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 До Всесвітнього дня авіації і космонавтики       

Інформаційне повідомлення 

8-23 квітня 2015 року в Державній науково-технічній 

бібліотеці України проходитиме тематична  виставка 

видань з фонду ДНТБ України  

 

 

«Розвиток авіації і космонавтики в Україні та світі»   

  В експозиції представлені:  монографії, збірники наукових праць, матеріали 

міжнародних науково-практичних конференцій, навчальні посібники, методичні 

рекомендації, автореферати  дисертацій, патентна документація, періодичні  видання.           

Експоновано понад 200 документів. Основу складають публікації про розвиток авіації та 

космонавтики: від перших польотів  (стародавня Греція  –  повітряні  кулі,  повітряні  змії 

в Китаї,  парашути та  планери в Іспанії, пілотовані польоти братів Орвілла та Вілбера 

Райт, які здійснили перший політ на моторному аероплані “Флайєр-1”, дальність якого 

становила 37 метрів, а тривав він 12 секунд  – цей коротенький політ відкрив нову еру в 

історії людства) і до перших супутників і космічних кораблів, найсучаснішої авіаційної і 

космічної техніки.   

          Серед представлених  документів матеріали про визначних авіаторів та 

авіаконструкторів, які  жили і працювали в Україні. Це авіаконструктори: К.Ціолковський, 

О.Можайський, І.Сікорський, С.Конюхов, К.Калінін, 

Д.Григорович, М.Ефімов, С.Уточкін, П.Нестеров, 

Є.Крутень, С.Корольов, О.Антонов, М.Янгель, В.Глушко, 

С.Опахін, Б.Черток, Д.Устинов та ін., а також перші 

українські  космонавти: Кондратюк Юрій Васильович – 

піонер космонавтики, Леонід Каденюк, Павло Попович, 

Георгій Гречко та ін. 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 10
00

-17
00

 в читальному залі №1 
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Пропонуємо Вашій увазі деякі з книжкових 

видань останніх років, експонованих на 

виставці 

 
 

 

 

С 19966 

   52 
     

    Дослідження та використання космосу. Сьогодні й 

завтра [Текст] : [пер. з англ.] / [за ред. Берндта Феєрбахера, 

Хайнца Стоевера]. - К. : Академперіодика, 2012. - 564 с. - 

(Сучасні космічні дослідження). 

 

 

Ця  книга має слугувати цільним і авторитетним джерелом, 

що відображає сучасний стан і перспективи різних напрямів 

космічної діяльності. Вона має на меті розкрити наукові 

досягнення, технологічні впровадження, а також комерційні 

виробничі особливості космонавтики для читачів, які є фахівцями, а також для всіх, 

хто цікавиться космосом. Кожний розділ підготовлений фахівцем у певній галузі, а 

текст розрахований на освіченого читача, який не обов’язково працює в даній сфері. 

Видання багато ілюстроване і має не тільки донести актуальну інформацію, але й 

передати захоплення, притаманне тим, хто займається космічною тематикою. 

 

 

 
 

 

 

Р 346276 

   629.7 
 

    Дуплищева, Ольга Михайловна.  

    Экспериментальная отработка агрегатов автоматики 

и систем летательных аппаратов [Текст] : [монография] / 

О. М. Дуплищева, В. И. Порубаймех, Г. И. Сокол. - Д. : 

АРТ-ПРЕСС, 2013. - 208 с. 

 

 

В монографии рассмотрены методы имитации условий 

эксплуатации агрегатов автоматики жидкостных ракетных 

двигателей, стендовое испытательное оборудование, 

приведены теоретические расчеты и практические 

результаты испытаний агрегатов автоматики и систем летательных аппаратов при 

наземной экспериментальной отработке. Текст иллюстрируется принципиальными 

схемами, таблицами и графиками. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

 

Р 347769 

   629.7 
 

    Кизим, Микола Олександрович.  

    Перспективи розвитку та державна підтримка 

виробництва цивільних літаків в Україні [Текст] : 

монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, В. С. 

Купріянова ; НАН України, Науково-дослідний центр 

індустріальних проблем розвитку. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2012. - 

228 с. 

 

У монографії комплексно розкрито широке коло питань, пов’язаних з цивільною 

авіаційною промисловістю України та державною підтримкою її розвитку. Проведено 

аналіз ринку авіаперевезень у світі і в Україні та визначено тенденції його розвитку в 

комплексі з проблемами авіаперевізників й аеропортів. Проаналізовано тенденції 

розвитку світової авіаційної промисловості, а також фактори, що визначають тенденції 

розвитку вітчизняної галузі. Досліджено механізм державної підтримки розвитку 

авіаційної промисловості України та провідних країн світу, а також використання 

методів програмно-цільового управління в процесі формування інструментів 

підтримки вітчизняної авіаційної промисловості. Запропоновано вдосконалену 

структуру цільової програми державної підтримки розвитку авіаційної промисловості, 

стратегічні напрямки розвитку галузі на підставі оцінки конкурентоспроможності 

цивільної авіаційної техніки з позицій споживачів, експлуатантів й суб’єктів 

інфраструктури. 

 
 

Б 16088 

    629.7 
 

    Космическая техника. Ракетное вооружение [Текст] : науч.-техн. сб. / Гос.                   

предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля". - Д. : [ГП "КБ 

"Южное"]. 

   Вып. 1 (103). - Д., 2013. - 122 с. 

    

Выпуск сборника  посвящен  актуальным   вопросам  современного  состояния  и  

перспективам развития космической отрасли.    
 

 

 

 

Б 16282 

    629.7 
 

    Космическая техника. Ракетное вооружение [Текст] : 

науч.-техн. сб. / Гос. предприятие "Конструкторское бюро 

"Южное" им. М. К. Янгеля". - [Д.] : [ГП "КБ "Южное"]. 

   Вып. 2 (104). - Д., 2013. - 100 с.  
 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BC,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Данный выпуск сборника составлен по материалам докладов, представленных на 4-й 

Международной    конференции «Космические технологии: настоящее и будущее», 

проходившей с 17 по 19 апреля 2013 года в г. Днепропетровске под эгидой 

Международной академии астронавтики. 

 

 

 

С 20012 

   629.7 
 

    Космический проект "Ионосат-Микро" [Текст] : 

[монография] / под общ. ред. С. А. Засухи, О. П. Фѐдорова ; 

НАН Украины, Гос. косм. агентство Украины, Ин-т косм. 

исслед. - К. : Академпериодика, 2013. - 218 с.  

 

"Ионосат-Микро" – это космический проект, 

предусмотренный Общегосударственной целевой научно-

технической космической программой Украины на 2013-2017 

годы.  

 

Общая цель проекта состоит в изучении динамических процессов в ионосфере в 

широком диапазоне пространственных и временных масштабов с помощью 

согласованных космических и наземных измерений; поиске взаимосвязи ионосферных 

возмущений с процессами на Солнце, в магнитосфере, атмосфере, и внутренних 

оболочках Земли. В монографию включены статьи участников проекта, содержащие 

детальное описание задач космических измерений, бортового приборного комплекса и 

наземных средств. 

 

 

 

Р 347654 

   629.7 
 

    Мамедов, Борис Шамшадович.  

    Единая теория движителей на непрерывных потоках 

[Текст] : монография / Мамедов Б. Ш. - Х. : [Технологічний 

Центр], 2013. - 296 с. 

 

Рассматриваются неточности современной теории 

воздушно-реактивных двигателей, связанные с ошибочным 

термодинамическим циклом турбореактивных двигателей в 

координатах P-V, T-S с ошибочной формулой тяги, с 

ошибочной формулой полетного (тягового) КПД 

турбореактивных двигателей с ошибочной теоремой о подъемной силе продуваемого 

профиля, с ошибочным пониманием уравнения Эйлера, что приводит к полному 

несоответствию теоретических и экспериментальных данных, к неточному 

проектированию воздушно-реактивных двигателей, снижающих их газодинамическую 

устойчивость работы при взлете, полете, посадке, что приводит к снижению безопасности 

полетов, экологических и технико-экономических показателей воздушно-реактивных 

двигателей, к невозможности разработки правильных направлений технического 

прогресса в области двигателестроения. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


   Приводится разработка и вывод фундаментальных основ единой теории 

движителей на непрерывных потоках, связанных с разработкой принципиально нового 

термодинамического цикла турбореактивных двигателей в координатах P-V, T-S, с 

выводом принципиально новых формул тяги, ТРД, ТРДД, РД и др., с выводом  

принципиально новой теоремы о подъемной силе продуваемого профиля, при этом все 

фундаментальные основы единой теории движителей на непрерывных потоках полностью 

соответствуют всем экспериментальным данным современной теории воздушно-

реактивных двигателей. 

   Приводится описание реальной зоны заторможенного потока, которая 

генерируется перед воздухозаборником любого ВРД, и на основании кинематического 

анализа приводится принципиально новая трактовка теоретических и физических основ 

генерирования неустойчивой работы (помпажа) воздушно-реактивных двигателей при 

взлете, полете, посадке. 

   Приводится принципиально новый подход к определению энергетических потоков, 

потребляемых двигателем по первому и второму контуру ТРДД.  

   Приводится описание нескольких направлений технического прогресса в области 

теории и проектирования спутновращающихся воздушных винтов, в области теории и 

проектирования турбореактивных двигателей, связанных не только с вопросом 

повышения тяги движителя, но с повышением их газодинамической устойчивости работы 

при взлете, полете, посадке, что существенно повышает безопасность полетов, улучшает 

экологические и технико-экономические показатели двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

Р 344704 

   629.7 
 

    Новикова, Марина Владиславівна.  

    Формування стратегічного потенціалу підприємств 

авіатранспортного комплексу України [Текст] : 

[монографія] / Новикова Марина Владиславівна. - К. : 

[ПанТот], 2013. - 332 с. 

 

Монографія присвячена вирішенню проблемних питань щодо 

формування стратегії розвитку підприємств 

авіатранспортного комплексу України відповідно до 

пріоритетів загальнодержавного розвитку. Обґрунтовано основні положення концепції 

розвитку стратегічного потенціалу, які сприятимуть вирішенню завдань щодо 

підвищення рівня конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі, на основі 

планомірного стратегічного розвитку, як окремих елементів, так і всієї системи, що 

утворює стратегічний потенціал підприємств авіатранспортного комплексу України. 

Розроблений комплекс методичних підходів до аналізу впливу факторів, а також 

прогнозуванню самої можливості формування стратегічного напрямку розвитку 

потенціалу підприємства авіатранспортного комплексу України, де визначено 

можливість формування й вибору напрямку розвитку стратегічного потенціалу. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

Р 347831 

   629.7 
 

    Смирнов, Владимир Александрович.  

    Нормирование и оценка качества пилотажных 

характеристик самолетов [Текст] : монография / В. 

А.Смирнов, В. Е. Нерубацкий ; М-во обороны Украины, 

Центральный науч.-исслед. ин-т вооружения и военной 

техники Вооруженных Сил Украины. - К. : [ЦНИИ ВВТ ВС 

Украины], 2013. - 176 с. - Библиогр.: с. 172-174. 

 

 

Монография посвящена проблемам нормирования и оценки качества пилотажных 

характеристик самолетов. В ней изложены методологические основы нормирования 

пилотажных характеристик самолетов. Рассмотрены основные показатели оценки 

качества характеристик устойчивости и управляемости, методы их определения в летных 

испытаниях, проанализированы существующие методы оценки качества пилотажных 

характеристик самолетов с системами улучшения устойчивости и управляемости. 

Изложена разработанная авторами математическая модель оценки качества пилотажных 

характеристик самолетов, которая позволяет оценивать самолеты как с 

неавтоматизированным (слабоавтоматизированным), так и с высокоавтоматизированным 

контуром ручного управления. 

 

 

 

 

 

 

С 20086 

   629.7 
 

    Уткин. Звёзды Генерального конструктора [Текст] : 

[научно-популярное изд.] / [авт. кол.: В. Д. Ткаченко, А. Ю. 

Тимченко, А. Я. Стеценко и др.] ; под общ. ред. А. В. 

Дегтярева ; Гос. предприятие "Конструкторское бюро 

"Южное" имени М. К. Янгеля". - Д. : АРТ-ПРЕСС, 2013. - 672 

с. - Библиогр.: с. 667-668. 

 

 

Перед вами книга, посвященная памяти выдающегося 

творца ракетно-космической техники, Генерального 

конструктора КБ «Южное», дважды Героя 

Социалистического Труда, академика В.Ф. Уткина. Под его руководством созданы 

непревзойденные ракетные Звезды - боевой железнодорожный комплекс «Молодец», 

боевой стационарный ракетный комплекс «Воевода» (в США его называют «Сатана») и 

космический ракетный комплекс «Зенит». 

   В книге приведена хроника дат и событий, связанных с жизнью и деятельностью 

В.Ф. Уткина, представлены многочисленные фотоматериалы. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Р 347188 

   35 
 

    Чумаков, Ян Леонидович.  

    Военная авиация Второй мировой войны [Текст] : 

[популярное изд.] / Я. Л. Чумаков. - Х. ; Белгород : Клуб 

семейного досуга, 2013. - 528 с. - Библиогр.: с. 521-524. 

 

  На страницах этой книжки представлены самолеты и 

вертолеты, так или иначе повлиявшие на ход  Второй мировой 

войны. Здесь изложена история создания и модификации 

каждой модели и ее основные тактико-технические 

характеристики. 

 

 

 

 

 

С 20026 

   623 
 

    Шарп, Майкл.  

    Военные самолеты [Текст] : [более 300 видов авиатехники 

со всего мира от Второй мировой войны до наших дней] 

/ Майкл Шарп ; [пер. с англ. Мария Кракан]. - Х. ; Белгород : 

Клуб семейного досуга, 2012. - 160 с. - Алф. указ.: с. 158-159. 

 

Первое издание  книги вышло в свет в 1999 г., в золотой век 

деревянных аэропланов и паровых двигателей, Были сделаны 

первые, еще нерешительные шаги в технологии реактивного 

самолетостроения. В 1928 г. офицер королевских военно-

воздушных сил Фрэнк Уиттл, возведенный позднее в рыцарское достоинство, 

запатентовал реактивный двигатель;  впоследствии эти двигатели полностью изменили 

систему мирового транспорта. Однако предвидеть такие возможности никто из очевидцев 

первых испытаний самолета Уиттла  (а среди них были весьма влиятельные 

высокопоставленные лица) не мог… Это захватывающая  история развития мировой 

авиационной техники. 

   Издание богато иллюстрировано. Содержит информацию о более чем 300 видах 

авиатехники со всего мира. Представляет интерес для широкого круга специалистов и 

просто любителей.  Настоящий подарок для тех, кто интересуется военной авиацией! 

 

 

С 20314 

   629.7 
 

    Dynamic designing of rockets. Dynamic problems 

ofrockets and their space stages [Text] = Задачі динаміки ракет 

та їх космічних ступенів : monograph / I. M. Igdalov, L. D. 

Kuchma, N. V. Poliakov, Yu. D. Sheptun ; under the editorship of S. 

N. Konyukhov ; Oles Honchar Dnipropetrovsk National University. - 

Dnipropetrovsk : Ліра, 2013. - 280 p. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 272-

275 47 назв.). 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AF%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB


 

Монографія є логічним продовженням підручників «Ракета как объект управления»   та  

«Ракети – носії і космічні ступені ракет як об’єкти керування», розроблених авторами у 

2004 та 2007 роках відповідно. У ній на основі досвіду, накопиченого протягом спільної 

роботи ОКБ – 586(ДКБ «Південне») та Дніпропетровського національного університету, 

викладаються методи і засоби розв’язання задач динаміки і міжконтинентальних 

балістичних ракет (МБР) і ракет-носіїв  космічних апаратів (РН КА), а також їх космічних 

ступенів.  

   Розглядаються задачі, організаційно-технічна документація динамічного проектування 

ракетних комплексів, роз’яснюються особливості виведення рівнянь збудженого руху 

ракет із РРД як об’єктів керування, що враховують рухливість рідинного палива та пружні 

коливання конструкції. 

 

 

 

Б 16724 

   629.7 
 

    Копейко, Всеволод.  

    Зодчие ракетных комплексов [Текст] : хроники об 

искусстве строить ракеты / Всеволод Копейко ; ЮЖМАШ. - 

Д. : АРТ-ПРЕСС, 2014. - 338 с. : фот. цв.  

 

 

Новая книга о южмашевцах – это згусток истории 

легендарного машиностроительного завода, который за 

семьдесят лет со дня основания оказал важное влияние не 

только на технический потенциал страны, но и на 

политический климат в мире в конце прошлого века. 

 

 

 

 

 

Б 16507 

   629.7 
     

    Шестьдесят лет в ракетостроении и космонавтике. 1954-

2014 [Текст] : [науч.-попул. изд.] / [авт.-сост.: В. Д. Ткаченко 

(отв. за вып.) В. А. Пальков, А. Ю. Тимченко, А. Я. Стеценко] 

; под общ. ред. А. В. Дегтярева ; Гос. предприятие "КБ 

"Южное" имени М. К. Янгеля". - Д. : АРТ-ПРЕСС, 2014. - 540 

с. : ил., цв.ил., рис., фот. - Библиогр.: с. 532-533 (47 назв.). 

 

 

Эта книга рассказ о трудовых достижениях Государственного 

предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. 

Янгеля» за 60 лет деятельности в ракетостроении и космонавтике. Показаны 

стратегические ракетные комплексы, ракеты-носители, ракетные двигатели, космические 

аппараты и другие изделия, созданные  КБ «Южное» совместно с Южным 

машиностроительным заводом и кооперацией смежных предприятий и научных 

организаций. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4


 

С 20332 

   52 
 

    Бурштинська, Христина Василівна.  

    Аерокосмічні знімальні системи [Текст] = Aerospace 

imaging system : підручник / Х. В. Бурштинська, С. А. 

Станкевич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во 

Львів. політехніки, 2013. - 316 с. : іл., табл. - (Програма 

"Темпус" Європейського Союзу). - Бібліогр.: с. 309-312 (103 

назв.). 

 

Розглянуто загальну модель дистанційного зондування Землі, 

основні типи космічних та авіаційних, зокрема і безпілотних  

літальних апаратів, їх можливості та характеристики. Подано 

принципи формування зображень, структуру, конструктивні особливості, передавальні 

можливості та технічні характеристики фотографічних, оптико-електронних, оптико-

механічних, інфрачервоних, лазерних, мікрохвильових радіометрів (радіотеплових) та 

радіолокаційних знімальних систем. 

 

 

С 20465 

   629.7 
 

    Ковтун, Денис.  

    Отечественные гражданские самолёты (1912-2012) 

[Текст] : справочно-энциклопедическое изд. / Денис Ковтун. - 

К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. - 464 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 457-463. 

 

В этой книге описана ВСЯ история строительства 

гражданских самолетов в России – начиная от первых 

теоретических шагов, сделанных в конце XIX века, 

экспериментов Можайского, самолетов Сикорского и 

Слесарева, и заканчивая современной техникой; представлен 

полный обзор советской гражданской авиации, работа в 

которой была одной из самых почетных профессий, а ее самолеты считались лучшими в 

мире; рассказано о постсоветской гражданской авиации России и Украины, в частности, 

речь идет о больших реактивных или турбовинтовых лайнерах, так и маленьких 

поршневых самолетах частного использования. 

 

 

 

С 20409 

   629.7 
 

    Космический лидер [Текст] : [сборник очерков к 65-

летию со дня рождения Ю. С. Алексеева] / [авт. кол.: В. А. 

Андреев, И. Н. Бевз, Б. Е. Василенко и др. ; ред.-сост.: В. И. 

Копейко, Э. И. Кузнецов, Н. А. Митрахов] ; Державне 

космічне агентство України. - [К.] : [Феникс], 2014. - 240 с. : 

фот. цв., карти.  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BD,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81


 

Сборник очерков посвящен Юрию Сергеевичу Алексееву – руководителю и организатору 

производства ракетно-космической техники, прошедшему путь в ПО «Южный 

машиностроительный завод» от помощника мастера до         

Генерального директора. 

 

 

С 20636 

   52 
 

    Моніторинг навколишнього середовища з 

 використанням космічних знімків супутника NOAA 
[Текст] : [монографія] / [С. О. Довгий, Р. Е. Пащенко, В. В. 

Радчук та ін.] ; під ред. С. О. Довгого ; Ін-т телекомунікацій і 

глобального інформ. простору Нац. академії наук України, 

Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-

т". - К. : [ФОП Пономаренко Є. В.], 2013. - 314 с. 

 

В монографії представлена технологія отримання та 

використання космічних знімків NOAA  в завданнях 

моніторингу довкілля. Наведена коротка характеристика 

оперативної супутникової системи NOAA, а також призначення та технічні 

характеристики основних приладів супутників NOAA. Розглянуті склад та технічні 

характеристики станції прийому знімків NOAA, докладно описано програмне 

забезпечення їх первинної і тематичної обробки. 

 

 

 

Б 16985 

   629.7 
 

    Левенко, Александр Сергеевич.  

    Ракетно-космический комплекс. Техническое 

предложение. Механика воздушно-космических систем 
[Текст] : [спец.] 05.07.02 - Проектирование, производство и 

испытания летательных аппаратов : монография / 

Александр Левенко, Олег Паук, Владимир Присяжный. - Д. : 

Середняк Т. К., 2014. - 64 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 62 (18 

назв.).  

 

Книга отражает результаты научно-технических 

исследований, проведенных авторами в части создания простой в исполнении ракеты-

носителя возвращаемого беспилотного орбитального аппарата и самого аппарата без 

турбонасосных агрегатов. В ракетных двигателях ракетно-космического комплекса 

применяется екологически безопасное высококонцентрированное и высококипящее 

топливо «этанол + водорода пероксид». 

  Настоящая книга является дополнением к Техническому предложению «Малоразмерный 

ракетный комплекс с возвращаемым орбитальным аппаратом». Техническое предложение 

подготовлено с учетом требований ГОСТ2.118-73 ЕСКД - Техническое предложение (этап 

подготовки Аванпроекта).  

  Представленный материал соответствует специальности 05.07.02 «Проектування, 

виробництво та випробування літальних апаратів». 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

