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Путівник дає читачам та відвідувачам загальне уявлення про 
бібліотеку Національного авіаційного університету, ознайомлює з її 
ресурсами, довідково-пошуковим апаратом та системою 
обслуговування. 

 Посібник буде корисний для студентів Національного 
авіаційного університету, особливо для першокурсників.
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Шановні студенти, ми раді 

вітати вас у науково-технічній 
бібліотеці Національного авіаційного 
університету!  До ваших послуг 
величезне джерело знань, зібраних як 
на друкованих примірниках, так і в 
електронному вигляді. Ми 
пропонуємо вам для роботи читальні 
та мультимедійні зали із зручною 

системою пошуку документів, доступ до багатьох електронних 
наукових публікацій зарубіжних видавництв і завжди готові 
допомогти вам. Сподіваємося, що станемо справжніми 
помічниками у вашому студентському  житті. Успіхів вам у 
навчанні та досягненні нових висот! 
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Про науково-технічну бібліотеку 

Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного 
університету (НТБ НАУ) є однією з найбільших бібліотек ВНЗ 
м.Києва та найбільшою в галузі цивільної авіації України. 

 
         Фонди НТБ налічують понад два мільйона видань з різних 
галузей знань, науки та культури, в тому числі іноземними мовами.  
Видання авіаційної тематики з фонду бібліотеки є найбільш повним 
зібранням в Україні, серед яких понад 900 примірників цінних і 
рідкісних книг кінця ХІХ-початку ХХ століття. 
 

Щорічно бібліотека отримує близько 5 тисяч назв нових книг 
та СD, а також передплачує понад 500 назв журналів, газет та 
інформаційних видань. 

 
        Багатствами бібліотеки користуються біля 17 тисяч читачів, які 
за один рік відвідують її понад 600 тисяч разів, а кількість виданої 
літератури перевищує 1,5 млн. примірників. 
 
        Бібліотека розміщується в окремому приміщенні, площею     
5,4 тисяч квадратних метрів, та має 2 підрозділи у навчальних 
корпусах університету (4 та 7). До послуг читачів - 6 абонементів та 
10 читальних залів, зал мультимедійних видань, 3 комп’ютерні 
класи,  електронний каталог, електронна база аналітичних 
матеріалів з періодики, а також  довідково-пошуковий аппарат у 
картковому вигляді. Сайт НТБ: www.lib.nau.edu.ua 
 
        У НТБ проводяться читацькі конференції, літературно-музичні 
вечори, круглі столи, усні журнали та бібліографічні огляди. 
 

Додаткову інформацію про бібліотеку НАУ можна отримати у 
кожному структурному підрозділі безпосередньо. 
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Як нас знайти 

 
Приміщення бібліотеки розташовані  в трьох корпусах:  
1 – Корпус 8Б - окремий бібліотечний корпус,  у якому -
комп’ютерні класи, електронний каталог, декілька читальних залів 
різноманітної спрямованості. 
2 – Корпус 4. На першому поверсі корпусу розташовані абонемент 
навчальної літератури для молодших  курсів та читальний зал 
літератури універсального спрямування, електронний каталог.  
3 – Корпус 7. На першому поверсі корпусу розміщено відділ 
навчальної літератури при Інституті міжнародних відносин НАУ.  
 
 

1
 

  

2 

3 
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Як стати читачем науково-технічної бібліотеки? 

Для того, щоб мати 
можливість користуватися 
всіма ресурсами бібліотеки, 
Вам слід мати тільки 
студентський квиток, на який 
кожен рік буде наноситися 
голограма, яка свідчить про 
те, що ви є читачем 
бібліотеки. Голограму  можна 
отримати у пункті реєстрації. 

Під час реєстрації ви повинні будете перевірити інформацію про 
себе та ввести свій унікальній пін-код, за допомогою якого можна 
буде замовляти і отримувати книги та який відкриє вам доступ до 
електронних баз НТБ з будь-якої точки Інтернет. Особистий пін-
код повинні знати тільки ви – в бібліотеці він буде заміняти ваш 
підпис. 

Для реєстрації необхідно мати при собі діючий студентський 
квиток та паспорт. 

 
Де знайти ? 

- на абонементі навчальної літератури для молодших курсів, 
який знаходиться у 4 корпусі (для студентів 1,2 курсів); 
- на абонементі навчальної літератури для старших курсів, 
який знаходиться на 1 поверсі у  корпусі 8Б (для студентів 3-
6 курсів). 

 
Ресурси НТБ 

 

У НТБ читачам надається доступ до наступних інформаційних  
ресурсів: 

Довідково-пошуковий аппарат 
(ДПА). Головною частиною 
довідкового апарату бібліотеки є 
електронний каталог. Система дає 
повну уяву про фонди бібліотеки, 
дозволяє читачам із найменшими 
витратами часу знайти необхідну 
літературу. Суттєвим доповненням 
до електронного каталогу є 

http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
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електронна база даних  аналітичних матеріалів авіаційної тематики 
та з питань вищої школи. 

 
Де знайти ? 

− Зал електронних каталогів (15 кімн., корпус 8Б ) 
− Читальний зал для молодших курсів (корпус 4) 
− Відділ бібліографії (13 кімн., корпус 8Б ) 
− Зал мультимедійних видань (29 кімн., корпус 8Б ) 
− Мережа Інтернет (http://lib.nau.edu.ua) 

 
       Крім того, до уваги читачів традиційний ДПА, до якого входять 
карткові алфавітні та систематичні каталоги, генеральна довідкова 
картотека статей універсального змісту, топографічний каталог та 
допоміжні каталоги і картотеки на окремі частини фонду. 

 
Де знайти ? 

− Зал каталогів (14 кімн., корпус 8Б ) 
− Читальний зал для молодших курсів (корпус 4) 
− Відділ бібліографії (13 кімн., корпус 8Б) 
− Читальний зал науково-технічних документів (кімн 21а., 
корп. 8Б) 

 
Віртуальна бібліографічна довідка НАУ.
За допомогою цієї системи ви зможете знайти 

літературу за будь-якою тематикою, що вас цікавить. 
Якщо ви не знайшли відповідь у цій системі, існує 
можливість поставити запитання бібліографу. 
Системою керують досвідчені фахівці, що надають 
оперативні відповіді на всі запити студентів та викладачів НАУ. 

  

 
Де знайти ? 

 
− Відділ бібліографії (13 кімн., корпус 8Б ) 
− Зал мультимедійних видань (29 кімн., корпус 8Б ) 
− Мережа Інтернет (http://lib.nau.edu.ua) 

 
Електронні реферативні журнали 

«ВИНИТИ» (Воздушный транспорт, 
Экономика  промышленности, Химия). 
Призначені для оперативного 
відображення змісту друкованих  
наукових видань СНД із природничих, 
технічних, суспільних і гуманітарних 
дисциплін. В  цих журналах реферуються монографії, збірники 

http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
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наукових праць, матеріали конференцій, посібники для ВНЗ, 
серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти. 
 

Доступ до бази даних ”Законодавство України”, БД 
авторефератів дисертацій, електронних журналів “Джерело” та 
“Юридичний вісник” 

Доступ до бази даних «Ліга:Закон»  

 
Де знайти ? 

 
− Відділ бібліографії (13 кімн., корпус 8Б ) 

 
 Інформація на оптичних носіях до яких належать: 
Оптичні CD, DVD диски, дискети та касети 

з навчальними матеріалами, а також електронні 
додатки до журналів і книг. Надається доступ до 
баз даних та електронних мап, що знаходяться на 
СD. 

 
Де знайти ? 

 
− Зал мультимедійних видань (29 кімн., корпус 8Б ) 
 

 
Доступ до повнотекстових баз мережі УРАН  

(Springer, Cambridge University Press, Royal Society of Chemistry, 
Nature Publishing Group, AAAS, Blackwell Publishing / Wiley, APS 
(American physical society), OVID Wolters Kluwer Health, INSPEC, 
Oxford Journals Collection, ETDE WEB ) Докладніше на 
http://uran.net.ua 

 
Де знайти ? 

 
− Зал мультимедійних видань (29 кімн., корпус 8Б ) 
− Читальний зал ПВС (27 кімн., корпус 8Б) 
 

 
Доступ до енциклопедій та словників «РУБРИКОН»  

(Энциклопедия «Авиация», Большая советская энциклопедия, 
Иллюстрированный энциклопедический словарь, Российский 

http://journals.cambridge.org/�
http://www.rsc.org/�
http://www.nature.com/�
http://www.sciencemag.org/�
http://www3.interscience.wiley.com/�
http://publish.aps.org/�
http://publish.aps.org/�
http://ovidsp.ovid.com/�
http://inspecdirect-service.theiet.org/private/home.aspx�
http://www.oxfordjournals.org/�
https://www.etde.org/etdeweb/logon.jsp�
http://uran.net.ua/�
http://www.rubricon.com/avia_1.asp�
http://www.rubricon.com/bse_1.asp�
http://www.rubricon.com/ies_1.asp�
http://www.rubricon.com/res_1.asp�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
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энциклопедический словарь, Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона, Англо-русский словарь Чернова, Русско-
английский словарь Чернова, Народы и религии мира,….) 
 Докладніше на http://www.rubricon.com/info.asp 

 
Де знайти ? 

− Зал мультимедійних видань (29 кімн., корпус 8Б ) 
− Читальний зал ПВС (27 кімн., корпус 8Б) 
− Комп’ютерний клас 1 (19 кімн., корпус 8Б) 
− Зал електронних каталогів (15 кімн., корпус 8Б ) 
− Читальний зал для молодших курсів (корпус 4) 

 
Доступ до повнотекстових баз даних, періодичних видань та 

наукових видань EBSCO  
Доступ більше ніж до 8000 
повнотекстових журналів (Academic 
Search Premier, Business Source 
Premier, MasterFile Premier, Newspaper 
Source, Regional Business News),                            
9 повнотекстових колекцій, більше 
100 баз даних, 3 реферативно-
бібліографічних баз даних (Medline, ERIC). 

 
Де знайти ? 

 
− Зал мультимедійних видань (29 кімн., корпус 8Б ) 
− Читальний зал ПВС (27 кімн., корпус 8Б) 
− Комп’ютерний клас 1 (19 кімн., корпус 8Б) 

 
Пошук у електронних каталогах літератури з фондів 

найбільших бібліотек України (Національна бібліотека України 
ім. В. Вернадського, Національна парламентська бібліотека 
України, Науково - технічна бiблiотека ім. Г.Денисенка НТУУ 
«КПІ», Наукова бібліотека ім. М.Максимовича НУУ ім. 
Т.Шевченка та ін.). 

 
Патентний пошук 

 
Де знайти ? 

− Зали каталогів (14, 15 кімн., корпус 8Б ) 
− Комп’ютерний клас 1 (19 кімн., корпус 8Б) 
− Читальний зал для молодших курсів (корпус 4) 
− Відділ бібліографії (13 кімн., корпус 8Б ) 
− Зал мультимедійних видань (29 кімн., корпус 8Б ) 

http://www.rubricon.com/bie_1.asp�
http://www.rubricon.com/bie_1.asp�
http://www.rubricon.com/ava_1.asp�
http://www.rubricon.com/ava_1.asp�
http://www.rubricon.com/ava_1.asp�
http://www.rubricon.com/nir_1.asp�
http://www.rubricon.com/info.asp�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
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Доступ до безкоштовних повнотекстових баз даних та 
енциклопедій 
(Google Scholar, Google Book Search, Scirus, DOAJ, arXiv, CiteSeerx, 
PLoS, OSTI, NARCIS, CiteSeer, Cogprints, E-LIS, HighWire Press, J-
STAGE, LISTA, Open J-Gate, RePEc, TRC, Theses Canada Portal, U.S. 
PTO, Hindawi, EZB, Ingenta, IPL, FindArticles, New Jour, 
PubList.com). Повний перелік на http://lib.nau.edu.ua/enter/enter.htm 

 
Де знайти ? 

− Зал мультимедійних видань (29 кімн., корпус 8Б ) 
− Читальний зал ПВС (27 кімн., корпус 8Б) 
− Комп’ютерний клас 1 (19 кімн., корпус 8Б) 
− Зал електронних каталогів (15 кімн., корпус 8Б ) 

 
Доступ до мережі Інтернет 

 
Де знайти ? 

 
− Комп’ютерний клас 1 (19 кімн., корпус 8Б) 
− Зал мультимедійних видань (29 кімн., корпус 8Б ) 
− Читальний зал ПВС (27 кімн., корпус 8Б) 

 
Доступ до бази даних ДСТУ “Леонорм стандарт”, 

електронних ДСТУ та міжнародних стандартів. 

 
Де знайти ? 

 
− Читальний зал  науково-технічних документів (кімн 21а., 
корп. 8Б) 

 
Доступ до всіх освітніх електронних ресурсів за допомогою 

Wi-Fi .  
Доступ до всіх освітніх електронних 

ресурсів можливий за допомогою технології 
Wi-Fi. Ім`я точок доступу у 8Б корпусі – NTB, 
NTB2, NTB3. Ключ шифрування – 1234567890. 
Ім`я точок доступу у 4 корпусі – NAU_NTB_4-
1, NAU_NTB_4-2. Ключ шифрування – 
відсутній.  

Перелік ресурсів, доступ до яких є з НТБ, – на 
http://lib.nau.edu.ua/enter/enter.htm. Якщо Ви бажаєте поповнити цей 

http://scholar.google.com.ua/�
http://books.google.com/�
http://www.scirus.com/�
http://www.doaj.org/�
http://arxiv.org/�
http://citeseer.ist.psu.edu/�
http://www.plos.org/journals/index.php�
http://www.osti.gov/�
http://www.narcis.info/�
http://citeseer.ist.psu.edu/�
http://cogprints.org/�
http://eprints.rclis.org/�
http://highwire.stanford.edu/�
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/�
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/�
http://www.libraryresearch.com/�
http://www.openj-gate.com/�
http://repec.org/�
http://www.teacherreference.com/�
http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/index-e.html�
http://www.uspto.gov/patft/�
http://www.uspto.gov/patft/�
http://www.hindawi.com/journals/titles.html�
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/�
http://www.ingenta.com/�
http://www.ipl.org/�
http://library.georgetown.edu/newjour/�
http://publist.com/�
http://lib.nau.edu.ua/enter/enter.htm�
http://lib.nau.edu.ua/enter/enter.htm�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�
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список освітнім ресурсом, необхідним для вашої роботи, 
звертайтеся у кімнату 18 корпусу 8Б.  

 
Отримати потрібні документи та інформацію вам 

допоможуть такі підрозділи бібліотеки: 
 

Відділ інформаційно-аналітичної та довідково-
бібліографічної роботи (відділ бібліографії). 
      Працівники відділу 
допомагають користувачам:         
   * виявити публікації за 
певний період часу з тематики, 
яка їх цікавить;         
   * виявити публікації з 
тематики наукових досліджень;         
   * розшукати необхідні 
студентам матеріали для 
виконання самостійних робіт;         
   * ознайомитися з 
публікаціями викладачів та науковців НАУ;         
   * отримати довідки про місце зберігання потрібних матеріалів, 
уточнити бібліографічні дані, фактографічні відомості;         
   * отримати довідки про публікації законодавчих та нормативних 
документів і надати доступ до їх текстів;         
   * отримати індекси УДК на статті;         
   * отримати консультації з методики пошуку необхідної 
інформації; 
   * поставити питання і отримати відповідь у віртуальній довідці, 
створеній  для науковців НАУ. 

 
Де знайти ? 

 
Відділ знаходиться у корпусі 8Б, у 13 кімнаті. 
Режим роботи : щоденно, крім неділі, з 9.30 до 17:00, у 
суботу - з 9.30 до 16.00. 

  
Відділ наукової обробки документів та організації каталогів 

- надасть вам консультацію з пошуку інформації у системі 
каталогів; 

- допоможе у доборі джерел за темами; 
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- визначить систематичний шифр видання за таблицями 
класифікації ББК 

 
Де знайти ? 

 
- Відділ знаходиться у корпусі 8Б, у 10 кімнаті. 
- Режим роботи : щоденно, крім неділі, з 9.30 до 19:00, у 

суботу - з 9.30 до 16.00. 

 
Відділ навчальної літератури для молодших курсів 

        Абонемент відділу укомплектований літературою технічного 
та гуманітарного профілів у відповідності 
з навчальними планами першого і другого 
курсів усіх інститутів та факультетів, яка 
може видаватися в автоматизованому 
режимі, в тому числі на основі попередніх 
замовлень через Інтернет. У читальному 
залі є довідкова та навчальна література 
для всіх курсів, періодичні видання. 
        Запис до бібліотеки студентів 
першого курсу денного та заочного навчання, їх автоматизована 
реєстрація і оформлення їм читацьких документів здійснюється 
абонементом за списками, поданими деканатами інститутів, на 
основі електронних баз даних приймальної комісії та управління з 
персоналу та документозабезпечення. 

 
Де знайти ? 

 
Відділ знаходиться у корпусі  4, на першому поверсі 
Абонемент та читальний зал відділу обслуговують читачів 
щоденно, крім неділі, з 9.30 до 19.00, у суботу - з 9.30 до 
16.00. 

 
Відділ навчальної літератури для старших курсів 

Обслуговує студентів третього -
шостого курсів денного відділення, 
Інституту заочного та дистанційного 
навчання, слухачів Інституту 
післядипломної освіти, аспірантів і 
докторантів, представників постійного 
складу університету, а також слухачів 
факультету по роботі з іноземними 
студентами.  
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        Фонд абонемента укомплектований літературою згідно з 
навчальними планами означених вище структур, яка може 
видаватися в автоматизованому режимі, в тому числі і на основі 
попередніх замовлень через Інтернет. 
        Читальний зал, що є спільним і для відділу науково-технічної 
літератури, розташований на другому поверсі бібліотечного 
корпусу. 

 
Де знайти ? 

− абонемент навчальної літератури для старших курсів у 
корпусі 8Б, на першому поверсі 
− читальний зал технічної літератури у корпусі 8Б, на 
другому поверсі 

Режим роботи відділу: щодня з 9:30 до 19:00, у суботу – з 
9:30 до 16:00, неділя - вихідний. 

 
Відділ навчальної літератури в 

Інституті міжнародних відносин 
Відділ є структурним 

підрозділом науково-технічної 
бібліотеки, що розташований на 
території Інституту міжнародних 
відносин НАУ. Утримує понад 25 тис. 
видань за тематикою навчальних 
планів факультетів міжнародних 
економічних відносин, міжнародного права та інформації. 
        Абонементом та читальним залом відділу користуються 
студенти і викладачі означених факультетів, а також представники 
інших навчальних структур. 
        На території відділу розміщено Інформаційний центр 
Європейського союзу.  

 
Де знайти ? 

Відділ навчальної літератури Інституту міжнародних 
відносин знаходиться у 7 корпусі, на першому поверсі. 
Режим роботи відділу: щодня з 9:30 до 19:00, у суботу – з 
9:30 до 16:00, неділя - вихідний. 

 
Відділ науково-технічної літератури (НТЛ) 
До структури відділу входять абонемент НТЛ та 

міжбібліотечний абонемент, читальні зали: технічної літератури, 
нормативно-технічних документів. Розташований на другому 
поверсі бібліотеки. 
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На абонементі відділу здійснюється запис, реєстрація і 
обслуговування представників професорсько-викладацького складу 
та інших співробітників університету. 

        У фонді абонемента 
зібрано наукову літературу з 
авіації та суміжних наук, 
радіотехніки, телебачення, 
будівництва та з інших 
технічних і природничих 
наук, наукові журнали, 
збірники. 
        На абонементі НТЛ є 
фонд дисертацій та видань з 

грифом «Для службового користування». Видача цих матеріалів 
здійснюється до читального залу згідно з відповідними 
інструкціями. Доступ до електронних БД авторефератів дисертацій 
надається користувачам через сайт бібліотеки, завдяки 
підключенню до міжнародної системи УРАН. 
        Єдині примірники та найбільш цінні видання з фонду 
абонемента видаються лише для роботи в читальному залі. 

 
Де знайти ? 

 
Відділ науково-технічної літератури знаходиться у корпусі 
8Б, на другому поверсі. 
 

 
Читальний зал технічної літератури 

        Обслуговує всі категорії користувачів. У фонді читального 
залу понад 20 тисяч примірників наукових та навчально-
методичних матеріалів для всіх курсів технічних та природничих 
факультетів університету, довідкові видання, література з 
економіки. Зал готовий до автоматизованого обслуговування 
читачів. 

 
Де знайти ? 

Читальний зал технічної літератури знаходиться у корпусі 
8Б, на другому поверсі. 
Режим роботи: щодня з 9:30 до 19:00, у суботу – з 9:30 до 
16:00, неділя - вихідний. 
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Читальний зал нормативно-технічних документів (НТД) 
        Фонд нараховує понад 70 
тисяч примірників НТД. У 
його складі: міжнародні 
стандарти (у т.ч. ГОСТ), 
державні стандарти України 
(ДСТУ), керівні нормативні 
документи, галузеві стандарти, 
міжнародні стандарти ISO, 
періодичні видання з 
метрології та стандартизації 
тощо. 
        Документи Міжнародної 
організації цивільної авіації ІСАО входять до числа найцінніших 
видань. Бібліотека отримувала їх до 2008 року. 
        До уваги користувачів – електронний покажчик стандартів, 
чинних в Україні, електронний словник термінів ICAO. 

 
Де знайти ? 

 
Читальний зал нормативно-технічних документів (НТД) 
знаходиться у корпусі 8Б, на другому поверсі. 
 

 
Міжбібліотечний абонемент (МБА) 

       Завдання міжбібліотечного 
абонемента  – забезпечувати науковців 
університету необхідною літературою, 
яка відсутня у фондах науково-технічної 
бібліотеки і до текстів якої не знайдено 
доступ у інформаційних комп’ютерних 
мережах.  

Літературою, отриманою через 
МБА, можна користуватися лише у 
читальному залі. 

 
Де знайти ? 

 
 Міжбібліотечний абонемент знаходиться у корпусі 8Б, на 
другому поверсі, у читальному залі НТД. 
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Відділ гуманітарної літератури та культурно-
просвітницької роботи. 

        У фонді абонемента 
гуманітарної літератури 
представлені наукові та довідкові 
видання з питань економіки, 
права, історії, культури, 
мистецтва, літературознавства, 
філософії, етики, психології, 
світової художньої літератури 
тощо. Літературу, що є в 
обмеженій кількості, можна 
отримати під заставу.   

        Фонд абонемента має контрольні примірники всіх видань 
відповідної тематики, у тому числі і навчальних.  
        Єдині, контрольні примірники з фонду видаються читачам для 
роботи лише в читальних залах.  
        Абонемент обслуговує читачів усіх категорій, може в 
автоматизованому режимі виконувати замовлення, в тому числі  
здійснені дистанційно, через Інтернет. 

 
Де знайти ? 

 
Абонемент гуманітарної літератури знаходиться у корпусі 
8Б, на третьому поверсі. 

     
Читальний зал гуманітарної літератури 

        Оперативно  і диференційовано обслуговує читачів,  з 
урахуванням їх  інформаційних потреб, виданнями з питань 
культури, права, історії, філософії, релігії тощо, словниками та 
енциклопедіями. 
       Всі видання читального залу можуть бути автоматизованим 
способом надані читачам, зареєстрованим в електронній базі НТБ. 

 
Де знайти ? 

 
Читальний зал гуманітарної літератури знаходиться у 
корпусі 8Б, на третьому поверсі. 
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Читальний зал періодичних видань 

        Читальний зал обслуговує всі 
категорії користувачів. До послуг 
читачів 50 назв газет та понад 100 
найменувань журналів, загальне 
число яких складає понад 120 тисяч 
примірників. 
        Інформація про наявні 
періодичні виданя є на сайті НТБ, у 
покажчиках періодичних та 
інформаційних видань, 
передплачених на певний рік, а також 
у каталогах і картотеках, які ведуться 
у читальному залі.                 

 
Де знайти ? 

 
Читальний зал періодичних видань знаходиться у корпусі 8Б, 
на третьому поверсі. 

 
Читальний зал літератури з українознавства 

       У залі зібрані видання з 
питань вивчення української 
мови та літератури, 
вітчизняної історії. Фонд залу 
становить майже 1500 книг, 
1700 журналів, понад 100 
тематичних тек. 
        У читальному залі 
створено клуб українознавства 
”Джерело”, членами якого є 
викладачі Гуманітарного 
інституту НАУ, студенти, 
працівники НТБ. Тематика 
засідань складається 
відповідно до визначних історичних дат та навчальних програм 
гуманітарних кафедр університету. 

http://vglib.ru/sourse/fr590p/903.jpg�


 18 

        Інформація про масові заходи, що проводяться, розміщується 
на сайтах НТБ та НАУ із залученням фото-ілюстративних 
матеріалів, а також друкується у газеті НАУ «Авіатор». 

 
Де знайти ? 

Всі підрозділи відділу гуманітарної літератури та 
культурно-просвітницької  роботи розміщуються на 
третьому поверсі корпусу 8Б 
Режим роботи усіх підрозділів відділу: щодня з 9:30 до 
19:00, у суботу – з 9:30 до 16:00, неділя - вихідний. 

 
Читальний зал для професорсько-викладацького складу 

(ПВС) 
Читальний зал є мультимедійним центром підтримки науки 

університету з доступом до світових інформаційних ресурсів, 
призначений для роботи викладачів та наукових працівників. 
Користуватися послугами залу ПВС можуть також студенти 
старших курсів для виконання наукових та дипломних робіт. 
        Фонд читального залу складає 12 тисяч примірників книг та 
періодичних видань.  

        Майже 400 назв 
технічних та наукових 
журналів за останні 5 років 
пропонуються читачам у 
відкритому доступі. 
        На книжкових виставках 
представлені  цінні і рідкісні 
видання з авіації, література 
на допомогу учасникам 
англомовного проекту 
навчання, а також видання з 
автографами науковців НАУ 
і гостей університету. 

 

 
Де знайти ? 

 
Читальний зал професорсько-викладацького складу 
знаходиться у корпусі 8Б, на третьому поверсі.(27 кімн.) 
Режим роботи: щодня з 9:30 до 17:00, крім суботи і неділі 
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Зал електронних каталогів 
 
        В залі електронних каталогів представлено:         
    * електронний каталог документів бібліотеки;         
    * пошукову систему;         
    * доступ до локальних ресурсів НТБ НАУ. 
        В залі постійно знаходиться консультант, що надає допомогу у 
користуванні пошуковою системою “УФД/Бібліотека”. 
 

 
 

 
Де знайти ? 

-  Зал електронних каталогів знаходиться у корпусі 8Б, на 
першому поверсі (15 кімн.) 
- консультації можна отримати також у кімнаті 10 
(корпус 8Б) 
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Комп’ютерні класи та зал мультимедійних видань. 
 
      Пропонують користувачам такі послуги:         
    * Інтернет;         
    * робота за ПК;         
    * друк (формати А3, А4);         
    * сканування (формати А3, А4);        
    * запис інформації на електронні носії;         
    * ксерокопіювання (формати А3, А4);         
    * консультації щодо роботи з комп’ютерним обладнанням;         
    * користування мультимедійною електронною бібліотекою. 
    * доступ до мереж УРАН, EBSCO, РУБРИКОН (Дивись с.8, 9). 
 

 
 

 
Де знайти ? 

- Комп’ютерні класи: кімн.19 на першому поверсі 
корпусу 8Б, у відділах НТБ, що у 4 та 7 корпусах. 

- Зал мультимедійних видань: кімн.29  на третьому 
поверсі корпусу 8Б. 
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Контакти 
 
• Адреса НТБ НАУ: 03680, м.Київ, просп. Космонавта Комарова, 1 
• Електронна пошта: ntb@nau.edu.ua 
• Сайт НТБ: www.lib.nau.edu.ua 
• Відділ інформаційно-аналітичної та довідково-бібліографічної 

роботи 
Семенова Марія Федорівна 406-78-50; кімн. 13, корпус 8Б  

• Науково-методичний відділ 
Опульська Леся Федорівна 406-73-06; кімн. 17, корпус 8Б   

• Відділ навчальної літератури для молодших курсів (корп. № 4) 
Гриднєва Ніна Вікторівна 406-77-09  

• Відділ навчальної літератури для старших курсів 
Даскал Лариса Якимівна 406-72-55; кімн. 15, корпус 8Б   

• Відділ науково-технічної літератури 
Арбакова Ніна Леонідівна 406-78-57; кімн. 21, корпус 8Б   

• Відділ гуманітарної літератури та культурно-просвітницької 
роботи 
Ткачова Ірина Леонідівна 406-73-14; кімн. 26, корпус 8Б   

• Читальний зал для професорсько-викладацького складу 
Шпанюк Сигіта Альфонсівна 406-78-58; кімн. 27, корпус 8Б   

• Відділ навчальної літератури в Інституті міжнародних відносин 
(корпус № 7) 
Коротовських Наталія Анатоліївна 

• Відділ інформаційного та програмно-технічного забезпечення 
Аксьонов Олег Олегович 406-78-53; кімн. 18, корпус 8Б   
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