
До Всесвітнього дня авіації і космонавтики       
 10-18 квітня 2013 року в Державній науково-технічній бібліотеці України проходитиме 
тематична  виставка видань з фонду ДНТБ України 

 
  

«Авіація і космонавтика: минуле і сучасне» 

 

 В експозиції представлені:  монографії, збірники наукових праць, 
матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, навчальні посібники, 
методичні рекомендації, автореферати  дисертацій,   патентна документація, 
періодичні  видання України та Росії. Експоновано понад 200 документів. Основу 
складають публікації про розвиток авіації та космонавтики ХХ та ХI ст. 
 Серед представлених  документів матеріали про визначних авіаторів та 
авіаконструкторів, які   жили і працювали в Україні. Це авіаконструктори:  
О.Можайський,   І.Сікорський, С.Конюхов, К.Калінін, Д.Григорович,   М.Ефімов, 
С.Уточкін, П.Нестеров, Є.Крутень, С.Корольов, М.Янгель, В.Глушко, С.Опахін, 

Б.Черток, Д.Устинов та ін., а також перші українські   космонавти: Павло Попович, Леонід Каденюк. Багато 
публікацій присвячено першому космонавту світу Ю.Гагаріну, велике місце відведено ролі авіації періоду 
Великої Вітчизняної війни.  Про сучасний стан авіації і  космонавтики  розповідають публікації 
присвячені розвитку ракетно-космічної галузі України: наукові дослідження, створення сучасної ракетно-
космічної техніки, впровадження високих космічних технологій в народне господарство України та ін. 

Запрошуємо відвідати нашу виставку! 

До послуг користувачів: 

      термінове копіювання та сканування 

Часи роботи  1000-1700 в читальному залі №1 

 

Цікаві новинки: 

 

 

Б 15390 
   629.7 
 
     
    Космічні дослідження в Україні. 2010-2012 [Текст] : звіт до 
COSPAR, підгот. Інститутом косм. дослідж. НАН України / НАН 
України, Нац. косм. агентство України ; [упоряд. Л.І. Самойленко ; наук. 
ред. Федоров Олег Павлович]. - К. : Академперіодика, 2012. - 130 с. 

У збірнику представлені результати космічних досліджень, проведених 
протягом 2010-2012 років провідними українськими організаціями в  
рамках виконання Загальнодержавної космічної програми на 2008- 2012 
роки. Це здебільшого, оглядові роботи, які висвітлюють діяльність за 
пріоритетними напрямами: дослідження близького космосу, космічна 
астрономія і астрофізика, дослідження землі з космосу, космічна 
біологія, космічні технології та матеріалознавство. Роботи проводилися  



за підтримки Державного космічного агентства України та Національної академії наук, низка досліджень  
виконана в рамках міжнародних проектів та програм. 

   Останній розділ збірника присвячено теоретичним та експериментальним дослідженням зі створення та 
випробування систем і матеріалів для космічної техніки. Фахівцями Конструкторського бюро «Південне» 
ім.  М.К.Янгеля запропоновані схеми формування кластерного корисного навантаження при груповому 
виведенні космічних апаратів на базові орбіти, розроблені технічні рішення по створенню екрануючих 
вуглепластикових конструкцій з поліпшеними характеристиками. Завершують збірник огляд робіт з 
ракетно-космічної тематики Національного аерокосмічного університету ім.  Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» і стаття вчених Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» щодо створення прецизійної системи управління орієнтацією мікроспутника. 
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    Перспективы космических исследований Украины [Текст] : [сб. 
ст.] / науч. ред. О. П. Федоров ; НАН Украины, Нац. косм. 
агентство Украины, Ин-т косм. исслед. НАН Украины и НКА Украины. - 
К. : Академпериодика, 2011. - 240 с.  

Цель настоящего сборника статей – общая характеристика 
исследований, приведенных украинскими учеными за период 
осуществления первых национальных космических программ, в 
контексте анализа результатов этих программ и формирования  
приоритетов космических исследований на ближайшую (до 2017 года) и 
долгосрочную (до 2030 года) перспективу. 

 

 

 

 
 
    

Б 15640 
   629.7 

 О. К. Антонов - многогранность таланта [Текст] : [науч.-попул. изд.] / 
сост. В. Г. Анисенко. - 3-е изд., [доп.]. - К. : АэроХобби, 2012. - 192 с. : 
ил., портр. 

Эта книга о выдающ емся авиаконструкторе, талантливом ученом,  
создавшем в семирно  признанные самолеты и планеры, о человеке,  
обладавшем  особым, образным мироощущением. 

   В книге помещены очерки о творческом и жизненном пути Олега 
Константиновича Антонова, сведения о родословной, его отдельны е 
статьи и выступления, воспоминания современников и соратников. Она 
иллюстрирована фотографиями и репродукциями картин О.К.Антонова. 
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    Конюхов [Текст] : к 75-летию со дня рождения / Гос. предприятие 
"Конструкт. бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" ; [авт.-сост.: В. Д. 
Ткаченко, А. Я. Стеценко] ; под ред. А. В. Дегтярева. - Д. : АРТ-Пресс, 
2012. - 256 с. 
«  … Наша общая задача в сегодняшнее трудное время и в перспективе – 
сохранить для Украины высокие технологии, фундаментальную и 
прикладную науку, инженерно-научные кадры  – все то, что создано 
трудом нескольких поколений и является признаком цивилизованного 
государства».  
Эта книга о жизни и деятельности Героя Украины Станислава 
Николаевича Конюхова – Генерального конструктора всемирно 
известного Конструкторского бюро «Южное» в 1991-2010 гг., академика 
Национальной академии наук Украины.  
В книге показаны высокие научно-технические достижения в ракетно-
космической технике, которых добился коллектив КБ «Южное» под руководством С.Н.Конюхова. Его образ 
раскрывается в выдержках из написанных им документов, выступлений, интервью и в кратких 
воспоминаниях его современников. В книге приведена хроника дат и событий, связанных с жизнью и 
деятельностью С.Н.Конюхова, помещены многочисленные фотоматериалы. 
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   Чирков, Сергей Владимирович 
    Эволюция конструкций самолётов [Текст] : первое столетие – от 1903 
до 2003 гг. / С. В. Чирков. - К. : ГУИКТ, 2011 - . 
   Кн. 1. - К., 2011. - 184 с.  

В книге представлена эволюция конструкций крыла, корпуса, взлетно-
посадочных средств, горизонтального и вертикального оперения, 
элеронов и конструкционного материала, которые были у самолетов в 
течение первого столетия – с 1903 по 2003 гг. Кроме того, показаны  
изменения аэродинамических схем и характеристик по мощности 
двигателей, скорости, дальности, высоте полета и взлетной массы  
самолетов. Основ анием послужили опубликованные данные более 2500 
самолетов. 
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    Синеглазов, В. М.  
    Автоматизированное проектирование беспилотных летательных 
аппаратов [Текст] : монография / В. М.Синеглазов, А. В. Брыкалов. - К. : 
Освита Украины, 2012. - 269 с. - Библиогр.: с. 261-268.  
 
Рассмотрено решение задачи автоматизированного проектирования 
беспилотных летательных аппаратов на основе декомпозиции общей 
задачи проектиров ания и использования системного анализа и методов 
многокритериальной оптимизации. 
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    Гедз, В. В.  
    АВИАКОН. Годы созидания [Текст] : 80 лет со дня образования ГП 
"АВИАКОН" / [В. В. Гедз, Л. А. Мельник]. - К. : АэроХобби, 2011. - 176 с. 
: фот.  
 
Книга знакомит читателя с историей, традициями, а главное – успехами, 
достигнутыми за 20-летний период независимости Украины  
Государственным предприятием «Конотопский авиаремонтный завод 
«АВИАКОН». Среди помещенных в ней материалов воспоминания  
сотрудников предприятия, исторические справки о продукции завода 
различных лет, более 250 фотографий. 
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    Дуплищева, Ольга Михайловна.  
    М. И. Дуплищев. Теоретические и экспериментальные 
исследования явлений излучения и распространения света в 
пространстве [Текст] : [биогр. очерк] / О. М. Дуплищева, А. 
М. Дуплищев. - Д. : АРТ-ПРЕСС, 2012. - 352 с. : рис., табл., фот. - (Серія 
"Золотий фонд Дніпропетроського фізтеху"). - Бібліогр.: с. 348-349.  
 
Книга посвящена 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля 
науки и техники, доктора технических наук, профессора Михаила 
Илларионовича Дуплищева – пионера ракетной техники. В первых трех 
разделах книги приведены основные даты жизни и деятельности 
М.И.Дуплищева, а также перечень его научных трудов. Остальные 
разделы книги освещ ают теоретические и экспериментальные 
исследования явлений излучения и распространения света в 
пространстве, проведенные М.И.Дуплищевым: анализ известных фундаментальных оптических явлений и 
опытов с позиций корпускулярной (баллистической) теории распространения света в пространств е.  
   В главе 11 данной книги прив едены результаты экспериментов, проведенных в Европейском центре 
ядерных исследов аний (CERN). 
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    Разработка технологического процесса и инструмента импульсной 
клепки авиационных конструкций из углепластика [Текст] : 
[монография] / В. С. Кривцов, Н. В. Нечипорук, Ю. А. Воробьев [и др.]. - 
[Х.] : [Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "ХАИ"], 2012. - 122 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 113-122. 
 
Представлены  основны е св едения о технологии импульсной клепки 
авиационных конструкций и устройствах для ее реализации. 
   Особое внимание уделено вопросам определения рациональных 
параметров технологического процесса с помощью натурного 
эксперимента моделирования. При выборе параметров за основу были 
приняты критерии качества, статической прочности и циклической 
долговечности соединений. 
   Приведены оригинальные схемы и конструкции пневмоимпульсных 



клепальных  молотков. 
   Определен экономический эффект от внедрения пневмоимпульсных клепальных молотков на основании 
комплексного показателя эффективности на уровне экспертных оценок. 
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    Кулаєв, Юрій Федорович.  
    Економіка цивільної авіації України [Текст] : [монографія] / Ю.Ф 
Кулаєв, С. М. Подрєза. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Феникс, 2011. - 
680 с.  
 
У книзі детально викладені питання  розвитку цивільної авіації світу, дана 
характеристика виробничого потенціалу авіації України, запропоновані  
методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, у тому числі й лізингу 
в цивільній авіації. Грунтов но висвітлена авторська концепція побудови 
тарифів. 
   Для полегшення читання книги державні документи, перелік 
міжнародних транспортних організацій, методики розрахунку конкретних 
проектів, глосарій термінів і багато іншого винесено в окремий додаток. 
 
 
 


