
Навчальні посібники викладачів Університету, 

які надійшли до бібліотеки за 2019–2021 рік 

2021 

 

 Біоактивні матеріали для регенерації кісткової тканини : 

навч. посібник / О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, 

Ю. О. Смирнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2021. – 142 с. 
 Розглянуті основні відомості про класифікацію, основні види та 

галузі застосування біоактивних матеріалів для регенерації кісткової 

тканини. 

 Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти, технікумів 

та коледжів, які навчаються за спеціальністю 161 – Хімічні технології 

та інженерія, а також аспірантів, фахівців, інженерно-технічних працівників силікатних 

установ та медичних закладів та підприємств. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/57433/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169598  

 

 

 Високоміцні склокомпозиційні матеріали спеціального 

призначення: бронестійкі ситали : навч. посібник / 

О. В. Саввова, Г. К. Воронов, О. І. Фесенко, Ю. О. Смирнова ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 162 с. 
 Розглянуті основні відомості про перспективні напрями 

розвитку броньових структур. Проаналізовано сучасні захісні 

матеріали, їхні види та сфери застосування. Досліджено особливості 

складу, структури та властивостей високоміцних ситалів на основі 

алюмосилікатних стекол. Наведено розроблені високоміцні ударостійкі 

склокристалічні матеріали на основі алюмосилікатних стекол. 

 Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти, технікумів та коледжів, які 

навчаються за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія, а також аспірантів, 

фахівців, інженерно-технічних працівників профільних установ та військових закладів та 

підприємств. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/57434/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169591  
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 Гуріна Г. І. Пігменти : навч. посібник / Г. І. Гуріна ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 158 с. 
 У посібнику викладено основні властивості, методи одержання, 

роль пігментів у складі композиційних лакофарбових матеріалів та 

протикорозійних процесах. У посібнику до всіх розділів наведено 

необхідні завдання для самостійної роботи студентів. 

 Призначений для студентів закладів вищої освіти хімічних та 

нехімічних спеціальностей всіх форм навчання. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/57432/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170487  

 

 

 

 Петрова О. О. Алгоритмічні задачі та їх вирішення : 

навч. посібник / О. О. Петрова, Г. В. Солодовник ; Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 105 с. 
 Розроблений навчальний посібник містить матеріал щодо засад 

алгоритмізації, призначення, властивостей, способів опису алгоритмів, 

побудови алгоритмів лінійних, розгалужених та циклічних процесів. 

Матеріали визначених тем присвячено алгоритмізації одномірних та 

двомірних масивів, розгляду фундаментальних алгоритмів сортування. 

У цьому виданні наводиться докладне пояснення щодо побудови 

алгоритмів, описи виконання типових завдань та варіанти 

індивідуальних завдань до практичних занять та самостійного вивчення тем. 

 Призначено для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 126 – 

Інформаційні системи та технології, а також усіх тих, хто цікавиться цими питаннями. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/56461/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169006  
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 Петрова О. О. Дослідження роботи машини Тюрінга : 

навч.-метод. посібник / О. О. Петрова ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і 

допов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 75 с. 
 Матеріал 1-го видання навчально-методичного посібника 

«Дослідження роботи машини Тьюринга» з дисципліни «Теорія 

алгоритмів» доповнено та перероблено вступ, допрацьовано задачі з 

прикладами їхнього розв’язання. Розглянуто питання формального 

уточнення поняття алгоритму за допомогою машини Тюрінга; 

викладено принципи роботи машини Тюрінга як абстрактної 

математичної моделі алгоритмів та універсального визначення поняття 

алгоритму; розглянуто абстрактний виконавець, призначений для формалізації поняття 

алгоритму. Навчально-методичний посібник вміщує теоретичний матеріал, який стосується 

автономного програмування. Для закріплення знань пропонуються детальні пояснення 

функціональних схем машин Тюрінга та варіанти індивідуальних завдань до практичних 

занять та самостійного вивчення тем. 

 Призначено для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 126 – 

Інформаційні системи та технології, а також усіх тих, хто цікавиться цими питаннями. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/56462/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169586  

 

 

 

 Поморцева Е. Е. Сетевые технологии. Основы веб-

дизайна : учеб. пособие / Е. Е. Поморцева ; Харьков. нац.  

ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ 

им. А. Н. Бекетова, 2021. – 132 с. 
 Матеріал посібника викладено на прикладі єдиного проєкту зі 

створення сайта-візитки, що дозволяє в достатній мірі оволодіти 

засобами мови гіпертекстової розмітки документів HTML і 

каскадними таблицями стилів CSS для розробки власного сайту. 

Викладений матеріал спрямований на оволодіння інструментальними 

засобами, які дозволяють створювати вебсторінки, об’єднувати їх в 

сайти, оформляти в єдиному стилі, використовувати мови 

програмування для додання динамічних ефектів статичним сайтам-візиткам і розміщувати 

створені сайти в мережі Інтернет. Отриманий рівень компетентності дозволить ефективно 

використовувати можливості глобальної мережі Інтернет при вирішенні задач у професійній 

діяльності, створить основу для самостійного освоєння нових мов програмування і нових 

версій HTML і CSS. 

 

Цифровий репозиторій: 

https://eprints.kname.edu.ua/57452/ 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170497  
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 Резван О. О. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / 

О. О. Резван, А. М. Приходько, О. О. Долгопол ; Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2021. – 128 с. 
 У навчальному посібнику розкрито загальні основи педагогіки 

вищої школи, питання організації навчання здобувачів вищої освіти, 

розглянуто проблеми дидактики, висвітлено принципи наукової 

організації праці викладача і студента. 

 Посібник містить теоретичний матеріал, практичні завдання для 

самостійної роботи, теми рефератів і повідомлень, тестові завдання для 

самоконтролю. 

 Адресований викладачам, здобувачам третього (науково-освітнього) рівня, а також 

усім, хто цікавиться питаннями педагогіки. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/57430/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169015  

 

 

 

 Спеціальна фізична підготовка волейболістів : навч. 

посібник / О. Л. Морозовський, Д. О. Безкоровайний, 

О. І. Четчикова, Є. В. Кравчук ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-

ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2021. – 129 с. 
 У навчальному посібнику розглянуті особливості фізичної 

підготовки, правила проведення тренувань і змагань. Мета посібника – 

допомогти гравцям розвинути необхідні фізичні якості та збагатити 

свій технічний арсенал. 

 Навчальний посібник буде корисним викладачам фізичної 

культури, студентам, тренерам, усім фахівцям з волейболу. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/57429/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169014  
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 Угоднікова О. І. Управління проєктами в туризмі : 

навч. посібник / О. І. Угоднікова ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2021. – 141 с. 
У навчальному посібнику розкрито процеси, методи та 

методологію управління проєктами в туризмі. Надаються основні 

теоретичні визначення поняття проєктного управління. Розкрито 

нормативно-правову базу забезпечення управління проєктами в 

туризмі як на міжнародному, так і на національному рівнях. Визначено 

цілі проєктного управління, проведено їх характеристику з 

урахуванням специфіки галузі туризму. Надаються рекомендації щодо підвищення 

ефективності реалізації проєктного управління в сучасних соціально-економічних умовах 

функціонування суспільства. 

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Готельно-

ресторанна справа», «Туризм», «Менеджмент», викладачів, керівників та менеджерів 

підприємств індустрії гостинності, а також усіх, кого цікавить управління проєктами в 

туризмі. 

 

Цифровий репозиторій: 
http://eprints.kname.edu.ua/57435/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172058  

 

 
 

 Чуб І. М. Масообмінні процеси водопідготовки : навч. 

посібник / І. М. Чуб ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2021. – 162 с. 
 У навчальному посібнику висвітлено загальні положення 

масообмінних (дифузійних) процесів водопідготовки, а саме: 

абсорбції, перегонки, ректифікації, екстракції, іонного обміну, 

адсорбції, мембранних технологій тощо. Навчальний посібник 

рекомендовано студентам для вивчення фізичної сутності та 

теоретичних основ масообмінних процесів; способів їх інтенсифікації; 

устроїв апаратів та закономірностей протікання періодичних і 

безперервних, неусталених і стаціонарних процесів водопідготовки та основ їх розрахунку. 

 

Цифровий репозиторій: 
https://eprints.kname.edu.ua/57693/ 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170482  
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2020 

 

 Бізюк В. В. Елементи теорії поля : навч. посібник / 

В. В. Бізюк ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2020. – 76 с. 
 У навчальному посібнику розкриваються поняття скалярних та 

векторних полів, до розгляду яких веде багато задач фізики, 

електротехніки, математики, механіки й інших технічних дисциплін. 

Ці поняття важливі й у засвоєнні основних ідей математичного аналізу 

функцій багатьох змінних. Надано методичний матеріал для 

самостійної роботи, який містить контрольні питання, приклади за 

варіантами та відповіді на них. Основою навчального посібника 

слугували лекції, які викладались на факультетах електропостачання і освітлення міст та 

транспортних систем і технологій. 

 Призначений для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; освітня програма «Електромеханіка 

та електротехнології». 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/57448/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169012  
 

 

 

 Косяк А. П. Бухгалтерський облік ІІ : навч. посібник / 

А. П. Косяк, А. В. Зубенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2020. – 326 с. 
 У навчальному посібнику розкриті основи оформлення 

первинної бухгалтерської документації відповідно до вимог 

нормативно-законодавчої бази України з обліку та реєстрація 

бухгалтерських записів у облікових регістрах (Касовій і Головній 

книгах, Журналах-ордерах і Відомостях), також розглядається 

методика обліку основних господарських операцій. Наводяться до 

кожної теми запитання до контролю знань, тестові завдання для 

поточного модульного контролю, термінологічний словник. У додатку подано перелік 

типових форм первинних документіві, якими необхідно керуватися під час заповнення 

первинної документації на підприємстві. 

 Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності «Облік і аудит» денної 

та заочної форм навчання закладів вищої освіти. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55347/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167205  
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 Литвинов А. Л. Практикум з архітектури 

комп’ютерних систем : навч. посібник / А. Л. Литвинов ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 68 с. 
 Практикум містить навчальний матеріал із практичних занять із 

дисципліни «Архітектура комп’ютерних систем». Він відповідає 

програмі дисципліни для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні 

науки, 126 – Інформаційні системи та технології, 151 – Автоматизація 

та комп’ютерноінтегровані технології. Кожне практичне заняття 

супроводжується відповідним теоретичним матеріалом, який 

доповнює лекційний матеріал. До кожного практичного заняття 

наведені варіанти виконання, зразок виконання і питання для самодіагностики. Наприкінці 

наведено список рекомендованої літератури. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/56119/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=168486  

 

 

 

 Литвинов А. Л. Практикум із лабораторних робіт з 

архітектури комп’ютерних систем : навч. посібник / 

А. Л. Литвинов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2020. – 48 с. 
 Практикум містить навчальний матеріал із лабораторних робіт 

із дисципліни «Архітектура комп’ютерних систем». Він відповідає 

програмі дисципліни для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні 

науки, 126 – Інформаційні системи та технології, 151 – Автоматизація 

та комп’ютерноінтегровані технології. Кожна лабораторна робота 

супроводжується відповідним теоретичним матеріалом, який доповнює лекційний матеріал. 

Кожна лабораторна робота супроводжується пошаговою інструкцією її виконання і 

питаннями для самодіагностики. Наприкінці наведено список рекомендованої літератури. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/56118/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=168485  
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 Лусь В. І. Види з’єднань (роз’ємні і нероз’ємні 

з’єднання деталей) : навч. посібник / В. І. Лусь ; Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2020. – 97 с. 
 У навчальному посібнику розглянуті способи утворення, 

зображення і позначення різних типів різьб, різьбових кріпильних 

виробів, правила викреслювання роз’ємних і нероз’ємних з’єднань 

деталей. Він містить необхідний довідковий матеріал щодо 

запропонованих питань. У виданні враховані зміни стандартів на 

1 січня 2018 року. 

 Призначений для студентів технічних спеціальностей: 192 –  

Будівництво та цивільна інженерія, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова 

інженерія та технології, 141 – Електроенергетика, електроніка та електромеханіка, 263 – 

Цивільна безпека та інших, які вивчають курс «Інженерна графіка». 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/56149/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167938  

 

 

 

 Матвєєва Н. М. Управління витратами : навч. посібник / 

Н. М. Матвєєва, О. І. Славута ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-

ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2020. – 157 с. 
 Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми 

навчальної дисципліни «Управління витратами», яка включена в 

навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти з напрямів 

підготовки «Економіка підприємства» та «Економіка та організація 

бізнесу». У ньому подано теоретичний матеріал згідно з навчальною 

програмою дисципліни, контрольні питання, тестові завдання для 

самоконтролю знань, практичні завдання. 

 Навчальний посібник призначений, насамперед, для здобувачів вищої освіти 

економічним напрямком, аспірантів економічного профелю, викладачів, а також керівників, 

менеджерів та спеціалістів, які цікавляться проблематикою управління витратами та 

прагнуть самостійно поглибити свої знання у цій важливій сфері економіки підприємства. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/57428/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169013  
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 Пілічева М. О. Земельно-кадастрові роботи : навч. 

посібник / М. О. Пілічева, Т. В. Анопрієнко, Л. О. Маслій ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 239 с. 
 У навчальному посібнику розглянуто нормативно-правові, 

організаційні та методологічні питання проведення земельно-

кадастрових робіт. 

 Навчальний посібник буде корисним працівникам органів 

державної влади та місцевого самоврядування, землевпорядних та 

геодезичних установ і організацій усіх форм власності, викладачам і 

студентам навчальних закладів. 

 Призначений для студентів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій, а також 

інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55977/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170493  

 

 

 

 Поморцева Е. Е. Трёхмерное моделирование объектов 

и инфраструктуры городов : учеб. пособие / Е. Е. Поморцева ; 

Харьков. нац. ун-т гор-го хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – 

Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2020. – 228 с. 
 Матеріал посібника викладено з використанням прикладних 

задач, які вирішуються за допомогою системи автоматизованого 

проектування AutoCAD від компанії AutoDesk, що дозволяє істотно 

автоматизувати роботу і підвищити якість одержуваних тривимірних 

моделей. Викладений матеріал спрямований на оволодіння 

інструментальними засобами, які дозволяють створювати тривимірні 

моделі об’єктів міської інфраструктури та надавати їм реалістичний 

зовнішній вигляд з урахуванням використовуваних матеріалів і географічного розташування 

об’єкта. Досягнутий рівень компетентності дозволить ефективно використовувати 

можливості даного програмного забезпечення при вирішенні задач у професійній діяльності, 

створить основу для самостійного освоєння нових тривимірних графічних інженерних 

продуктів. 

 

Цифровий репозиторій: 

https://eprints.kname.edu.ua/57449/ 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170494  
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 Якименко О. В. Сучасні методи влаштування паль та 

шпунтових обгороджень : навч. посібник / О. В. Якименко ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 119 с. : іл. 
 У навчальному посібнику подано теоретичні основи, методи та 

способи виконання пальових робіт й улаштування шпунтових 

обгороджень. Висвітлено питання застосування сучасних технічних 

засобів, будівельних машин та механізмів. 

 Навчальний посібник призначено для студентів інженерно-

будівельних спеціальностей і будівельних факультетів технічних 

навчальних закладів. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55313/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167166  

 

 

 

 Ilienko O. L. English Lexicology : Tutorial / O. L. Ilienko, 

I. A. Kamienieva, Ye. S. Moshtagh ; O. M. Beketov National 

University of Urban Econ. in Kharkiv. – Kharkiv : 

O. M. Beketov NUUE, 2020. – 218 p. 
 Цей посібник заснований на серії лекцій з англійської 

лексикології. Він написаний для студентів, які вивчають англійську 

мову, і може також зацікавити всіх читачів, які хотіли б отримати 

деяку інформацію про словникові ресурси сучасної англійської мови. 

Загальна ідея навчального посібника полягає в тому, щоб представити 

основні знання з лексикології англійської мови, що має на меті 

підготувати студентів до подальших досліджень з питань, які їх 

цікавлять. У частині I «Основи лексикології та лексикографії англійської мови» читач може 

знайти короткий теоретичний огляд широкої теорії слів та основних проблем, пов’язаних з 

англійською лексикою, із стислими визначеннями всіх основних питань. Частина II 

«Практичні тести та вправи» включає вправи та тести, які призначені допомогти студентам 

зосередитись і зрозуміти, як той чи інший мовний феномен із галузі англійської лексикології 

може бути актуалізований у практичному дослідженні. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55768/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170148  
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 Sytnykova Yu. V. Vector algebra : tutorial / 

Yu. V. Sytnykova ; O. M. Beketov National University of Urban 

Economy in Kharkiv. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2020. – 

82 р. 
 Посібник містить основні відомості про вектори, дії над 

векторами, їх властивості, питання для самоконтролю, приклади 

завдань прикладного характеру, у процесі вирішення яких 

використовуються розглянуті методи. 

 Посібник призначений для студентів, викладачів і читачів, які 

цікавляться питаннями векторної алгебри. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55341/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:  
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169016  

 

 

 

2019 

 

 Безкоровайний Д. О. Армрестлінг. Техніка, тактика, 

методика навчання : навч. посібник / Д. О. Безкоровайний, 

І. М. Звягінцева ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 103 с. 
 У навчальному посібнику розглянута техніка, тактика 

армрестлінгу, методика тренувань, особливості фізичної, 

психологічної підготовки, правила проведення тренувань і змагань. 

Особливу увагу приділено профілактиці травматизму та засобам 

відновлення працездатності. 

 Навчальний посібник буде корисним викладачам фізичної культури, студентам, 

тренерам, усім фахівцям з армрестлінгу, методичним матеріалом для самостійних занять 

методами силових єдиноборств. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53229/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154972  
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 Вальченко И. В. Читаем и слушаем тексты : учеб. 

пособие по чтению и аудир. 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, 2019. – 64 с. 
 Цей посібник є частиною навчального комплексу «Сходинки» і 

адресовано іноземним учням підготовчих факультетів закладів вищої 

освіти III–IV рівнів акредитації. У ньому містяться адаптовані і 

навчальні тексти для читання та аудіювання (із завданнями). До 

посібника додається компакт-диск з аудіоматеріалами. Метою 

посібника є запровадження та активізація мовного матеріалу, розвиток навичок 

монологічного і діалогічного мовлення, читання, формування умінь виділяти головну, 

додаткову і надлишкову інформацію. Організація матеріалу в посібнику зроблена з 

урахуванням тематикосітуативної обумовленості, основних особливостей системної мови, 

взаємопов’язаного навчання всім видам мовної діяльності. 

 Призначено для іноземних студентів підготовчих факультетів, які готуються до 

навчання у закладах вищої освіти України російською мовою. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55135/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167212  

 

 

 

 Васильєва Ю. О. Комп’ютерні інформаційні технології 

в світлотехніці : навч. посібник / Ю. О. Васильєва ; Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 115 с. 
 У навчальному посібнику розглянуті основні питання 

нормування, розрахунку і проектування систем освітлення спортивних 

споруд за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. Наведені 

характеристики освітлювальних приладів, що застосовуються для 

спортивного освітлення. Надані типові схеми освітлення різних 

спортивних споруд. 

 Призначений для студентів технічних спеціальностей. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/52994/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167126  
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 Влащенко Н. М. Управління курортами : навч. 

посібник / Н. В. Влащенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 266 с. 
 У навчальному посібнику розглянуто основні поняття та 

складники санаторно-курортного обслуговування, управлінські 

аспекти розвитку вітчизняних курортів. Особлива увага приділяється 

державному регулюванню та нормативно-правовому забезпеченню 

санаторно-курортної діяльності. Наведено вітчизняний та закордонний 

досвід управління та розвитку курортів з урахуванням сучасних 

тенденції. 

 Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів спеціальностей 

«Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу», «Готельна і ресторанна 

справа», «Туризм», науковців і практиків, які працюють у сфері курортів, а також для всіх, 

хто цікавиться цією проблематикою. 
 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55303/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167204  

 

 

 

 Гуріна Г. І. Халькогени та їхні похідні : навч. посібник / 

Г. І. Гуріна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 219 с. 
 У посібнику викладено основні властивості, методи одержання, 

роль халькогенів у біохімічних та хіміко-технологічних процесах. У 

посібнику до всіх розділів наведено необхідні завдання для 

самостійної роботи студентів. 

 Для студентів вищих навчальних закладів хімічних та 

нехімічних спеціальностей всіх форм навчання. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/54603/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167288  
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 Діагностування газоперекачувальних агрегатів в АСК 

ТП газотранспортної системи : навч. посібник / Б. С. Ільченко, 

В. А. Маляренко, Ю. В. Пономарьов, С. Б. Фіш ; Харків. нац. ун-

т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Ін-т транспорту газу ПАТ 

«Укртрансгаз». – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 

163 с. 
 У навчальному посібнику розглянуто термодинамічні й 

аеродинамічні основи розрахунку відцентрових нагнітачів ГПА. 

Сформульовані системні принципи, на основі яких побудовані методи і 

моделі діагностування ГПА залежно від повноти і достовірності 

оперативної вхідної інформації. Представлено опис комплексної АСК ГТС (функції, 

інформаційні потоки, технічні засоби). Наведено опис підсистеми діагностування ГПА на 

різних рівнях керування ГТС. 

 Призначений для студентів ВНЗ як посібник при вивченні дисціплін «Гідравлічні і 

аеродинамічні машини», «АСУ ТП систем газопостачання», «Обладнання КС ГТС», а також 

науковим і інженерним фахівцям газової промисловості. 

 

Цифровий репозиторій: 

https://eprints.kname.edu.ua/53214/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158347  
 

 

 

 Єрошкіна О. О. Епоха класицизму : навч. посібник / 

О. О. Єрошкіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Вид. 2-ге, розшир. та допов. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 186 с. : іл. 
 Викладено сучасні погляди на розвиток мистецтва, архітектури й 

містобудування визначної епохи у розвитку художньої культури 

Західної й Східної Європи (Франція, Англія, Італія, Німеччина, Україна 

та Росія), – ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ ст. – що позначила класицистичний 

напрям поступу. 

 Головну увагу приділено висвітленню творчості найбільших й 

провідних майстрів класицизму. Доповнено матеріалами з супутніх напрямів художнього 

розвитку. Видання ілюстровано. 

 Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 

«Архітектура». 

 

Цифровий репозиторій: 
http://eprints.kname.edu.ua/51704/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149082  
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 Коваленко Л. Б. Вища математика. Модуль 3 : навч. 

посібник / Л. Б. Коваленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 233 с. 
 У навчальному посібнику розглянуто питання з п’яти розділів 

вищої математики. Наведено основні визначення та теореми. У 

кожному розділі подано приклади задач та методичні рекомендації до 

їх розв’язання. Довідковий матеріал містить теоретичні відомості та 

приклади їхнього застосування в конспективній формі, що сприяє 

самостійній роботі студентів в позааудиторний час. 

 Посібник складено з метою допомогти студентам будівельних 

спеціальностей вишів під час підготовки до занять, заліків та іспитів із курсу вищої 

математики. 

 

Цифровий репозиторій: 
http://eprints.kname.edu.ua/55299/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167129  

 

 

 

 Колонтаєвський Ю. П. Комп’ютерна електроніка : 

навч. посібник / Ю. П. Колонтаєвський ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 156 с. 
 У навчальному посібнику розглянуто електронні пристрої 

комп’ютерної техніки з метою формування у майбутніх фахівців знань 

з елементної бази аналогової та цифрової схемотехніки, роз’яснення 

принципів дії та використання напівпровідникових приладів, пристроїв 

та типових інтегральних мікросхем, освоєння методів розрахунку 

типових електронних пристроїв, що можуть бути використані при 

розробці, впровадженні та експлуатації апаратних засобів передачі, 

обробки та захисту інформації при створенні автоматизованих систем керування тощо. 

 Посібник призначений для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно інтегровані технології». 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53212/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154907  
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 Колонтаєвський Ю. П. Перетворювальна техніка в 

нетрадиційній та відновлювальній електроенергетиці : навч. 

посібник / Ю. П. Колонтаєвський, Д. В. Тугай ; Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 67 с. 
 У навчальному посібнику розглянуто вирішення проблем 

узгодження нетрадиційних та відновлювальних джерел живлення з 

споживачами електричної енергії та з промисловою мережею 

електроживлення пристроями перетворювальної техніки (контролери 

заряду, накопичувачі енергії або акумулятори, мережеві інвертори) з 

метою формування у майбутніх фахівців знань з загальних принципів будови систем 

нетрадиційних та відновлювальних джерел живлення, призначення, будови та використання 

технічних засобів перетворення електричної енергії, що в них застосовуються. 

 Посібник призначений для студентів спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53211/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154911  

 

 

 

 Колонтаєвський Ю. П. Фотоенергетика : навч. посібник / 

Ю. П. Колонтаєвський, Д. В. Тугай, С. В. Котелевець ; Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 160 с. : іл. 
 У навчальному посібнику розглянуто проблеми 

фотоелектричного перетворення сонячної енергії, що наразі є одним із 

пріоритетних напрямів використання сонячної енергії, з метою 

формування у майбутніх фахівців знань із загальних аспектів 

фотоенергетики, її фізичних основ, матеріалів та конструкції 

фотоелектричних перетворювачів, їхньої енергетичної ефективності 

технічних засобів. 

 Посібник призначений для студентів спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55310/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167221  
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 Колосов А. І. Теорія кривих і поверхонь для 

геоінформатиків : навч. посібник / А. І. Колосов, А. В. Якунін ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 172 с. 
 Стисле викладення класичних положень теорії кривих та 

поверхонь доповнено розглядом головних понять сферичної геометрії 

та тригонометрії з орієнтацією на геодезичні застосування. Увагу 

сконцентровано на розкритті сутності матеріалу без надмірної 

строгості викладу. Теоретичні відомості подаються з опорою на 

наочність, інтуїцію та з ілюстрацією на типових прикладах. Наведено 

питання для самоконтролю та практичні завдання для самостійного 

виконання у вигляді типових розрахунків. 

 Рекомендовано бакалаврам спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій при вивченні 

відповідних тем програми з вищої математики. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53230/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155176  

 

 

 

 Кондращенко О. В. Будівельне матеріалознавство для 

сучасного будівництва : навч. посібник / О. В. Кондращенко ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 208 с. 
 У посібнику наведено взаємозв’язок структури та властивостей 

будівельних матеріалів та основні відомості про традиційні та сучасні 

композиційні будівельні матеріали, одержані за новітніми 

технологіями, та показані сфери їх використання у будівництві. 

 Навчальний посібник призначено для бакалаврів, магістрів та 

пошукачів ступеня доктора філософії закладів вищої освіти 

будівельних факультетів та будівельних спеціальностей. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55304/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167130  
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 Кузнецова А. А. Математика : учеб. пособие для 

иностр. студ. подгот. отдел. / А. А. Кузнецова ; Харьков. нац. 

ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ 

им. А. Н. Бекетова, 2019. – 199 с. 
 Навчальний посібник призначений для іноземних громадян, які 

навчаються на підготовчих відділеннях українських вузів. Посібник 

містить обсяг навчальної інформації, необхідний для успішного 

продовження освіти в Україні. Посібник складається з самостійних, 

логічно завершених розділів, що містять теоретичні відомості, нові 

слова і вирази, а також мовні і математичні вправи. На початку 

кожного розділу дається словник з перекладом на дві мови: англійську 

та французьку. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55305/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167117  

 

 

 

 Литвинов А. Л. Вища та прикладна математика з 

елементами інформаційних технологій (теорія ймовірностей, 

математична статистика, математичне програмування, 

управління запасами) : навч. посібник / А. Л. Литвинов ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 232 с. 
 Викладено базові положення розділів вищої та прикладної 

математики: теорія ймовірностей, математична статистика, 

математичне програмування, управління запасами. Стисло наведено 

необхідний математичний апарат і базові методи дослідження. 

Матеріал супроводжується значною кількістю прикладів та їхнім розв’язком. Значну увагу 

приділено використанню додатку Excel для розв’язання трудомістких задач. В посібник 

включено завдання як для аудиторного, так і самостійного розв’язання. 

 Посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями 

«Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Туризм» і спорідненими 

спеціальностями. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55302/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167137  
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 Лусь В. І. Нарисна геометрія, інженерна та машинна 

графіка : навч. посібник / В. І. Лусь. – Харків: ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 223 с. 
 Посібник містить теоретичні основи побудови креслень 

геометричних фігур (елементи нарисної геометрії), а також практичні 

прийоми виконання і оформлення креслень виробів відповідно до 

ЄСКД. Призначено для студентів технічних спеціальностей: 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія, 194 – Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології, 183 – Технології захисту 

навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та 

технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, 263 – Цивільна безпека та інших, які вивчають курс «Інженерна графіка», 

194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/54050/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157456  

 

 

 

 Матеріалознавчі рішення при зведенні і реконструкції 

будівель та споруд : навч. посібник / [О. В. Кондращенко, 

Н. Г. Морковська, С. В. Шаповал, О. В. Якименко] ; Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 202 с. 
 Наведені головні новітні матеріалознавчі досягнення щодо 

будівельного виробництва, розвинення дослідницького підходу до 

вирішення інженерних задач. 

 Навчальний посібник призначено для студентів та магістрів 

вищих навчальних закладів будівельних факультетів, викладачів та 

аспірантів і студентів будівельних спеціальностей. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/50523/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155179  
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 Метешкин К. А. Параллели и меридианы геодезии и 

информатики или основы ноогеоматики : учеб. пособие / 

К. А. Метешкин, А. Р. Левченко ; Харьков. нац. ун-т гор.  

хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ 

им. А. Н. Бекетова, 2019. – 203 с. : ил. – С прил.: Атлас 

профессиональных знаний. 
 Ця робота є навчальним посібником монографічного типу. 

Основна особливість посібника полягає в тому, що він може бути 

використаний як студентами, так і викладачами інших дисциплін. 

Навчальний посібник є основним елементом науково-технологічного 

забезпечення освітньої технології. Матеріал даного посібника має інноваційний характер, 

тому що розкриває суть створення освітньої стандартизованої технології, названої 

«Систематизація». Автори зробили спробу в даному посібнику відобразити навчальний 

матеріал основних дисциплін, що стосуються спеціальності «Геодезія та землеустрій». Назва 

даного посібника символічна і, на наш погляд, відображає в узагальненому вигляді всю 

складність і багатозначність процесів побудови інтелектуальних геоінформаційних систем. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55317/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167174  

 

 

 

 Навчальні тексти з мовної підготовки : навч. посібник / 

[О. О. Резван, О. В. Кур’янова, О. Ю. Малюкова, 

О. С. Пономарьов] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 194 с. 
 Мета посібника – сформувати в студентів мовну діяльність 

(читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення). 

 Посібник містить тексти, що супроводжуються 

пропедевтичними лексичними завданнями, спрямованими на повне або 

часткове зняття труднощів до початку процесу читання, і 

граматичними післятекстовими вправами, мета яких – перевірити розуміння прочитаних 

текстів на різних рівнях (слів, словосполучень, речень, загального змісту, деталей змісту) і 

сформувати вміння отримувати необхідну інформацію з тексту, узагальнювати її та 

викладати в усній і письмовій формі у вигляді планів, тез, анотацій, рефератів. 

 Призначений для роботи з іноземними студентами 1–4 курсів усіх спеціальностей. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53213/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154906  
 

 

 

 

http://eprints.kname.edu.ua/55317/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167174
http://eprints.kname.edu.ua/53213/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154906


 Наливайко О. І. Лабораторний практикум із фізики 

нафтового, газового та газоконденсатного пласта : навч.-

метод. посібник / О. І. Наливайко, О. В. Ромашко, 

Н. І. Капцова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : [ФОП Панов А. М.], 2019. – 

86 с. 
 Навчально-методичний посібник «Лабораторний практикум із 

фізики нафтового, газового та газоконденсатного пласта» призначений 

для студентів нафтогазових спеціальностей. У ньому розглянуто 

методику проведення досліджень фізичних властивостей пластів і 

представлено типові алгоритми розв’язання фахових проблем. До кожної лабораторної 

роботи представлено теоретичні відомості з теми дослідження й описано теоретичні 

передумови технологічних розрахунків та проєктування свердловин на основі здійснюваних 

процесів. 

 Призначений для студентів ЗВО спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і 

технології як навчально-методичний посібник, а також науковим і інженерним фахівцям 

нафтової і газової промисловості. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53729/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167881  

 

 

 

 Новожилова М. В. Використання мови логічного 

програмування Visual Prolog для розробки експертних 

систем : навч. посібник / М. В. Новожилова, О. О. Петрова ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 89 с. 
 Навчальний посібник містить теоретичні основи та прикладні 

засоби логічного програмування у вирішенні завдань штучного 

інтелекту, розглянуто теоретичні та практичні питання створення 

експертних систем. Викладено основні можливості мови логічного 

програмування Prolog та використання вбудованих механізмів 

логічного виводу для побудови простих експертних систем. 

 Призначено для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 126 – 

Інформаційні системи та технології, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології, а також усіх тих, хто цікавиться цими питаннями. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53200/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155105  
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 Новожилова М. В. Розробка експертних систем в 

середовищі Clips : навч. посібник / М. В. Новожилова, 

О. О. Петрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 130 с. 
 У навчальному посібнику подано можливості та особливості 

CLIPS як інструменту створення експертних систем, наведено 

інформацію щодо використання вбудованих функцій та основних 

конструкцій мови. Для закріплення знань пропонуються детальні 

пояснення щодо використання основних елементів мови, описи 

функцій, конструкторів та команд, які пов’язані з правилами; внутрішні алгоритми подання 

та оброблення правил, приклади розроблення експертних систем з використанням 

евристичного, процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування. 

 Призначено для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 126 – 

Інформаційні системи та технології та 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології, а також усіх тих, хто цікавиться цими питаннями. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53199/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155178  

 

 

 

 Писаревський І. М. Менеджмент організацій сектора 

туризму : навч. посібник / І. М. Писаревський, Л. А. Нохріна, 

С. А. Александрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 310 с. 
 Навчальний посібник «Менеджмент організацій сектора 

туризму» відповідає програмі курсу «Менеджмент організацій», 

затвердженій Міністерством освіти і науки України. У навчальному 

посібнику розглянуті питання комплексного бачення та гнучкої 

системної реакції підприємства на різноманітні виробничі, ринкові та 

інші ситуації, які швидко змінюються в умовах ринкової економіки. 

Акцентовано специфічні аспекти туризму у контексті досягнення цілей сталого розвитку, 

питання ризикозахищеності, антикризового управління та комунікативного менеджменту. 

Навчальний посібник «Менеджмент організацій сектора туризму» розроблено на основі 

навчального посібника «Менеджмент організацій» 2008 р. видання, що мав рекомендацію 

МОН України. 

 Навчальний посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів закладів вищої 

освіти та фахівців сектора туризму. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55306/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167203  
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 Радіонова Л. О. Нові лідери територіального розвитку : 

навч.-метод. посібник / Л. О. Радіонова ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 140 с. 
 У навчально-методичному посібнику розглядаються такі 

проблеми: світопорядок, що змінюється, деліберативна і 

партисипативна демократії як концептуальні засади самоврядування, 

соціальні зміни в сучасному світі, зміна парадигми розвитку міст. Це 

відповідає засадам формування нових лідерів територіального 

розвитку, підготовки нового покоління фахівців-лідерів із розвитку 

міських і сільських територій, здатних генерувати ідеї і сенс цих змін, 

вирішувати завдання творчо, застосовуючи широкий діапазон соціальних, політичних і 

культурних технологій, і використовуючи інтелектуальні інструменти, що дають змогу 

побачити картину світу загалом. 

 Навчально-методичний посібник призначений для магістрів заочної форми навчання 

зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування спеціалізації «Управління 

об’єднаними територіальними громадами». 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/50983/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154962  

 

 

 

 Резван О. О. Практикум із психології : навч. посібник / 

О. О. Резван, Н. С. Моргунова, О. В. Кір’янова ; Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 157 с. 
 Практикум укладено з метою формування в майбутніх фахівців 

непсихологічних спеціальностей умінь розвитку особистісних 

когнітивних, емоційно-вольових і комунікативних здібностей. 

Практичні тематичні навчальні завдання спрямовані на рефлексію 

студентів щодо сформованості необхідних для професійної діяльності 

якостей і психічних пізнавальних процесів. Систематизовано 

психодіагностичний і тренінговий матеріал, що корелюється з 

професійними проблемами майбутніх фахівців. 

 Призначений для студентів усіх спеціальностей технічних ЗВО, де психологія не є 

профілюючою дисципліною. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55297/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167121  
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 Сучасні електромехатронні комплекси і системи : навч. 

посібник / [Т. П. Павленко, В. М. Шавкун, О. С. Козлова, 

Н. П. Лукашова] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 116 с. 
 Навчальний посібник складено для студентів усіх форм 

навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка з метою 

допомоги під час підготовки до занять та екзаменів із дисциплін 

«Системи електропостачання в електромехатронних комплексах» та 

«Сучасні технології діагностики електромехатронних систем транспортних засобів». 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55311/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167143  

 

 

 

 Технологія світлотехнічного виробництва : навч. 

посібник / Г. О. Петченко, А. С. Литвиненко, О. М. Ляшенко, 

О. М. Діденко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 147 с. 
 У книзі розглянуто головні питання технології світлотехнічного 

виробництва. Наведено характеристики технологічного обладнання, 

яке застосовують під час виробництва джерел світла, світлових 

приладів та інших елементів світлотехнічних систем. Надано типові 

технологічні схеми виробництва основних деталей світлотехнічного 

обладнання. 

 Навчальний посібник призначений для студентів технічних спеціальностей. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55298/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167120  
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 Щербак Я. В. Основи теорії автоматичного 

регулювання електромеханотронних систем : навч. посібник / 

Я. В. Щербак, К. Я. Івакіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 222 с. 
 У навчальному посібнику висвітлено засади теорії та методи 

аналізу й синтезу автоматичних електромеханотронних систем. 

Приведений матеріал містить широке коло питань з теорії лінійних 

неперервних та імпульсних систем автоматичного регулювання. 

Розглянуто моделювання динамічних ланок і автоматичних систем з 

перетворювачами електроенергії. 

 Призначено для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка, 

електромеханіка, а також інших електротехнічних спеціальностей вищих технічних 

навчальних закладів та наукових співробітників і інженерів.  

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55314/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167154  

 

 

 

 Ягуп В. Г. Моделювання та оптимізація режимів 

систем енергопостачання та електроспоживання : навч. 

посібник / В. Г. Ягуп, К. В. Ягуп ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 182 с. 
 У навчальному посібнику розкриті можливості застосування 

сучасних методів для оптимізації режимів систем електропостачання. 

Приділено увагу особливостям розрахунку параметрів симетро-

компенсувальних пристроїв, силових активних фільтрів та інших 

пристроїв при використанні пошукової оптимізації у поєднанні з 

візуальними моделями.  Призначений для студентів і магістрів спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», викладачів, вчених, а також усіх, 

кого цікавлять проблеми оптимізації режимів роботи систем електропостачання. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55309/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167150  
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 Якименко О. В. Технічна експлуатація будівель та 

споруд : навч. посібник / О. В. Якименко, К. О. Кіктьова ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 247 с. : іл. 
 Розглянуто законодавчі засади житлово-комунального 

обслуговування, питання технічної експлуатації житлових будинків, їх 

підземної частини, перекриттів і підлог, дахів і горищних приміщень. 

 Призначено для студентов вищих навчальних закладів, 

працівників підприємств сфери житлово-комунального господарства. 

 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55300/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167167  

 

 

 

 Ilienko O. L. English for Geodesy and Land Management 

Students : tutorial / O. L. Ilienko, A. M. Krokhmal, 

Y. S. Moshtagh ; O. M. Beketov National University of Urban 

Economy in Kharkiv. – Kharkiv : О. М. Beketov NUUE, 2019. – 

160 p. 
 Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності 

«Геодезія та землеустрій» закладів вищої освіти і спрямований на 

грунтовне засвоєння англійської мови цього професійного 

спрямування. Посібник складається з 2-х частин, зміст яких відповідає 

теоретичному матеріалу, який студенти вивчають на заняттях зі 

спеціальності. Перша частина містить 11 розділів. Друга частина містить 14 розділів. Розділи 

посібника побудовано таким чином, щоб студент мав змогу зосередитися на всіх видах 

мовленнєвої діяльності, які даватимуть змогу вільно спілкуватися в майбутньому 

професійному оточенні. В останній частині посібника вміщено тексти для додаткового 

читання, корисні для ефективної самостійної роботи. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55316/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eprints.kname.edu.ua/55300/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167167
http://eprints.kname.edu.ua/55316/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167159


 Mischenko K. O. English for Ecologists : tutorial / 

K. O. Mischenko, N. S. Minina ; O. M. Beketov National 

University of Urban Economy in Kharkiv. – Kharkiv : 

О. М. Beketov NUUE, 2019. – 123 p. 
 Навчальний посібник призначений для студентів екологічних 

спеціальностей, які вивчають англійську мову. Метою курсу є 

формування необхідної комунікативної спроможності майбутніх 

фахівців у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і 

письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в 

різних видах мовленнєвої діяльності, обумовлених професійними 

потребами. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55307/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167160  

 

 

 

 Sytnykova Yu. V. Linear Algebra : tutorial / 

Yu. V. Sytnykova, S. M. Lamtyugova, H. A. Kuznetsova ; 

O. M. Beketov National University of Urban Economy in 

Kharkiv. – Kharkiv : О. М. Beketov NUUE, 2019. – 131 p. 
 Посібник містить основні відомості про матриці, визначники, 

методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь, питання для 

самоконтролю, приклади завдань прикладного спрямування, у процесі 

вирішення яких використовуються розглянуті методи. 

 Посібник призначений для студентів, викладачів і читачів, які 

цікавляться питаннями лінійної алгебри. 
 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53210/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155017  
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