
Грудень 
2010 

ППррииссввяяччууєєттььссяя  8800--ррііччччюю  
ууннііввееррссииттееттуу  

Бібліотека 
Київського 
Національного 
Університету 
Будівництва і 
Архітектури 

Київський 
Національний 
Університет 
Будівництва і 
Архітектури 



Будівельна механіка: Розрахункові вправи. Задачі. 
Комп’ютерне тестування: Навчальний посібник 
/В.А.Баженов, Г.М.Іваненко, О.В.Шишов, С.О.Пискунов – 3-є 
вид.–  К.: Каравела, 2010. – 504с 

У навчальному посібнику розглянуто приклади розрахунків 
стержневих систем на міцність, жорсткість і стійкість. Викладено основні 
залежності та поняття будівельної механіки. Розглядається 
застосування в навчальному процесі програмного навчального 
комплексу АСИСТЕНТ та обчислювального комплексу SCAD. 

Посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних 
закладів. Може бети для викладачів, аспірантів та інженерів. 

Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О., Шадура С.Ю. 
Міські інженерні мережі та споруди: Підручник. – 
Київ.:Укргеліотех, 2010. – 256с. 

Розглянуто основні схеми, споруди та обладнання, способи 
прокладання інженерних мереж населених пунктів і підприємств. 
Висвітлено конструктивні особливості і основні принципи розміщення 
водопровідних, каналізаційних, теплових, газових мереж, водоводів, 
насосних станцій, резервуарів та водонапірних башт. Викладено 
основи розміщення інженерних мереж на території міста. 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за напрямом «Будівництво», «Гідротехніка (водні 
ресурси)». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Колектив бібліотеки  щиро вітає всіх читачів віртуального 
журналу «Інформаційний щомісячник»,  всіх викладачів, студентів і 
співробітників університету з Ювілеєм -  80-річчям з дня заснування 
нашого університету. 
 Прийміть наші найщиріші вітання і побажання подальших 
успіхів та усіляких гараздів. 
 У міліонному фонді нашої бібліотеки гідне місце займають  
зібрання праць викладачів університету з початку його існування і до 
теперішнього часу. 
Рубрика «Праці професорсько-викладацького складу КНУБА» 
електронного каталогу бібліотеки  містить  2654  назв праць. 

В «Інформаційному  щомісячнику», присвяченому ювілею 
університету,   до Вашої уваги список підручників та навчальних 
посібників викладачів КНУБА за три останні роки. 
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Реконструкція і інтесифікація споруд водопостачання та 
водовідведення: Навчальний посібник /О.А. Василенко, 
П.О. Грабовський, Г.М. Ларкіна та ін. – ІВНВКП 
«Укргеліотех» Каравела, 2010. – 272 с. 

В навчальному посібнику розглянуті сучасні методи і технологічні 
прийоми реконструкції та інтенсифікації роботи мереж і споруд 
водопостачання та водовідведення населених пунктів. 

Призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 
«Водопостачання та водовідведення». Посібник може бути корисним і 
спеціалістам з вищою освітою для підвищення кваліфікації. 

Гоц В.І., Омеліна Н.О., Нестеров В.Г. 
Виробнича база будівництва: Підручник.–  К.: КНУБА, 

2010. – 312с 
В підручнику наведена інформація про загальну характеристику 

виробничої бази будівництва, її місце в будівельному комплексі та 
структуру. Розглянута інформація про виробництво сорока основних 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які наразі виготовляються 
в Україні, а саме нерудних будівельних матеріалів і виробів, пористих 
штучних заповнювачів, мінеральних в’яжучих, бетонних сумішей і 
будівельних розчинів, конструкцій і виробів на основі мінеральних та 
органічних в’яжучих, керамічних виробів, виробів і конструкцій з 
деревини, сталевих і алюмінієвих виробів і конструкцій, виробів з 
мінеральних розплавів, полімерів, санітарно-технічних заготовок. 

За консультативну допомогу в роботі над підручником автори 
висловлюють щиру подяку професорам кафедри технології будівельних 
конструкцій і виробів КНУБА Н.Г. Русановій та заслуженому працівнику 
освіти України Г.Я. Антоненко. 

Лагутін Г.В., Куліков П.М., Тормосов Р.Ю., Поколенко 
В.О., Шпаков А.В., Приходько Д.О., Чуприна Ю.А. 
Операційний менеджмент в будівництві: Навчальний 
посібник. – К.:КНУБА, 2010. – 240с. 
Викладено базові положення операційного менеджменту, 

особливості операційних систем в будівництві, проблеми та стадії 
проектування операційних систем, окремі аспекти та процедури 
підсистем операційного менеджменту. 
Призначений для студентів напряму підготовки 0.30601 

«Менеджмент», а також спеціалістів в галузі управління 
будівельними підприємствами. 
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Ємельянов Б.М. 
Хімія. Підручник для студентів ВНЗ за напрямом 

«Будівництво» /Ємельянов Б.М., Бердов Г.І., Бондар О.О., 
Шилюк П.С. за аг. ред. Б.М. Ємельянова – К.: «Фенікс», 2010. –
456с. 

У підручнику розглянуто електронну будову атома, періодичний закон Д.І. 
Менделєєва, природу хімічного зв’язку, будову речовини в твердому стані, 
термодинаміку та кінетику хімічних реакцій, властивості розчинів, дисперсних 
систем, електрохімічні процеси. Описано сполуки, яки використовуються в 
будівництві, а також хімічні процеси, що відбуваються при їх добуванні і 
застосуванні. 

Автори висловлюють щиру подяку доценту кафедри хімії КНУБА О.В. 
Присяжній за консультативну допомогу в написанні розділу «Органічні сполуки». 

Призначений для студентів навчальних закладів, які навчаються за 
спеціальностями напрямку  «Будівництво». 

Назаренко І.І., Немко Ф.О.  
Вантажнопідіймальна техніка (конструкції, ефективне 

використання, сервіс). Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К.: Видавничій дім «Слово», 2010. 
– 400с. 

Розглянуті загальні відомості професійної підготовки основних професій 
вантажопідіймальної техніки. Приведені конструкції сучасних баштових і 
самохідних стрілових кранів та будівельних підйомників. Розглянуто область 
застосування кранів у будівництві, визначення основних параметрів, режимів 
роботи та розрахунків навантаження. Визначені основні положення комплексної 
механізації будівельно-монтажних робіт, застосування допоміжних машин і 
обладнання.  Описані робочі операції монтажу і демонтажу вантажопідіймальної 
техніки, сервіс та діагностика кранів. Загальні уявлення про механічні 
характеристики матеріалів, визначення навантажень, деформацій і напружень, 
розрахунки основних параметрів кранів та напружено-деформованого стану їхніх 
металоконструкцій наведені в додатках. 

 

Основи архітектурного середовища: Підручник / Тімохін 
В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін. – К.: КНУБА, 2010. – 400с. 
У підручнику розглянуто теоретичні основи проектування архітектурного 

середовища. Висвітлено соціальне, функціональне й художнє значення 
штучного довкілля, можливі підходи й загальні принципи формування різних 
типів архітектурного середовища. Наведено практичні рекомендації щодо 
комплексного формування інтер’єрів громадських, житлових і виробничих 
споруд, благоустрою і обладнання міських і ландшафтно-рекреаційних 
територій, художнього конструювання компонентів архітектурного 
середовища. Окреслено сучасні тенденції та перспективи розвитку галузі. 
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за напрямом підготовки «Архітектура». 
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Роботи викладачів університету 
За 2010 рік 

 
   Обрії натхнення. Збірка поезії поетів клубу "СТИХиЯ". – Київ, 2010. – 32грн. 
 Худ. літ.:  2 прим. 
   Будівельна механіка: Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування: навч. посібник / В.А.Баженов [та 
ін.]. – 3-є вид., виправ. і доп. – Київ : Каравела, 2010. – 502с. : іл. – Бібліогр.: с.493. – 85грн. 
624.04 
Б90 

Абонемент:  193 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

   Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – К. : Каравела, 
2008. – 639с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.:с.639. – 55грн. 
681.3 
І-74 

Абонемент:  44 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Баженов, Віктор Андрійович 
   Будівельна механіка. Комп’ютерні технології: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / За ред.В.А.Баженова. – К. : 
Каравела, 2009. – 695с. : іл. – Бібліогр.:с.694-695. – 106грн. 
624.04 
Б16 

Абонемент:  389 прим. 
Читальний зал:  4 прим. 

Барашиков, Арнольд Якович 
   Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – К. : 
Основа, 2008. – 315с. : іл. – Бібліогр.:с.313-315. – 52грн. 
69.05 
Б24 

Абонемент:  65 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Ботвіновська, С. І. 
   Нарисна геометрія: навч. посібник для студ. напрямків підгот. "Буд-во" та "Архітектура" / С.І.Ботвіновська [та 
ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2009. – 99с. – (Вид.№16/I-09). – Бібліогр.:с.99. – 17грн98к. 
514 
Б86 

Читальний зал:  5 прим. 
Абонемент:  78 прим. 

Бурий, В.В. Давидов О.С. Шевченко І.В. 
   Математичне програмування. Модуль 2. Спеціальні методи математичного програмування. – К. : НАУ, 2008. – 
124 с. 
330 
Б91 

 
 

   Реконструкція і інтенсифікаціяспоруд водопостачання та водовідведення: навч. посібник / О.А.Василенко [та 
ін.]. – Київ : ІВНВКП "Укргеліотех", 2010. – 271с. : іл. – Бібліогр.: с.265-271. – 85грн. 
628.1/.2 
Р36 

Абонемент:  33 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Вільчинський, Юрій Михайлович 
   Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності / Ю. Вільчинський. – Київ : Поліграфкнига, 2009. – 
359с. : іл. – Бібліогр.:с.333-340. – 50грн. 
930 
В46 

Читальний зал:  1 прим. 
Абонемент:  23 прим. 
Філософії:  1 прим. 

Войтенко, Степан Петрович 
   Інженерна геодезія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.П.Войтенко. – Київ : Знання, 2009. – 557с. : іл. – 
(Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр.:с.555-557. – 45 грн. 
528 
В65 

Абонемент:  529 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Гайна, Георгій Анатолійович 
   Основи проектування баз даних: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : 
Кондор, 2008. – 199с. : іл. – Бібліогр.:с.176. – 24грн. 
681.3 
Г14 

Абонемент:  33 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
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Гарнець, Володимир Миколайович 
   Матеріалознавство: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Гарнець В.М. – Київ : [б.в.], 2009. – 386с. : іл. – 
Бібліогр.:с.385-386. – 65грн. 
620.22 
Г20 

Абонемент:  78 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

   Механічна обробка заготовок різанням: Навч. посібник / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2008. – 163с. : іл. – 
Бібліогр.:с.163. – 24грн60к. 
621.9 
М55 

Читальний зал:  2 прим. 
Абонемент:  24 прим. 

Гойко, Анатолій Францович 
   Економіка будівництва: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : 
КНУБА, 2008. – 172с. – Бібліогр.: с.169-170. – 20грн20к. 
69.003 
Г59 

Абонемент:  142 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
Економ. теорії:  2 прим. 

Гоц, В. И. 
   Технология строительных алюминиевых конструкций: учебник для студ. вузов / Гоц В.И. [и др.]; Киев. нац. ун-т 
стр-ва и архитектуры. – Киев : КНУБА, 2009. – 401с. : ил. – Библиогр.:с.385-386. – 90 грн. 
624.014 
Г74 

Читальний зал:  1 прим. 
Абонемент:  4 прим. 

Гоц, В. І. 
   Виробнича база будівництва: підручник / В.І.Гоц [та ін.]; Київськ. нац. ун-т будівн. і арх-ри. – Київ : КНУБА, 
2010. – 308с. : іл. – Бібліогр.: с.297-299. – 50грн. 
69.05 
Г74 

Абонемент:  194 прим. 
Читальний зал:  1 прим. 

Дупляк, Олена Віталіївна 
   Гідротехнічні споруди: Навч. посібник для студ. спец. 7.8.092601; 7.092109 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : 
КНУБА, 2008. – 153с. : іл. – Бібліогр.:с.148-149. – 42грн96к. 
626 
Д83 

Читальний зал:  2 прим. 
Абонемент:  19 прим. 

   Хімія: підручник / Б.М.Ємельянов [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2010. – 454с. : іл. – Бібліогр.: с.445-446. – 67грн50к. 
54 
Х46 

Абонемент:  292 прим. 
Читальний зал:  3 прим. 

   Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів 
/ Захарченко П.В. [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : СПД Павленко, 2010. – 359с. : іл. – Бібліогр. 
в кінці тем. – 150грн. 
691 
П69 

Читальний зал:  2 прим. 
Абонемент:  5 прим. 

   Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях: Підручник для студ. вищ. навч. 
закл. – К. : Майстри, 2008. – 339с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – 50грн. 
691 
Т34 

Читальний зал:  1 прим. 
Абонемент:  29 прим. 

   Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Захарченко П.В. 
[та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2009. – 457c. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – 96 грн. 
691 
Т38 

Читальний зал:  1 прим. 
Абонемент:  18 прим. 

   Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів: підручник / П.В.Захарченко [та 
ін.]; Київськ. нац. ун-т буд. і арх-ри. – Київ : СПД Павленко, 2010. – 254с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – 50грн. 
338 
П79 

Читальний зал:  2 прим. 
Абонемент:  15 прим. 

   Фізика: збірник задач: навч. посібник / В.І.Клапченко [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : [б.в.], 2009. – 
251с. : іл. – Бібліогр.:с.238-239. – 27грн12к. 
53 
Ф50 

Абонемент:  58 прим. 
Читальний зал:  3 прим. 
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Ковальов, С. М. 
   Обчислювальна геометрія.Спецкурс інженерної графіки для студ. будів.спец.Навч. посібник : Для студ. усіх спец. 
напряму підготовки "Буд-во" / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2008. – 123с. – (Вид.№14/I-08). – 9грн87к. 
514 
К56 

Читальний зал:  5 прим. 
Абонемент:  53 прим. 

Ковальський, Л. М. 
   Архітектурне проектування висотних будинків: навчальний посібник для студ. архітектурних спец. вищих 
навчальних закладів / Ковальський Л.М.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2010. – 122с. – 
(Вид.№20/I-09). – 23грн69к. 
721 
К56 

Арх. від.:  5 прим. 
Абонемент:  68 прим. 

   Будівельне матеріалознавство: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. П.В.Кривенка. – Київ : [б.в.], 2008. – 
703c. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – 60грн. 
691 
Б90 

Абонемент:  302 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Криштоп, Б. Г. 
   Конструкції великопрогонових покриттів для зальних приміщень громадських будівель: Навч. посібник для студ. 
архітектурн. і будівельн. фак-тів / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2008. – 106с. – (Вид.№19/I-08). – Бібліогр.: 
с.105-106. – 10грн51к. 
72 
К82 

Читальний зал:  5 прим. 
Абонемент:  53 прим. 

Кучик, Н. Т. 
   Фізичне виховання: посібник з реалізації оздоровчої програми для студентів спеціальних медичних груп / Кучик 
Н.Т.; Київ. нац. у-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2010. – 124 с. – (Каф. фізичн. виховання і спорту ( Вид. № 
73/ІІ-09). – 19грн67к. 
796 
К95 

Читальний зал:  5 прим. 
 

   Операційний менеджмент у будівництві: навч. посібник / Г.В.Лагутін [та ін.]; Київськ. нац. ун-т буд. і арх-ри. – 
Київ : КНУБА, 2010. – 239с. : іл. – Бібліогр.: с.236-239. – 11грн. 
658 
О-60 

Абонемент:  63 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Ловейкін, Вячеслав Сергійович 
   Курсове проектування з теорії механізмів і машин: навч. посібник / В.С.Ловейкін, К.І.Почка. – Київ : КНУБА, 
2010. – 239с. : іл. – Бібліогр.: с.193. – 46грн78к. 
621.01 
Л68 

Проф. навч.:  1 прим. 
Читальний зал:  3 прим. 
Абонемент:  26 прим. 

Михайленко, Всеволод Євдокимович 
   Інженерна графіка: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 4-е вид. – К. : Каравела, 2008. – 270с. : іл. – 
Бібліогр.:с.270. – 35грн00к. 
514 
М69 

Арх. від.:  2 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
Абонемент:  191 прим. 

Михайленко, Всеволод Євдокимович 
   Інженерна та комп’ютерна графіка: підручник / В.Є.Михайленко [та ін.]; за ред. В.Є.Михайленка. – 5-е вид. – 
Київ : Каравела, 2010. – 358с. : іл. – (Серія "Українська книга"). – Бібліогр.: с.347. – 72грн. 
514 
М69 

Абонемент:  93 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Морозов, Віктор Володимирович 
   Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції): навч. посібник / Морозов В.В. 
[та ін.]; за ред. В.В.Морозова; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Таксон, 2009. – 461с. – 70грн. 
658 
М80 

Читальний зал:  1 прим. 
Абонемент:  9 прим. 
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   Системний аналіз технічних об’єктів: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І.Назаренко [та ін.]; за заг. ред. 
І.І.Назаренка; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : [б.в.], 2009. – 161c. : іл. – Бібліогр.:с.161. – 25 грн.98 к. 
621 
С40 

Читальний зал:  1 прим. 
Абонемент:  20 прим. 

Назаренко, Іван Іванович. 
   Вантажопідіймальна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс): навч. посібник для студ. вищ. навч. 
закладів / І.І.Назаренко, Ф.О.Німко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 398с. : іл. – 
Бібліогр.:с.398. – 75грн. 
621.86 
Н19 

Абонемент:  73 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Пелевін, Леонід Євгенович 
   Проектування конструкцій будівельних машин: навч. посібник для студ. / Л.Є.Пелевін [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-
ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2009. – 168с. : іл. – Бібліогр.:с.167. – 15грн11к. 
69.002.5 
П24 

Абонемент:  40 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Пермяков, Владимир Алексадрович 
   Оптимальное проектирование стальных стержневых конструкций / В.А.Пермяков [и др.]. – Киев : Сталь, 2008. – 
537с. – Библиогр.:с.464-532. – 42грн. 
624.07 
П27 

Наук. б-ка:  1 прим. 

Петрикова, Є. М. 
   Арматура для залізобетонних конструкцій: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Є.М.Петрикова; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. – Київ : Основа, 2010. – 248с. : іл. – Бібліогр.:с.240-248. – 50грн. 
624.012 
П30 

Абонемент:  60 прим. 
Читальний зал:  5 прим. 

Петрова, Т. І. 
   English for civil engineers: навч. посібник для студ, які навч. за напрямом підгот. 6.060101 "Будівництво" / Петрова 
Т.І.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2009. – 98с. – (Вид.№24/I-09). – 6грн62к. 
802.0 
П30 

Абонемент:  159 прим. 
 

Поляков, В. Л. 
   Технічна механіка рідини і газу : навчальний посібник. – Вид.№ 42/1-08. – К. : КНУБА, 2009. – 172с. 
П54  
Поляков, Вадим Леонтійович 
   Технічна механіка рідини і газу: навч. посібник для студ. напрямку підгот. 6.060101 "Будівництво" / В.Л.Поляков; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2009. – 172с. : іл. – Бібліогр.:с.167. – 15грн39к. 
532 
П54 

Абонемент:  42 прим. 
Читальний зал:  3 прим. 

Полянський, Станіслав Костянтинович 
   Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів: підручник для студ. вищ. навч. закладів: у 3 ч. 
Ч.1. Загальні відомості. Теоретичні і організаційні основи / С.К.Полянський, Білякович М.О.; Мін-во освіти і науки 
України. – Київ : Слово, 2010. – 380с. : іл. – Бібліогр.:с.371-372. – 54грн. 
625.7 
П54 

Абонемент:  44 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Полянський, Станіслав Костянтинович 
   Оцінка якості експлуатаційних матеріалів: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. – Київ : КНУБА, 2008. – 300с. – Бібліогр.:с.289. – 30грн85к. 
629.11 
П54 

Абонемент:  44 прим. 
Читальний зал:  1 прим. 
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Прокопчук, Іван Тимофійович 
   Експлуатація споруд і обладнання водопостачання та водовідведення: навч. посібник для студ. / І.Т.Прокопчук [та 
ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2009. – 204с. : іл. – Бібліогр.:с.202. – 40грн37к. 
628.1/.2 
П80 

Абонемент:  51 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Росковшенко, Юрій Костянтинович 
   Центральні системи кондиціонування повітря: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.К.Росковшенко. – 
Київ : Укргеліотех, 2008. – 215с. : іл. – Бібліогр.:с.212-213. – 55 грн. 
697 
Р75 

Абонемент:  73 прим. 
Читальний зал:  1 прим. 

Смірнов, Вячеслав Миколайович 
   Введення до фаху: Навч. посібник для студ. напр. 6.010104 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2008. – 
187с. : іл. – Бібліогр.:с.177-179. – 28грн45к. 
621 
С50 

Читальний зал:  2 прим. 
Абонемент:  19 прим. 

   Деталі машин та основи конструювання: навч. пос. / В.М.Смірнов [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – 
Київ : [б.в.], 2009. – 155с. : іл. – Бібліогр.:с.132. – 34грн79к. 
621.8 
Д38 

Абонемент:  43 прим. 
Читальний зал:  5 прим. 

Степанов, Микола Васильович 
   Інженерне обладнання будівель: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : 
КНУБА, 2008. – 204с. : іл. – Бібліогр.:с.185. – 31грн51к. 
696 
С79 

Абонемент:  68 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Степанов, Микола Васильович 
   Теплогазопостачання і вентиляція: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В.Степанов, Ю.К.Росковшенко; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : [б.в.], 2008. – 255c. : іл. – Бібліогр.:с.243-244. – 28грн92 к. 
697 
С79 

Абонемент:  93 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Сукач, М. К. 
   Розрахунок конструкцій землерийно-дорожніх машин: Навч. посібник доля студ.спец. 7.090214 "Підйомно-
трансп., будів., дор., меліорат. маш. і обладн." / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : [б.в.], 2008. – 142с. – 
(Вид.№21/I-08). – 28грн65к. 
69.002.5 
С89 

Читальний зал:  5 прим. 
Абонемент:  23 прим. 

Сукач, Михайло Кузьмич 
   Раціональні параметри землерийно-дорожніх машин: навч. посібник / М.К.Сукач, Є.В.Горбатюк; Київськ. нац. ун-
т будівн. і арх-ри. – Київ : КНУБА, 2009. – 139с. : іл. – Бібліогр.: с.137-139. – 28грн34к. 
624.13 
С89 

Читальний зал:  2 прим. 
Абонемент:  23 прим. 

   Основи дизайну архітектурного середовища: підручник / В.О.Тімохін [та ін.]; Київськ. нац. ун-т буд. і арх-ри. – 
Київ : Основа, 2010. – 395с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – 76грн. 
72 
О-75 

Абонемент:  72 прим. 
Арх. від.:  2 прим. 
Читальний зал:  1 прим. 

Троян, В’ячеслав Васильович 
   Добавки для бетонів і будівельних розчинів: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В.Троян; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архітектури. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 226с. : іл. – Бібліогр.:с.221-225. – 25грн. 
691 
Т76 

Читальний зал:  1 прим. 
Абонемент:  16 прим. 

   Міські інженерні мережі та споруди: підручник / А.М.Тугай [та ін.]. – Київ : Укргеліотех, 2010. – 255с. : іл. – 
Бібліогр.: с.249. – 85грн. 
711 
М65 

Абонемент:  73 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 
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Тугай, Анатолій Михайлович 
   Водопостачання: Підручник. – К. : Знання, 2009. – 735с. : іл. – Бібліогр.:с.732-735. – 80грн. 
628.1 
Т81 

Абонемент:  119 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Турчанінова, Людмила Іванівна 
   Практикум з вищої математики: навч. посібник / Л.І.Турчанінова, О.В.Доля; Київськ. нац. ун-т буд. і арх-ри. – 
Вид.2-е, доп. і перероб. – Київ : Кондор, 2010. – 245с. – Бібліогр.:с.243-245. – 58грн. 
517 
Т89 

Абонемент:  34 прим. 
Читальний зал:  2 прим. 

Чередніченко, Петро Петрович 
   Вертикальне планування вулично-дорожньої мережі міст: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2008. – 179с. : іл. – Бібліогр.:с.172-179. – 22грн. 
711 
Ч-46 

Читальний зал:  3 прим. 
Абонемент:  12 прим. 

Шаповал, Неллі Григорівна 
   Основи архітектурного формоутворення: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Київськ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. – К. : Основа, 2008. – 448с. : іл. – Бібліогр.: с.445-447. – 180грн. 
72 
Ш24 

Арх. від.:  3 прим. 
Читальний зал:  1 прим. 
Абонемент:  7 прим. 
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Ліга:Закон - правові бази даних нового покоління. Більше 700 
тисяч документів. Весь спектр правової інформації (нормативні 
акти та проекти, судова практика, аналітика, періодичні видання, 
коментовані кодекси, довідники та ін.) Унікальні функціональні 
розробки (зворотні зв’язки в документах). 

Строй-Інформ - це електронна бібліотека нормативно-
технічних документів в області будівництва, проектування 
та архітектури, що використовують у діяльності керівників 
та інженерно-технічних робітників. В цій базі знаходяться 
стандарти, норми, правила СНиПы, ДБНи, ГОСТы, ДСТУ, 
ВСН, СТ СЭВ, ЕНиР, міжнародні стандарти ISO та інш. 

Отримати безкоштовний доступ до баз Ліга:Закон та Строй-Інформ 
можна в бібліотеці в читальному залі, що знаходиться: 
Лабораторний корпус, 7 поверх, к. 7715 

Відповідальні за випуск: 
Хідобоченко Наталія Іванівна 

 Кірдо Тамара Михайлівна  
Безмогорична Юлія Вікторівна 

  

Підбір літератури: 

Бернасовська Тетяна Миколаївна  
Петті Ірина Петрівна 

 

Оформлення списку літератури: 

Кремізович Тетяна Юріївна 
Накалюжна Ольга Іванівна 

 

Розробка дизайну: 

Гнідаш Світлана Олексіївна  

Інформаційно-
бібліографічний відділ 
бібліотеки КНУБА: 

 
Сайт: 
library.knuba.edu.ua 
 
Пошта: 
ibd_library@knuba.edu.ua 
 
Телефон: 
(044)241-54-27 
 
Чекаємо на ваші 
пропозиції! 

Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки КНУБА 
 


