
Видання з фонду науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» 2019 р. 

(інформаційно-бібліографічний супровід  

ХVІI Міжнародної школи-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті») 
 

1.  004 

І-74 

 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-

2019) = Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Health 

(MicroCAD-2019) : прогр. XXVII Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 15-17 

трав. 2019 р. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, 

Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; уклад. Лісачук Г. В. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 120 с. —  Экземпляры: всего:2 - аб.1(2). 

2.  004 

І-74 

 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я = 

Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Healts : тези 

доп. XXVII міжнар. наук.-практ. конф. MicroCad-2019, м. Харків, 15-17 трав. 2019 

р. : у 4 ч. 

Ч. 1 / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, 

Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 368 с. : табл., рис. —  Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

3.  004 

І-74 

 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я = 

Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Healts : тези 

доп. XXVII міжнар. наук.-практ. конф. MicroCad-2019, м. Харків, 15-17 трав. 2019 

р. : у 4 ч. 

Ч. 2 / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, 

Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 400 с. : табл., рис. —  Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

4.  004 

І- 74 

 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я = 

Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Healts : тези 

доп. XXVII міжнар. наук.-практ. конф. MicroCad-2019, м. Харків, 15-17 трав. 2019 

р. : у 4 ч. 

Ч. 3 / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, 

Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 425 с. : табл., рис. —  Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

5.  004 

І-74 

 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я = 

Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Healts : тези 

доп. XXVII міжнар. наук.-практ. конф. MicroCad-2019, м. Харків, 15-17 трав. 2019 

р. : у 4 ч. 

Ч. 4 / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, 

Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 353 с. : табл., рис. — Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

6.  004 

Д 46 

 

Дипломне проектування в комп’ютерній інженерії : навч.-метод. посібник / В. Д. 

Далека [та ін.] ; дар. А. О. Подорожняк ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. 

— 56 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

7.  004 

С 91 

 

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів 

управління : матеріали дев’ятої Міжнар. наук.-техн. конф., 11-12 квіт. 2019 р. / 

Військова академія збройних сил Азербайджанської республіки, НТУ “ХПІ”, ХНДІ 

ТМ, Університет міста Жиліна ; дар. С. Г. Семенов. — Баку ; Харків ; Жиліна : 

ФОП Петров В. В., 2019. — 108 с.  Экземпляры: всего:2 - аб.1(2). 

8.  004.4 

Г 29 

 

Гейко, Геннадій Вікторович. Моделі, методи та програмні компоненти  бортової 

комп’ютерної системи дизель-поїзда : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Г. В. 

Гейко ; наук. кер. М. В. Мезенцев ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2019. — 135 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 109-124 (127 назв.) Экземпляры: всего:1 - чз.1(1). 

9.  004.4 

Г 29 

 

Гейко, Геннадій Вікторович. Моделі, методи та програмні компоненти  бортової 

комп’ютерної системи дизель-поїзда : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 

05.13.05 / Г. В. Гейко ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2019. — 20 с. : рис., схеми, табл. 

Экземпляры: всего:2 - чз.1(2). 

10.  004.4 

М 54 

Методические указания к выполнению лабораторной работы “Исследование 

типовых динамических звеньев в пакете MATLAB” по дисциплине “Теория 



 автоматического регулирования” : для студ. всех форм обучения спец. 

“Электроника”, в том числе для иностр. студ. / НТУ “ХПИ” ; сост.: О. А. Бутова [и 

др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 72 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:2 - 

чз.2(1), аб.1(1). 

11.  004.42 

М 54 

 

Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи “Методи 

конструювання об’єктів в комп’ютерних системах“ : для студ. спец. 122 

“Комп’ютерні науки”. Ч. 3 / НТУ “ХПІ” ; дар. І. Ю. Адашевська ; уклад. І. Ю. 

Адашевська. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 84 с. : рис. Экземпляры:  чз.2(1), 

аб.1(1). 

12.  004.42 

М 54 

 

Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи “Методи 

конструювання об’єктів в комп’ютерних системах“ : для студ. спец. 122 

“Комп’ютерні науки”. Ч. 4 / НТУ “ХПІ” ; дар. І. Ю. Адашевська ; уклад. І. Ю. 

Адашевська. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 56 с. : рис. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

13.  004.42 

М 54 

 

Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи “Методи 

конструювання об’єктів в комп’ютерних системах“ : для студ. спец. 122 

“Комп’ютерні науки”. Ч. 1 / НТУ “ХПІ” ; дар. І. Ю. Адашевська ; уклад. І. Ю. 

Адашевська. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 24 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), 

аб.1(1). 

14.  004.42 

М 54 

 

Методичні вказівки до побудови креслення деталі складної форми в системі 

“Компас 3D” з освітньої програми “Системи автоматизованого проектування гідро- 

пневмоавтоматики” : для студ. спец. 131 “Прикладна механіка” спеціалізації 

“Інженерія мехатронних гідро-пневмосистем” / НТУ “ХПІ” ; уклад.: Д. Ю. Бородін, 

В. В. Семенова-Куліш. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 14 с. : рис. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

15.  004.42 

П 88 

 

Пугачов, Роман Володимирович. (кандидат технічних наук).  

Системи контролю версіями : навч.-метод. посібник / Р. В. Пугачов, Н. Ю. 

Любченко, М. О. Соболь ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 130 с. : рис. 

 Экземпляры: всего:7 - аб.4(5), чз.2(1), аб.1(1). 

16.  004.43 

A80 

 

Arsenyeva O. P.С# lanquaqe proqramminq = Програмування мовою С# : 

Theoreticai and practical quide in “Computer Science” / O. P. Arsenyeva, L. V. 

Solovey 

Vol. 1 / O. P. Arsenyeva, L. V. Solovey ; National Technical University "Kharkiv 

Polytechnic Institute". — Kharkiv : NTU “KhPI”, 2019. — 104 p. : fig. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

17.  004.43 

О-75 

 

Основи програмування мовою C# : навч. посібник / Л. В. Соловей [та ін.] ; дар. Л. 

В. Соловей ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 488 с. : табл., рис. 

 Экземпляры: всего:2 - аб.1(1), чз.2(1). 

18.  004.451 

О-60 

 

Операційні системи : лаб. практикум / Д. Ю. Голубничий [та ін.] ; дар.: Д. Ю. 

Голубничий [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 336 с. : табл., 

рис. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

19.  004.7 

G27 

 

Gavrylenko S. Fundamentals of computer systems  architecture / S. Gavrylenko , N. E. 

Khatsko ; NTU “KhPI”. — Kharkiv : NTU "KhPI", 2019. — 75 p. : tab., fig. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

20.  004.89 

Д 69 

 

Дорошенко, Анастасія Юріївна. Інформаційна технологія інтелектуального 

аналізу фактографічних текстових ресурсів : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 

05.13.06 / А. Ю. Дорошенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2019. — 24 с. : рис., табл. 

Экземпляры: всего:2 - чз.1(2). 

21.  004.89 

Т 48 

 

Ткаченко, Василь Володимирович. Інформаційна технологія підтримки 

прийняття рішень при виникненні надзвичайних ситуацій транскордонного 

характеру : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / В. В. Ткаченко ; НТУ 

“ХПІ”. — Харків, 2019. — 24 с. : рис. Экземпляры: всего:2 - чз.1(2). 

22.  004.92 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для 

студентів спеціальності 122- “Комп’ютерні науки” / НТУ “ХПІ” ; дар. А. Г. Журило 

; уклад.: О. В. Шоман [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 56 с. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 



23.  004.92 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра 

комп’ютерних наук : для студ. спец. 122 “Комп’ютерні науки”, спеціалізації 

“Інформаційні технології проектування” / НТУ “ХПІ” ; дар. А. Г. Журило ; уклад.: 

О. В. Шоман [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 32 с. : табл. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

24.  004.92 

М 54 

 

Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи “Методи 

конструювання об’єктів в комп’ютерних системах” : для студ. спец. 122 

“Комп’ютерні науки”. Ч. 2 / НТУ “ХПІ” ; дар. І. Ю. Адашевська ; уклад. І. Ю. 

Адашевська. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 36 с. : рис. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

25.  004.94 

А 28 

 

Адашевська, Ірина Юріївна. Проблеми конструювання об’єктів у комп’ютерних 

системах : конспект лекцій / І. Ю. Адашевська ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ 

“ХПІ”, 2019. — 72 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

26.  004.94 

А 64 

 

Аналіз та моделювання проблемно-орієнтованих програмних систем : навч. 

посібник / І. П. Гамаюн [та ін.] ; дар. І. В. Лютенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ 

“ХПІ”, 2019. — 179 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

27.  005 

М 50 

 

Менеджмент : навч. посібник / Н. С. Краснокутська [та ін.] ; дар. Н. С. 

Краснокутська ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 231 с. : табл., 

рис. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

28.  005 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни “Організація праці 

менеджера” : для студ. спец. 051 “Економіка” / НТУ “ХПІ” ; дар. О. М. Гуцан ; 

уклад. О. М. Гуцан. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 10 с.  Экземпляры: всего:1 - 

аб.1(1). 

29.  005.3 

М 34 

 

Матросов, Олександр Дмитрович. (кандидат економічних наук).  

Сучасні технології в менеджменті підприємств та організацій : навч. посібник / О. 

Д. Матросов, В. О. Матросова, П. О. Доуртмес ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ 

“ХПІ”, 2019. — 92 с. : табл., рис.  Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

30.  005.334 

М 80 

 

Мороз, Володимир Михайлович. (доктор наук державного управління).  

Ризик-менеджмент : навч. посібник / В. М. Мороз, С. А. Мороз ; НТУ “ХПІ”. — 

Київ : Кондор, 2019. — 140 с.  Экземпляры: всего:16 - аб.4(14), чз.2(1), аб.1(1). 

31.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 1(1326) : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та 

проектами / відп. ред. І. В. Кононенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 80 с. : табл., 

рис. — ISSN 2311-4738  Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

32.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 10(1335) : Нові рішення в сучасних технологіях / відп. ред. Є. І. Сокол. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 123 с. : табл., рис. —  Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

33.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 14(1339) : Енергетика: надійність та енергоефективність / відп. ред. А. Г. 

Гурин. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 83 с. : табл., рис. — ISSN 2224-0349 

 Экземпляры: всего:2 - аб.1(2). 

34.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 16(1341) : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика / 

відп. ред. В. Б. Клепіков. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 108 с. : табл., рис. — 

Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

35.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 



Вип. 18(1343) : Техніка та електрофізика високих напруг / відп. ред. В. І. 

Кравченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 78 с. : табл., рис. — ISSN 2079-0740 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

36.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 1 : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства / відп. ред. Я. В. 

Тарароєв. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 123 с. : табл., рис. — ISSN 2227-6890 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

 

 

37.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 1 : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і 

практика / гол. ред. Б. В. Клименко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 88 с. : табл., 

рис. — ISSN 2079-3944 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

38.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 1 : Системний аналіз, управління та інформаційні технології / гол. ред. М. Д. 

Годлевський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 73 с. : табл., рис. — ISSN 2079-0023 

 Экземпляры: всего:2 - аб.1(2) 

39.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 1 : Хімія, хімічна технологія та екологія / відп. ред. І. М. Рищенко. — Харків : 

НТУ “ХПІ”, 2019. — 74 с. : табл., рис. —  Экземпляры: всего:2 - аб.1(2). 

40.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 2(1327) : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та 

проектами / відп. ред. І. В. Кононенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 82 с. : табл., 

рис. — ISSN 2311-4738 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

41.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 2 : Хімія, хімічна технологія та екологія / відп. ред. І. М. Рищенко. — Харків : 

НТУ “ХПІ”, 2019. — 72 с. : табл., рис. —  Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

42.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 3(1328) : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування / відп. ред. О. 

П. Усатий. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 102 с. : табл., рис. — ISSN 2078-774X 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

43.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 4(1329) : Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії / відп. 

ред. В. І. Мілих. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 130 с. : табл., рис. — ISSN 2409-

9295 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

44.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 5(1330) : Нові рішення в сучасних технологіях / відп. ред. Сокол Є. І. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 219 с. : табл., рис. — ISSN 2079-5459 Экземпляры: 

всего:1 - аб.1(1). 



45.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 7(1332) : Машинознавство та САПР / відп. ред. М. А. Ткачук. — Харків : НТУ 

“ХПІ”, 2019. — 155 с. : табл., рис. — ISSN 2079-0775 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

46.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 8(1333) : Математичне моделювання в техніці та технологіях / відп. ред. В. А. 

Ванін. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 298 с. : табл., рис. — ISSN 2222-0631 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

47.  062 

Х 23 

 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  
Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National 

Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” 

Вип. 9(1334) : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика / гол. 

ред. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 106 с. : табл., рис. — ISSN 2079-

8024 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

48.  101 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Основи 

філософських знань (філософія, релігієзнавство)” : для студ. Харківського 

комп’ютерно-технологічного коледжу / НТУ “ХПІ” ; уклад. І. В. Тарасенко. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 24 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

49.  101 

М 54 

 

Тарасенко, Ірина Валеріївна. Основи філософських знань (філософія, 

релігієзнавство) : тексти лекцій для студ. Харківського комп’ютерно-

технологічного коледжу / І. В. Тарасенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 

2019. — 48 с. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

50.  111.1 

В 57 

 

Владленова, Илиана Викторовна. Онтология. Философские проблемы сознания : 

учеб.-метод. пособие / И. В. Владленова, О. А. Дольская ; НТУ “ХПИ”. — Харьков 

: Иванченко И. С., 2019. — 258 с. : рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

51.  111.12 

Д 85 

 

Духовність як складова Української державності : зб. наук. пр. за матеріалами 

Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 9-10 квіт. 2019 р. / ХНУБА, НТУ “ХПІ”, 

ХНТУСГ, ХНПУ, НАУ ім. М. Є. Жуковського “ХАІ” ; дар. А. В. Кіпенський. — 

Харків : ФОП Панов А. М., 2019. — 348 с. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

52.  159.9 

М 54 

 

Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Практикум із загальної 

психології” : для студ. денної та заочної форм навч. овітньо-кваліфікаційного рівня 

“Бакалавр” зі спец. 053 “Психологія”. Ч. 2 / НТУ “ХПІ” ; дар. В. В. Шаполова ; 

уклад.: О. Г. Романовський [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 34 с. : табл. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

53.  159.9 

М 54 

 

Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Практикум із загальної 

психології” : для студ. денної та заочної форм навч. овітньо-кваліфікаційного рівня 

“Бакалавр” зі спец. 053 “Психологія”. Ч. 1 / НТУ “ХПІ” ; дар. В. В. Шаполова ; 

уклад.: О. Г. Романовський [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 46 с. : табл. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

54.  159.9 

Р 69 

 

Романовський, Олександр Георгійович. (доктор педагогічних наук).  

Методика викладання психології : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, С. 

М. Резнік ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 56 с. : табл., рис. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

55.  316.6 

М 54 

 

Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Соціально-психологічний 

тренінг” : для студ. денної та заочної форм навч. освітньо-кваліфікаційного рівня 

“Бакалавр” зі спец. 053 “Психологія” / НТУ “ХПІ” ; дар. В. В. Шаполова ; уклад.: 

О. Г. Романовський, Г. В. Попова, В. В. Шаполова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 

54 с. : табл. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

56.  330.101.5

41 

М 16 

Макроекономіка : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова 

; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 216 с. : 

табл., рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

57.  330.101.5

42 

Курс мікроекономіки : навч. посібник / Ф. В. Абрамов [та ін.] ; дар. Н. М. 

Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 



К 93 156 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

58.  330.4 

Е 45 

 

Економічна кібернетика : метод. вказівки до виконання та захисту дипломних 

робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” галузі знань 05 “Соціальні та 

поведінкові науки” спец. 051 “Економіка” спеціалізації 051.04 “Економічна 

кібернетика” / НТУ “ХПІ” ; дар. А. О. Харченко ; уклад.: А. О. Харченко [и др.]. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 28 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

59.  331.101.2

62 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни 

“Мотивування персоналу” : для студ. спец. 051 “Економіка” / НТУ “ХПІ” ; дар. О. 

М. Гуцан ; уклад. О. М. Гуцан. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 35 с. : табл. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

60.  331.45 

У 67 

 

Управління і соціально-економічні основи охорони праці : практикум / В. Ф. 

Райко [та ін.] ; дар. О. І. Ільїнська ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 

240 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

61.  338.47:00

5.932 

І-74 

 

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків : 

навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; ред. О. В. Григоров ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге 

вид. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 496 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:2 - 

чз.2(1), аб.1(1). 

62.  338.48 

Д 70 

 

Дослідження та оптимізація економічних процесів в готельно-ресторанному 

бізнесі : колективна монографія / НТУ “ХПІ” ; дар. В. О. Александрова ; ред.: Н. В. 

Якименко-Терещенко, Є. М. Строков. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 100 с. : 

табл., рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

63.  339.9 

А 87 

 

Архієреєв, Сергій Ігоревич.  
Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини : навч. посібник / С. І. 

Архієреєв, Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. 

Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 234 с. : табл., рис. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

64.  339.9 

М 58 

 

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник. - 

Ч. 2. Т. 1 / І. М. Посохов [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; БЕМ НТУ “ХПІ”. — Харків : 

Іванченка І. С., 2019. — 760 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

65.  343 

К 89 

 

Кузьменко, Олександр Васильович. (кандидат педагогічних наук).  

Питання вчення про злочин і покарання : навч. посібник / О. В. Кузьменко ; НТУ 

“ХПІ”, КВНЗ “ХАНО”. — 2-ге вид. — Харків : Юрайт, 2019. — 212 с. : табл., рис. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

66.  37:1 

П 56 

 

Пономарьов, Олександр Семенович. (кандидат технічних наук ; 1937).  

Практикум з філософії освіти : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, І. В. 

Костиря ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 104 с. : табл., рис. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

67.  378.147-

024.87 

К 95 

 

Кухаренко, Володимир Миколайович.  
Тьютор дистанційного та змішаного навчання : навч. посібник / В. М. Кухаренко ; 

дар. В. М. Кухаренко ; НТУ “ХПІ”. — Київ : Міленіум, 2019. — 307 с. : табл., рис. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

68.  378.4.001

(477) 

У 45 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : прогр. Міжнар. 

наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 10-11 квіт. 2019 р. / НТУ “ХПІ”. — Харків : 

НТУ “ХПІ”, 2019. — 44 с. Экземпляры: всего:2 - аб.1(2). 

69.  378.6:62(

477.54) 

П 68 

Правила прийому до Національного технічного університету “Харківський 

політехнічний інститут” в 2019 році / НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 

75 с. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

70.  378:796] 

П 56 

 

Пономарьов, Олександр Семенович. (кандидат технічних наук ; 1937).  

Професійна відповідальність у спортивній педагогіці : навч. посібник / О. С. 

Пономарьов, Л. В. Зінченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 200 с. : 

рис. 

 Экземпляры: всего:2 - аб.1(1), чз.2(1). 

71.  378-

047.58 

П 56 

 

Пономарьов, Олександр Семенович. (кандидат технічних наук ; 1937).  

Моделювання педагогічної творчості і майстерності : метод. вказівки з вивч. теми з 

творчості в курсі “Моделювання професійної діяльності та освітньої підгот. 

фахівця” : для слухачів магістерської прогр. зі спец. “Педагогіка вищої школи” / О. 



С. Пономарьов, М. П. Черемський ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Мачулін Л. І., 2019. — 

88 с. : рис. Экземпляры: всего:4 - аб.4(2), чз.2(1), аб.1(1). 

72.  40 

К 92 

 

Купріянов, Євген Валерійович.  
Стилістика перекладу = Stylistics in translation : навч.-метод. посібник із курсу 

“Теорія та практика перекладу” для студ. спец. 035.10 “Прикладна лінгвістика” 

денної та заоч. форми навчання / Є. В. Купріянов, Д. О. Гулієва ; НТУ “ХПІ”. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 130 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

73.  42 

Л 17 

 

Лазарєва, Ольга Ярославна.  
Розмовляємо про науку англійською = Science speaks English : навч. посібник / О. 

Я. Лазарєва, О. О. Ковтун, Л. В. Дьомочка ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 

2019. — 276 с. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

74.  42 

П 30 

 

Петрасова, Світлана Валентинівна.  
Практикум з мовної комунікації (англійська мова) = English Communication Practice 

: навч.-метод. посіб. / С. В. Петрасова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. 

— 72 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

75.  42 

Ф 94 

 

Функціональні структури академічної англійської мови = Functional Structures of 

Academic English : методичні вказівки до практичних занять з курсу “Англійська 

мова за професійним спрямуванням” для студ. всіх спеціальностей / НТУ “ХПІ” ; 

дар. Л. В. Дьомочка ; уклад.: О. Я. Лазарєва, А. А. Ковтун, Л. В. Дьомочка. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 44 с. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

76.  43 

З-20 

 

Закріплення навичок мовної компетентності німецької та англійської мов = Die 

Festigung des Wissens und Könnens der Linguistischen Kompetenz der Deutschen und 

Englischen Sprachen = The Funding of knowledge of the linguistic competence of 

german and english languages : методичні вказівки до практичних занять з курсів 

“Практичний курс німецької мови” та “Практичний курс англійської мови” для 

студентів спеціальності “Прикладна лінгвістика” / НТУ “ХПІ” ; уклад.: Ю. В. 

Бунтурі, Т. В. Полянська, А. І. Трофімова-Герман. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 

56 с. : табл. Экземпляры: всего:5 - аб.4(3), чз.2(1), аб.1(1). 

77.  4Р 

С 53 

 

Снегурова, Татьяна Алексеевна. (кандидат педагогических наук).  

Дебют. Курс русского языка для иностранных студентов = Debut. A course of 

Russian for international students : учебник / Т. А. Снегурова, Ю. А. Романов, В. Ю. 

Парамонова ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 264 с. : табл. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.9(1). 

78.  4Р 

С 53 

 

Снегурова, Татьяна Алексеевна. (кандидат педагогических наук).  

Дебют. Курс русского языка для иностранных студентов : русско-англо-турецкий 

словарь = Debut. A course of Russian for international students : Russian-English-

Turkish vocabulary / Т. А. Снегурова, Ю. А. Романов, В. Ю. Парамонова ; НТУ 

“ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 40 с. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.9(1). 

79.  4Р 

У 92 

 

Учимся общению! : учеб. пособие / О. М. Виктор [и др.] ; НТУ “ХПИ”. — Харьков 

: НТУ “ХПИ”, 2019. — 320 с. : рис. 

 Экземпляры: всего:4 - аб.9(3), аб.1(1). 

80.  51 

У 91 

 

Учебный русско-французский математический словарь / Е. Н. Лапузина [и др.] ; 

НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 184 с. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.9(1). 

81.  512.64 

С 32 

 

Сердюк, Ірина Василівна.  
Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-

го порядку  : навч. посібник / І. В. Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. І. Дунаєвська ; НТУ 

“ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 174 с. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

82.  512.64 

С 32 

 

Сердюк, Ірина Василівна.  
Теорія визначників. Методи обчислення визначників N-го порядку  : навч. посібник 

/ І. В. Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. В. Дунаєвська ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня 

Мадрид, 2019. — 256 с. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

83.  517.3 

М 54 

Методичні вказівки до проведення тестового контролю знань з вищої математики 

за темою “Невизначений інтеграл” : для студ. усіх спец. / НТУ “ХПІ” ; дар. А. М. 



 Гайдаш ; уклад. А. М. Гайдаш. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 88 с. — (Тестові 

завдання з вищої математики) 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

84.  53 

А 43 

 

Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали XIX 

Регіональної наук. студентської конф., 17-18 квіт. 2019 р. / НТУ “ХПІ” ; гол. 

оргком. А. П. Марченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 160 с. : табл., рис. — 

ISSN 2415-8046 

 Экземпляры: всего:2 - аб.1(2). 

85.  531.6 

Л 89 

 

Львов, Геннадій Іванович. (доктор технічних наук ; 1943).  

Контактна механіка та чисельне моделювання удару : навч.-метод. посібник / Г. І. 

Львов, О. А. Костромицька ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 157 с. : 

табл., рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

86.  539.3 

В 17 

 

Ванін, Віктор Антонович. Математичні моделі та чисельні методи в задачах 

механіки суцільного середовища : навч. посібник / В. А. Ванін ; НТУ “ХПІ”. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 205 с. : мал. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

87.  54 

З-14 

 

Загальна хімія : навч. посібник / Булавін В. І. [та ін.] ; дар. В. І. Булавін ; заг. ред. 

Булавін В. І. ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — 376 с. : табл., 

рис. 

 Экземпляры: всего:7 - аб.1(1), аб.4(2), аб.2(2), аб.3(1), чз.2(1). 

88.  544.6 

С 50 

 

Смірнова, Ольга Леонідівна. (кандидат технічних наук). Ресурсозберігаючі 

електрохімічні виробництва : навч. посібник / О. Л. Смірнова, С. А. Лещенко ; НТУ 

“ХПІ”. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 120 с. : табл., рис. 

 Экземпляры: всего:3 - аб.2(1), чз.2(1), аб.1(1). 

89.  544.6 

Т 82 

 

Тульський, Геннадій Георгійович (доктор технічних наук ; 19.05.1962).  
Теоретична електрохімія : навч. посібник / Г. Г. Тульський. — ISBN 978-617-7675-

49-4 Ч. 1 / В. М. Артеменко, С. Г. Дерібо ; дар. С. Г. Дерібо ; НТУ “ХПІ”. — Харків 

: Іванченко І. С., 2019. — 183 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

90.  546 

В 68 

 

Волобуєв, Максим Миколайович. (кандидат хімічних наук). Хімія елементів: 

авторський лекційний курс : навч. посібник / М. М. Волобуєв, М. В. Ведь ; НТУ 

“ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 200 с. : табл., рис. 

 Экземпляры: всего:4 - аб.1(1), аб.2(2), чз.2(1). 

91.  553.982 

Г 36 

 

Геологія нафти і газу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та асп., м. 

Харків, 14-15 трав. 2019 р. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ “ХПІ”, УкрНДІгаз ; дар. 

В. С. Білецький. — Харків : ХНУ, 2019. — 73 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:1 - 

аб.1(1). 

92.  577.2 

А 43 

 

Актуальные проблемы биотехнологии и биоинженерии : монография / И. А. 

Белых [и др.] ; дар. А. Н. Огурцов ; ред. А. Н. Огурцов ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : 

Типография Мадрид, 2019. — 240 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

93.  577.32 

О-39 

 

Огурцов, Александр Николаевич (ученый).  Бионанотехнология и 

нанобиофизика : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк, Н. Ю. 

Масалитина Ч. 1 : Бионаноструктуры / НТУ “ХПИ” ; дар. А. Н. Огурцов. — 

Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 256 с. : рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

94.  577.32 

О-39 

 

Огурцов, Александр Николаевич (ученый).  Бионанотехнология и 

нанобиофизика : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк, Н. Ю. 

Масалитина 

Ч. 2 : Функционирование бионаносистем / НТУ “ХПИ” ; дар. А. Н. Огурцов. — 

Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 288 с. : рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

95.  6(09) 

Л 25 

 

Ларин, Андрей Алексеевич. (кандидат технических наук).  

История науки и техники : учебник / А. А. Ларин ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФЛП 

Панов А. Н., 2019. — 288 с. : рис. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

96.  612.86 

Н 84 

 

Носова, Яна Віталіївна. Методи та засоби визначення респіраторно-ольфакторних 

порушень : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Я. В. Носова ; НТУ 

“ХПІ”. — Харків, 2019. — 20 с. : рис. Экземпляры: всего:2 - чз.1(2). 

97.  620.179 

М 54 

 

Методичні вказівки до практичних занять “Контроль електричних параметрів і 

температури деталей обладнання машин та апаратів переробних і хімічних 

виробництв” з дисципліни “Методи дослідження стану машин і апаратів, 

діагностика та моніторинг технічного стану” : для студ. спец. 133 “Галузеве 



машинобудування” спеціалізацій: “Обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів”, “Обладнання переробних і харчових виробництв” / НТУ 

“ХПІ” ; уклад.: В. В. Себко [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 36 с. : табл. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

98.  620.179.1

6 

П 30 

 

Петрищев, Олег Николаевич.  Теория и практика электромагнитно-

акустического контроля / О. Н. Петрищев, Г. М. Сучков, С. Ю. Плеснецов 

Ч. 1 : Теоретические основы расчета и проектирования электроакустических 

преобразователей электромагнитного типа : монография / НТУ “ХПИ”. — Харків : 

Оберіг, 2019. — 556 с. : рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

99.  621.01 

П 78 

 

Програма науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Енергетичне машинобудування” у 

2018/2019 н. р., м. Харків, 17-19 квіт. 2019 р. / НТУ “ХПІ” ; гол. оргком. А. П. 

Марченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 10 с. Экземпляры: всего:2 - аб.1(2). 

 

 
  

100.  621.01 

Ш 43 

 

Шелковий, Сергій Костянтинович. (кандидат технічних наук). Сорок років 

наукової співпраці НТУ “ХПІ” з університетами Німеччини в галузі технічної 

механіки : зб. статей / дар. С. К. Шелковий. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 48 с. 

Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

101.  621.22 

Р 34 

 

Рєзва, Ксенія Сергіївна. Удосконалення проточних частин високонапірних 

оборотних гідромашин на основі чисельного моделювання їх гідродинамічних 

характеристик : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / К. С. Рєзва ; НТУ 

“ХПІ”. — Харків, 2019. — 20 с. : рис., табл. Экземпляры: всего:2 - чз.1(2). 

102.  621.3 

Б 79 

 

Болюх, Володимир Федорович. (доктор технічних наук ; 1955).  

Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / 

В. Ф. Болюх, Данько В. Г., Є. В. Гончаров ; дар. Є. В. Гончаров ; НТУ “ХПІ”. — 

Харків : Планета-Прінт, 2019. — 248 с. : табл., рис. 

 Экземпляры: всего:10 - аб.4(3), аб.2(2), аб.3(3), чз.2(1), аб.1(1). 

103.  621.3 

Г 44 

 

Гетьман, Андрій Володимирович. Аналіз та синтез структури магнітного поля 

технічних об’єктів на основі просторових гармонік : автореферат дис. ... д-ра техн. 

наук : 05.09.05 / А. В. Гетьман ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2019. — 40 с. : іл. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.1(2). 

104.  621.3 

М 54 

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов над разделом курса 

ТОЭ “Магнитные цепи постоянного и переменного магнитного потока” : для студ. 

спец. 141 “Электроэнергетика, электротехника та электромеханика”, в том числе 

для иностранных студентов / НТУ “ХПИ” ; дар. В. М. Боев ; сост. В. М. Боев. — 

Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 80 с. : рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

105.  621.3 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи по III частині 

курсу “Теоретичні основи електротехніки”, “Розрахунок електростатичного поля” : 

для студ. 141 спец. “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / НТУ 

“ХПІ” ; дар. С. А. Литвиненко ; уклад.: А. М. Борисенко [та ін.]. — Харків : НТУ 

“ХПІ”, 2019. — 24 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

106.  621.3 

М 54 

 

Методичні вказівки з виконання розрахунково-графічного завдання за темою 

“Розрахунок лінійних електричних кіл гармонійного струму” з дисциплін 

“Теоретичні основи електротехніки”, “Теорія електричних та магнітних кіл”, 

“Теорія електричних кіл” : для студ. спец. 141 “Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка”, 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 

171 “Електроніка” / НТУ “ХПІ” ; дар. С. А. Литвиненко ; уклад.: М. М. Резинкина 

[та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 44 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

107.  621.3 

М 54 

 

Методичні вказівки з виконання розрахунково-графічного завдання за темою 

“Розрахунок лінійних електричних кіл постійного струму” з курсів “Теоретичні 

основи електротехніки”, “Теорія електричних та магнітних кіл”, “Теорія 

електричних кіл” : для студ. спец. 141 “Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка”, 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 171 

“Електроніка” / НТУ “ХПІ” ; дар. С. А. Литвиненко ; уклад.: М. М. Резинкина [та 

ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 44 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

108.  621.3 Сокол, Евгений Иванович. Электроника, автоматика, информатика - люди и 



С 59 

 

изобретения : учеб. пособие / Е. И. Сокол, А. В. Ивашко, П. А. Качанов ; НТУ 

“ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 226 с. : ил. Экземпляры: всего:8 - 

аб.3(6), чз.2(1), аб.1(1). 

109.  621.315.2 

Т 48 

 

Ткаченко, Олександр Олегович. Магнітне поле високовольтних кабельних ліній 

при двосторонньому заземленні екранів кабелів : автореферат дис. ... канд. техн. 

наук : 05.09.05 / О. О. Ткаченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2019. — 22 с. : іл. 

Экземпляры: всего:2 - чз.1(2). 

110.  621.316.5 

М 54 

 

Методические указания к лабораторной работе “Исследование влияния реакторов 

поперечной компенсации на ограничение внутренних перенапряжений в 

электрической сети с длинной ненагруженной линией электропередачи” по курсу 

“Перенапряжения в электроэнергетических системах : для студ. направления 

подготовки “Энергетика, электротехника и электромеханика”, в том числе для 

иностранных студ. / НТУ “ХПИ” ; дар.: В. И. Нижевский, С. К. Березка ; сост.: В. 

И. Нижевский, С. К. Березка, И. В. Нижевский. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 

20 с. : табл., рис Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

111.  621.318.1 

С 12 

 

Сабокар, Олег Сергійович. Удосконалення магнітно-імпульсного обладнання для 

технологій ремонту транспортних засобів : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 

05.09.13 / О. С. Сабокар ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2019. — 24 с. : іл. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.1(2). 

112.  621.35 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Прилади для 

електрохімічних досліджень та організація експерименту” : для студ. спеціалізації 

“Технічна електрохімія” і “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та 

матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навч. / НТУ “ХПІ” ; дар. О. І. 

Пилипенко ; уклад.: Г. Г. Тульський [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 36 с. : 

табл., рис. Экземпляры: всего:3 - аб.2(1), чз.2(1), аб.1(1). 

113.  621.357.9 

Г 17 

Гальванічні покриття тернарними сплавами заліза: формування, властивості : 

монографія / І. Ю. Єрмоленко [та ін.] ; дар. М. В. Ведь ; НТУ “ХПІ”. — Харків : 

ФОП Бровін О. В., 2019. — 248 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:3 - аб.1(3). 

114.  621.385 

К 84 

 

Крутиков, Геннадий Анатолиевич. (доктор технических наук).  

Теория и проектирование пневматических силовых контуров мехатронных систем : 

монография / Г. А. Крутиков, Ю. Л. Атаманов, М. Г. Стрижак ; дар. Г. А. Крутиков 

; ред. Г. А. Крутиков ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2019. — 300 с. : 

табл., рис. Экземпляры: всего:2 - аб.1(2). 

115.  621.43 

М 79 

 

Мордвінцева, Ірина Олександрівна.  
Моделювання в САПР нестаціонарних термічних навантажень та ресурсної 

міцності поршнів швидкохідних дизелів : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 

05.05.03 / І. О.  Мордвінцева ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2019. — 21 с. : рис., табл. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.1(2). 

116.  621.436 

С 13 

 

Савченко, Анатолій Вікторович. Вибір та обгрунтування параметрів 

автотракторного дизеля при його роботі на водопаливній емульсії : автореферат 

дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / А. В. Савченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2019. — 

21 с. : рис., табл. Экземпляры: всего:2 - чз.1(2). 

117.  621.56 

К 95 

 

Кухаренко, Володимир Миколайович. Рідкий лід та холодильні технології : 

навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 

2019. — 132 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

118.  621.833 

Г 37 

 

Герасименко, Володимир Віталійович. Моделювання зубчастих коліс та валів : 

навч. посібник / В. В. Герасименко, Д. Ю. Бородін, І. М. Бєлих ; НТУ “ХПІ”. — 

Харків : Планета-Прінт, 2019. — 164 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), 

аб.1(1). 

119.  621.867 

М 38 

 

Машини безперервного транспорту в технологіях неорганічних речовин : навч. 

посібник / О. В. Кобзєв [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : Видавець О. 

А. Мірошніченко, 2019. — 136 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

120.  621.91 

Р 49 

 

Різання та інструмент в технологічних системах = Cutting & Tool in Technological 

System : міжнар. наук.-техн. зб. 

Вып. 91 / НТУ “ХПІ” ; відп. ред. Є. В. Островерх. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 

232 с. : табл., рис. — ISSN 2078-7405 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 



121.  621.923 

А 27 

 

Агу Коллинз Агу Шлифование твердых сплавов с применением технологии 

минимальной смазки : монография / Агу Коллинз Агу, М. Д. Узунян, А. В. Руднев. 

— Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 188 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:2 - аб.1(2). 

122.  622.323 

Б 61 

 

Білецький, Володимир Стефанович. (доктор технічних наук).  

Основи транспорту природних вуглеводнів = Fundamental of Natural Hydrocarbons 

Transport : посібник / В. С. Білецький, М. І. Фик ; дар. В. С. Білецький ; заг. ред. I. 

М. Фик ; ХТ НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 274 с. : табл., рис. 

 Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

123.  657 

Б 94 

 

Бухгалтерський облік : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для 

студ. денної та заочної форм навч. спец. 072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування” / НТУ “ХПІ” ; дар.: О. О. Фальченко, А. С. Колєсніченко ; уклад.: О. 

О. Фальченко, А. С. Колєсніченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 10 с. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

 

124.  657 

Б 94 

 

Бухгалтерський облік : методичні вказівки до виконання індивідуального 

завдання  для студ. денної форми навч. спец. 072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування” / НТУ “ХПІ” ; дар.: О. О. Фальченко, А. С. Колєсніченко ; уклад.: О. 

О. Фальченко, А. С. Колєсніченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 23 с. 

Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

125.  657 

О-16 

 

Облік і аудит : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студ. 

денної та заочної форм навч. спец. 6.030601 “Менеджмент” / НТУ “ХПІ” ; дар.: О. 

О. Фальченко, А. С. Колєсніченко ; уклад.: О. О. Фальченко, А. С. Колєсніченко. — 

Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 8 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1) 

126.  657 

О-16 

 

Облік і аудит : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для 

студ. денної форми навч. спец. 6.030601 “Менеджмент” / НТУ “ХПІ” ; А. С. 

Колєсніченко ; уклад.: О. О. Фальченко, А. С. Колєсніченко. — Харків : НТУ 

“ХПІ”, 2019. — 21 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

127.  657 

Ф 59 

 

Фінансова звітність та фінансовий аналіз : метод. вказівки щодо виконання 

курсового проекту “Комплексна оцінка фінансового стану підприємства” для студ. 

спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / НТУ “ХПІ” ; дар. Т. В. 

П’ятак ; уклад.: Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 60 с. : 

табл. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

128.  657(100) 

М 54 

 

Методические указания к выполнению индивидуального задания для 

самостоятельной работы по дисциплине “Учет в зарубежных странах” : для студ. 

дневной формы обучения спец. 071 “Учет и налогообложение” / НТУ “ХПИ” ; дар. 

Е. И. Линник ; сост.: Е. И. Линник, А. Н. Бондаренко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 

2019. — 24 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

129.  657(100) 

М 54 

 

Методические указания к выполнению индивидуального задания по дисциплине 

“Учет в зарубежных странах” : для студ. заочной формы обучения спец. 071 “Учет 

и налогообложение” / НТУ “ХПИ” ; дар. Е. И. Линник ; сост.: Е. И. Линник, А. Н. 

Бондаренко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 40 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), 

аб.1(1). 

130.  657(100) 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для самостійної 

роботи з курсу “Облік у зарубіжних країнах” : для студ. денної форми навч. спец. 

071 “Облік і оподаткування” : англ. мовою / НТУ “ХПІ” ; дар. О. І. Линник ; уклад.: 

О. І. Линник, О. М. Бондаренко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 25 с. 

 Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

131.  657(100) 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для самостійної 

роботи з курсу “Облік у зарубіжних країнах” : для студ. денної форми навч. спец. 

071 “Облік і оподаткування” / НТУ “ХПІ” ; дар. О. І. Линник ; уклад.: О. І. Линник, 

О. М. Бондаренко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 24 с. Экземпляры: всего:2 - 

чз.2(1), аб.1(1). 

132.  657(100) 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з курсу “Облік у 

зарубіжних країнах” : для студ. заочної форми навч. спец. 071 “Облік і 

оподаткування” / НТУ “ХПІ” ; дар. О. І. Линник ; уклад.: О. І. Линник, О. М. 

Бондаренко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 40 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), 

аб.1(1). 



133.  658.3 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни “Управління розвитком 

персоналу” : для студ. спец. 051 “Економіка” / НТУ “ХПІ” ; дар. О. М. Гуцан ; 

уклад. О. М. Гуцан. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 11 с. Экземпляры: всего:1 - 

аб.1(1). 

134.  658.5 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни 

“Організація виробництва та маркетинг” для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія”, 162 

“Біотехнологія та біоінженерія”, 181 “Харчові технології”, 185 “Нафтогазова 

інженерія та технології” / НТУ “ХПІ” ; дар.: М. О. Попов, В. Ю. Верютіна, Н. М. 

Дьякова ; уклад.: М. О. Попов, В. Ю. Верютіна, Н. М. Дьякова. — Харків : НТУ 

“ХПІ”, 2019. — 23 с. : табл. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

135.  658.5 

С 91 

 

Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління 

витратами : навч. посібник / С. П. Сударкіна [та ін.] ; дар.: С. П. Сударкіна [та ін.] ; 

НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 112 с. : табл., рис. Аб.1(1). 

136.  658.516 

М 54 

 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Основи стандартизації, 

метрології та управління якістю” : для студ. спец. 076 “Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність” / НТУ “ХПІ” ; дар. О. Б. Білоцерківський ; уклад. О. Б. 

Білоцерківський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 120 с. : табл. Экземпляры: - 

аб.1(1). 

137.  659.4 

З-42 

 

Зв’язки з громадськістю : конспект лекцій для студ. усіх форм навч. спец. 075 - 

“Маркетинг” / НТУ “ХПІ” ; уклад. С. В. Чернобровкіна. — Харків : НТУ “ХПІ”, 

2019. — 40 с. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

138.  66 

М 54 

 

Методичні вказівки з виконання техніко-економічного обгрунтування дипломних 

проектів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за напрямом підготовки 

6.051301 “Хімічна технологія” для студентів спеціалізаціі “Хімічні технології 

органічних речовин, “Хімічні технології харчових добавак та косметичних засобів” 

денної та заочної форми навчання / НТУ “ХПІ” ; дар. В. Ю. Верютіна ; уклад. В. Ю. 

Верютіна. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 9 с. : табл. Экземпляры: всего:2 - 

чз.2(1), аб.1(1). 

139.  66 

М 54 

 

Методичні вказівки з виконання техніко-економічного обгрунтування дипломних 

проектів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” за напрямом підготовки 161 

спеціальності “Хімічні технології та інженерія” : для студ. денної і заочної форм 

навч. / НТУ “ХПІ” ; дар. В. Ю. Верютіна ; уклад. В. Ю. Верютіна. — Харків : НТУ 

“ХПІ”, 2019. — 16 с. : табл. — Загл. обл. : Методичні вказівки з виконання техніко-

економічному обгрунтуванню дипломних проектів за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем “магістр” за напрямом підготовки 161 спеціальності “Хімічні технології та 

інженерія” Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

140.  66.02 

Р 65 

 

Розрахунок хімічних реакторів. Числові методи на мові С# l : навч. посібник / А. 

С. Савенков [та ін.] ; дар. Л. В. Соловей ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. 

— 308 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

141.  66.045 

М 54 

 

Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи “Визначення 

характеристик регенеративного теплообмінного апарату з проміжним теплоносієм” 

за курсом “Процеси та апарати хімічних та харчових виробництв” : для студ. 

хіміко-технологічних спеціальностей та галузевого машинобудування всіх форм 

навчання / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. — Харків : 

НТУ “ХПІ”, 2019. — 16 с. : рис., табл. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

142.  66.047 

М 54 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Вивчення характеристик 

процесу сушіння” за курсами: “Процеси і апарати хімічної технології”, “Типові 

технологічні об’єкти і процеси виробництв”, “Процеси і апарати біотехнологічних 

виробництв”, “Гідрогазодинаміка” : для студ. хіміко-технологічних та 

енергомашинобудівних спец. усіх форм навч. / НТУ “ХПІ” ; дар. Є. І. Литвиненко ; 

уклад.: Ю. А. Толчинський, Є. І. Литвиненко, О. Є. Ділова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 

2019. — 22 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

143.  661.3 

М 54 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Автоматизоване 

управління технологічними процесами галузі” : на прикладі виробництва 

кальцинованої соди за аміачним способом спец. 151 “Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології” / НТУ “ХПІ” ; дар. С. Д. Деменкова ; уклад.: 



А. О. Бобух [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 26 с. Экземпляры: всего:1 - 

аб.1(1). 

144.  661.3 

М 54 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерно-

інтегровані системи управління об’єктами галузі” : для студ. спец. 151 

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” / НТУ “ХПІ” ; дар. С. Д. 

Деменкова ; уклад.: А. О. Бобух [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 24 с. 

Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

145.  661.5 

Т 38 

 

Технологія зв’язаного нітрогену. Синтез п’ятиоксиду динітрогену : навч. 

посібник / В. Г. Созонтов [та ін.] ; дар. Г. І. Гринь ; СНУ, НТУ “ХПІ”, 

Сєвєродонецький ОРГХІМ. — Сєверодонецьк : СНУ, 2019. — 256 с. : табл., рис. 

Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), аб.1(1). 

146.  664 

М 54 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Вміст нітратів у продуктах 

харчування” з курсу “Загальна екологія” = Methodical instructions for laboratory work 

“Nitrate content in food” on discipline “Ecology” : для студ.-іноземців та студентів, 

які вивчають дисципліну на іноземній мові / НТУ “ХПІ” ; уклад.: Т. С. Тихомирова, 

О. В. Шестопалов, О. В. Горбунова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 20 с. : рис., 

табл. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1). 

147.  667.2 

М 54 

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Хімія і технологія органічних 

барвників і люмінофорів” : для студ. спец. 161 “Хімічні технології та інженерія” 

денної та заочної форм навч. / ХТ НТУ “ХПІ” ; дар. Т. В. Фалалєєва ; уклад.: Т. В. 

Фалалєєва [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 40 с. Экземпляры: всего:1 - 

аб.1(1). 

148.  678.7 

М 54 

 

Методичні вказівки з виконання техніко-економічного обгрунтування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за напрямом підготовки 6.051301 

“Хімічна технологія” : для студ. спеціалізації 6.05130107 “Хімічна технологія 

переробки полімерних та композиційних матеріалів” денної та заочної форми навч. 

/ НТУ “ХПІ” ; дар.: В. Ю. Верютіна, Д. М. Бішеф ; уклад.: В. Ю. Верютіна, Д. М. 

Бішеф. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 8 с. : табл. Экземпляры: всего:2 - чз.2(1), 

аб.1(1). 

149.  681.52 

П 69 

 

Практикум з метрології, основ вимірювань та технічних засобів автоматизації : 

навч. посібник / А. К. Бабіченко [та ін.] ; дар.: А. К. Бабіченко [та ін.]. — Харків : 

НТУ “ХПІ”, 2019. — 132 с. : табл., рис. Экземпляры: всего:40 - аб.3(38), чз.2(1), 

аб.1(1). 

150.  796 

З-46 

Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти = Health of Nation 

and Improvement of Physical Culture and Sports Education : матеріали I Міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Харків, 3-4 жовт. 2019 р. / НТУ “ХПІ”, ХНПУ, ХНМУ, НФаУ 

; дар. О. В. Юшко ; гол. ред. А. В. Кіпенський. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 

— 386 с. : іл. Экземпляры: всего:1 - аб.1(1) 

151.  908(477) 

С 83 

Страноведение : методические указания к практическим занятиям для студентов-

иностранцев : в 3 ч. Ч. 1 / НТУ “ХПИ” ; дар. В. И. Щербаков ; сост. В. И. 

Щербаков. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 38 с. Экземпляры: всего:5 - аб.9(3), 

чз.2(1), аб.1(1). 

 

 


