок професійного
спілкування  студентів  технічних  спеціальностей  вищих  навчальних
закладів.  Зміст  завдань,  в  яких  поєднано  сучасні  та  традиційні
методики, визначено згідно з навчальними потребами спеціалістів даної
галузі.  Розділи  посібника  побудовано  таким чином,  щоб  студент  мав

змогу зосередитися на таких видах діяльності як читання, виконання лексико-граматичних та
письмових вправ, а також творчих завдань, які спрямовані на розвиток усного мовлення у
повсякденному  та  професійному  контексті.  Велика  кількість  творчих  завдань  дозволяє
розвивати  аналітичне,  критичне  та  творче  мислення  студентів.,  сприяє  формуванню
необхідних компетенцій та зміцненню конкурентоспроможності  випускників на сучасному
ринку  праці.  В  останній  частині  посібника  вміщено  довідковий  матеріал,  який  студенти
мають змогу використовувати для самостійного виконання завдань.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43539/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116521

Вальченко И. В.  Ступень – 3 :  учеб.  пособие по курсу
«Русский  язык» :  для  иностр.  студ.  подгот.  отдел.  /
И. В. Вальченко,  Я. Н. Прилуцкая  ;  Харьков.  нац.  ун-т  гор.
хоз-ва  им. А. Н. Бекетова.  –  Харьков  :  ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова, 2016. – 138 с.

Настоящее пособие является третьей частью учебного комплекса
«Ступени»  и  адресовано  иностранным  учащимся  гуманитарных,
инженерно-технических,  инженерно-экономических,  охраны  здоровья,
биологических,  физкультурных  и  сельскохозяйственных  специаль-

ностей  подготовительных  факультетов  высших  учебных  заведений  III–IV  уровней
аккредитации (I семестр обучения).

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=121587

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=121587
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116521
http://eprints.kname.edu.ua/43539/


Егупов В. Ю.  Основы  геологии  и  инженерной
геодинамики : учеб. пособие для студентов строительных и
геологических  специальностей  вузов  /  В. Ю. Егупов,
О. В. Кичаева  ;  Харьков.  нац.  ун-т  гор.  хоз-ва
им. А. Н. Бекетова.  –  Харьков  :  ХНУГХ  им. А. Н. Бекетова,
2016. – 273 с.

В  учебном  пособии  подробно  рассматриваются  основные
геологические  объекты,  процессы  и  явления,  их  влияние  на
строительство, а также мероприятия и способы защиты от негативных

воздействий с использованием современной базы нормативных документов.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43512/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116377

Лусь В. И. Начертательная геометрия. Модуль 1 : учеб.
пособие : в 3 содержательных модулях / В. И. Лусь ; Харьков.
нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова,  2016.  –  Содержательный  модуль  №  3  :
Поверхности.  Точка  и  линия  на  поверхности.  Взаимное
пересечение поверхностей. – 88 с.

Учебное  пособие  содержит  полный  курс  теоретического
материала для успешного освоения студентами 1 курса «Начертательная
геометрия» – модуль № 1.

Учебный  материал  разбит  на  три  содержательных  модуля.
Каждый  содержательный  модуль  является  логически  завершённой  частью,  заканчивается
контрольными вопросами и тестом с ответами для самоконтроля студента.

Для  студентов  по  направлениям  подготовки  «Строительство»,  «Гидротехника»,
«Электротехника и электротехнологии», «Электромеханика».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43021/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114363

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114363
http://eprints.kname.edu.ua/43021/
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Новікова М. М.  Організація  виробництва  :  навч.
посібник / М. М. Новікова, М. В. Боровик ; Харків. нац. ун-т
міськ.  госп-ва  ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2016. – 495 с.

У  навчальному  посібнику  розглянуто  теоретичні  засади
організації  виробництва.  Розкрито  питання  раціональної  організації
виробничого  процесу  на  підприємстві.  Значну  увагу  приділено
організаційному забезпеченню виробничого процесу.

З  метою  поглибленого  вивчення  матеріалу  в  навчальному
посібнику  запропоновано  питання  для  самоконтролю,  поглибленого

вивчення розділів, дискусій, теми рефератів, есе, доповідей, тестові та практичні завдання,
подано рекомендації щодо добору необхідної літератури.

Навчальний  посібник  призначено  для  студентів  вищих  навчальних  закладів
економічних  спеціальностей,  викладачів,  аспірантів,  фахівців  промислових  підприємств,
підприємців та всіх тих, хто цікавиться питаннями організації виробництва.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116526

Основы  теории  систем:  инновационная  авторская
технология  обучения  «Партнёрство»  :  учеб.  пособие  /  под
общ.  ред.  К. А. Метешкина  ;  Харьков.  нац.  ун-т  гор.  хоз-ва
им. А. Н. Бекетова.  –  Харьков  :  ХНУГХ  им. А. Н. Бекетова,
2016. – 236 с.

Основу учебного пособия составляют сведения об особенностях
построения сложных систем, а также о методах и моделях системного
анализа.  Учебное  пособие  является  результатом  совместной  работы
преподавателя  и  студентов,  которые  изучали  дисциплину  «Основы

теории систем» в рамках инновационной технологии обучения «Партнёрство».
Пособие предназначено для студентов, желающих глубже изучить методы и модели

формального представления сложных систем, и для преподавателей, которых заинтересует
авторская технология обучения «Партнёрство».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/42252/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116384

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116384
http://eprints.kname.edu.ua/42252/
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Поморцева Е. Е.  Проектирование  баз  геоданных.
Лабораторный практикум : учеб. пособие / Е. Е. Поморцева ;
Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 157 с.

Материал  пособия  изложен  на  примере  задач
геоинформационного  направления,  которые  решаются  с  помощью
программных продуктов ArcMap и ArcCatalog  от компании ESRI, что
позволяет  существенно  автоматизировать  работу  пользователей  баз
геоданных.  Изложенный  материал  направлен  на  овладение
инструментальными  средствами,  которые  позволяют  разрабатывать

базы геоданных с помощью Case-средств.  Достигнутый уровень компетентности позволит
эффективно  использовать  возможности  используемого  программного  обеспечения  при
решении  задач  в  профессиональной  деятельности  для  студентов  направления  подготовки
«Геодезия, картография и землеустройство», создаст основу для самостоятельного освоения
новых программных продуктов в данной области.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43343/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116342

Решетило В. П. Экономическая теория : учеб. пособие /
В.  П. Решетило,  Н. В. Можайкина,  О. Ю. Егорова ;  Харьков.
нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова, 2016. – 210 с.

В  учебном  пособии  рассмотрены  теоретические  основы,
закономерности  и  эволюционные  этапы  развития  экономической
теории,  раскрываются  основные  проблемы  функционирования
рыночной  экономики,  микро-  и  макроэкономические  аспекты  её
развития, роль экономики в обеспечении устойчивого развития страны,
экономическая  политика  государства  и  её  роль  в  обеспечении

модернизации экономики и ускорении темпов экономического развития.
Рекомендовано  для студентов  неэкономических  направлений подготовки  всех  форм

обучения,  а  также  магистров,  аспирантов  и  всех,  кто  интересуется  проблемами
экономического развития.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43540/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116348

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116348
http://eprints.kname.edu.ua/43540/
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Шипулін В. Д.  Система  земельного  адміністрування:
основи  сучасної  теорії  :  навч.  посібник  /  В. Д. Шипулін  ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 220 с.

У  посібнику  розглянуто  базові  концепції  системи  земельного
адміністрування  як  перспективного  напряму  подальшого  розвитку
наявної  практики  регулювання  земельних  відносин  та  управління
використанням земельних ресурсів в Україні.

Посібник будується на офіційних документах Економічної комісії
для  Європи  ООН,  міжнародних  стандартах  у  галузі  земельного

адміністрування,  документах  Міжнародної  федерації  геодезистів,  які  грунтуються  на
передовому світовому, зокрема європейському досвіді.

Для студентів  спеціальностей  «Землеустрій і  кадастр»,  «Оцінка землі й нерухомого
майна» та «Геоінформаційні системи і технології», а також для фахівців у галузі управління
земельними  відносинами,  територіями,  комунальним  господарством,  транспортною
інфраструктурою,  у  сфері  екології,  розробки,  створення  або  дослідження  складних
просторових комплексів, усіх тих, хто цікавиться питаннями земельного адміністрування.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43538/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116400

Шпачук В. П.  Теоретична  механіка.  Спецкурс  :  навч.
посібник  / В. П. Шпачук,  О. І. Рубаненко ; Харків.  нац. ун-т
міськ.  госп-ва  ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2016. – 192 с.

Навчальний  посібник  містить  основні  питання  аналітичної
механіки,  стійкості  положення  рівноваги,  малих  коливань  механічних
систем зі скінченним і нескінченним (балок, пластин, оболонок) числом
ступенів  вільності,  а  також теорії  удару.  У кожному розділі  наведено
приклади задач та методики їх розв’язання.

Посібник  складено  з  метою  допомоги  студентам  будівельних
спеціальностей  вищих  навчальних  закладів  при  підготовці  жл  практичних  занять,
контрольних робіт, заліків, а також при виконанні самостійної роботи в позааудиторний час із
спецкурсу теоретичної механіки.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/42445/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11466
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Якименко О. В.  Технологія будівельного виробництва :
навч.  посібник  /  О. В. Якименко  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.
госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Беке-
това, 2016. – 410 с.

У навчальному посібнику подано теоретичні  основи,  методи та
способи виконання виробничих процесів під час зведення промислових
і  цивільних  будівель  і  споруд.  Висвітлено  питання  застосування
сучасних  технічних  засобів,  ефективних  будівельних  конструкцій  і
матеріалів.
Навчальний  посібник  призначено  студентам  інженерно-будівельних

спеціальностей будівельних факультетів технічних навчальних закладів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43342/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115847

http://eprints.kname.edu.ua/43342/

