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Інформаційний бюлетень № 9 

Вересень 2016 р. 

Вітаємо користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного 

авіаційного університету на сторінках чергового випуску Інформаційного 

бюлетеня! До Вашої уваги щомісячна інформація про електронні ресурси, 



нові книжкові та періодичні видання, які можна переглядати в розділі 
«Віртуальні виставки» на сайті НТБ: http://www.lib.nau.edu.ua 

Всі побажання та пропозиції щодо поліпшення інформаційного 

обслуговування Ви можете надсилати на електронні адреси: ntb@nau.edu.ua; 

melodika@nau.edu.ua або телефонуйте за номерами: 78-53; 78-50. 

Адреси, які можуть стати Вам у пригоді: 

- Довідково-пошукова система НТБ: http://www.lib.nau.edu.ua/search/ 

- Наукова періодика НАУ: http://jrnl.nau.edu.ua/ 

- Електронний репозитарій НАУ: http://er.nau.edu.ua/ 

- Віртуальна бібліографічна довідка НАУ: 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/helper/ 

 

Цікаві ресурси НТБ НАУ 

 

Спілкуватися зі спеціалістами бібліотеки та отримувати консультації 
можна у розділі Web-сайту «Консультація (Форум)» 

http://www.lib.nau.edu.ua/forum. Для цього необхідно ввести особисті логін та 
пароль на першій сторінці сайту. 

Накази та розпорядження керівництва університету щодо формування 

електронної бібліотеки НАУ знаходяться на сайті НТБ НАУ у розділі 
“Викладачам НАУ” за адресою: 

http://www.lib.nau.edu.ua/profesors/normdoc.aspx 

Перелік наукових видань НАУ, що входять до провідних міжнародних 

наукометричних баз даних знаходиться за адресою 

http://www.lib.nau.edu.ua/forum/default.aspx?g=posts&t=358 

Рейтинг викладачів НАУ, згідно з наукометричною базою даних Скопус, 

що знаходиться сайті НТБ НАУ у розділі “Викладачам НАУ” можна знайти за 

адресою http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating.php 

 

Реалізація книжок видавництва НАУ 

Шановні читачі! 

Науково-технічна бібліотека НАУ здійснює реалізацію книжок 

видавництва НАУ. Книжки можна придбати: 

• 4 корпус: І поверх, кімната №19, магазин у залі абонементу навчальної 
літератури для молодших курсів НТБ НАУ; 



• головний бібліотечний корпус: ІІІ поверх, кімната № 26, магазин у залі 
абонементу гуманітарної літератури НТБ НАУ. 

Нові електронні ресурси 
 

(найновішу інформацію щодо тріал-доступів НАУ завжди можна знайти на 

сайті НТБ НАУ http://www.lib.nau.edu.ua/forum/default.aspx?g=topics&f=37) 

 
У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки видавництва 

ЦУЛ 

 
 

З 1 квітня 2015 р. по 1 квітня 2016 р.  НТБ НАУ надає доступ до електронної 
бібліотеки Центру Учбової Літератури (ЦУЛ).  

 Умови користування ресурсами: 

-Всі ресурси та послуги Ви використовуєте не з комерційною метою; 

-Використовуючи повнотекстові бази даних, Ви не застосовуєте спеціальних 

програм для зкачування та послідовних зкачувань архіву (цілого журналу або 

окремих його випусків). 

 Доступ до ресурсу з усіх комп'ютерів університету та бібліотеки, за 

адресою http://www.culonline.com.ua/, використовуючи Логін: avia-nau та Пароль: 

library. Логін та пароль ввести у формі з правого боку сторінки, вгорі. 

 Видавництво ТОВ "Центр навчальної літератури" надає доступ до 

електронних версій книг. Колекція нараховує понад 700 найпопулярніших книг 
власного видання за різними тематиками: аудит, бухгалтерський, кадровий облік 

(91 книга), фінанси (90 книг), економіка (264 книги), менеджмент (102 книги), 

маркетинг (27 книг), правова література (94 книги), гуманітарні науки (196 книг), 
природничі та технічні науки (94 книги). 

 



У НАУ передплачено доступ до Scopus. 

 

 
З 1.06.2016 по 31.05.2017 для читачів НАУ з'явився доступ до найбільшій у 

світі базі даних рефератів та цитування рецензованої літератури Scopus. (доступ з 
території НАУ або за видаленим VPN доступом) 

 

Scopus (http://www.scopus.com/) представляє собою найбільшу в світі єдину 

реферативну базу даних, яка індексує більш ніж 21 000 найменувань науково-

технічних та медичних журналів приблизно 5 000 міжнародних видань. Щодня 

оновлювана база даних Scopus включає записи, навіть до першого тому, першого 

випуску журналів провідних наукових видавництв. Вона забезпечує 
неперевершену підтримку у процесі пошуку наукових публікацій та пропонує 
посилання на усі реферати з широкого обсягу доступних статей, які вийшли. 

 

Розробникам, які відповідають за інформаційне наповнення, довелося 

оцінити велику кількість джерел, аби гарантувати відображення наукової 
літератури самої високої якості, у тому числі публікацій у відкритому доступі 
(Open Access), труди наукових конференцій, а також матеріали, які доступні 
лише у електронному вигляді. Пошукова система Scopus також пропонує 
Research Performance Measurement (RPM) — засоби контролю за ефективністю 

досліджень, які допомагають оцінювати авторів, напрямки досліджень та 

журнали. 

 

Зміст та основні переваги: 
 

21 000 журналів, які рецензуються (у тому числі 3 800 журналів Open 

Access) (Завантажити в xls) 

100 000 книг 
390 назв Trade Publications 

370 книжкових серій (триваючих видань) 

6,8 млн. конференційних доповідей з трудів конференцій 

 

50 млн. записів: 



29 млн. записів з посиланнями з 1996 р. (з яких 84% складають пристатійну 

літературу) 

21 млн. записів з 1996 р. до 1823 р. 

27 млн. патентних записів від п’яти патентних офісів 

Статті, які знаходяться у підготовці до друку (“Articles¬in¬Press”), із більше 
ніж 3 850 журналів. 

Включає інформацію із спеціалізованих баз даних компанії Elsevier 

(наприклад, Embase, Compendex та ін.), а також основних баз інших видань 

(наприклад, Medline), авторські профілі з детальною інформацією про автора та 
оцінкою його наукової діяльності, профілі організацій з детальною інформацією 

та оцінкою їх наукової діяльності, функція Analytics дозволяє проводити 

порівняння журналів згідно з різними бібліометричними показниками (SNIP та 

SJR). 

 

Переваги перед іншими базами даних: 

 

Scopus перевищує за повнотою та ретроспективною глибиною більшість баз 
даних, які існують у світі; 

повна інформація про російські організації, російські журнали та російських 

авторів, зокрема показники цитування; засоби контролю ефективності 
досліджень, які допомагають оцінювати авторів, організації, напрямки 

досліджень та журнали; 

відсутність ембарго, індексації та поява багатьох рефератів до того, як вони 

будуть надруковані; зручний і простий в освоєнні інтерфейс; 
можливість в один крок побачити розбивку результатів за усіма можливими 

джерелами пошуку (кількість у наукових журналах, патентах, наукових сайтах в 

Інтернет), а також деталізовану картину за назвами журналів, авторами та 

співавторами, організаціями, роками, типами публікацій тощо; 

демонстрація усіх варіантів написання журналу, прізвища та імені автора, 

назви організацій, які зустрічаються. 

 



Тріал-доступ до електронних бібліотек 
 

У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної бібліотеки Міжнародного 

валютного фонду 
 

Для НАУ надано доступ до колекцій IMF e-Library. У фондах бібліотеки 

представлені доповіді та огляди Міжнародного валютного фонду, публікації з 
питань світової економіки, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічних 

відносин, статистичні матеріали, періодичні видання англійською та російською 

мовами.  

Умови доступу:  

Доступ за IP-адресами з усіх комп'ютерів НАУ, що мають вихід в 

 Інтернет.                                                                                   Докладніше: 
http://www.lib.nau.edu.ua/forum/default.aspx?g=posts&m=532&#post532 

 

 

 



Нові надходження за вересень 2016 р. 
 

КНИГИ 
 

Anatychuk, L. I. Physics of Thermoelectricity. Volume I / L. I. Anatychuk. - 

Kyiv : Insitute of Thermoelectricity, 1998. - 376 p. 

 

Basics of Internet technologies : guide to laboratory practical work for students 

of branch 6.050103 "Software engineering" / Ministry of education and science, 

youth and sport of Ukraine, National aviation university ; Olenin M.V., compilers. - 

Kyiv : NAU, 2011. - 36 p. 

 

 Basics of reliability of aviation engineering : lectures course / V. Burlakov, 

 V. Porva, O. Popov, D. Popov ; Ministry of education and science of Ukraine, 

National aviation university. - Kyiv : NAU, 2014. - 72 p. 

 

Бакаєва, С. Г. Пізньокрейдові черевоногі молюски Волино-Поділля : 

монографія / С. Г. Бакаєва ; НАН України, Державний природознавчий музей. 

- Київ : Наукова думка, 2011. - 200 с. - (Проект "Наукова книга" (молоді 
вчені)). 

 

 Барышовец, П. П. Математика. Арифметика. Алгебра : учебное пособие для 

слушателей подготовительного отделения факультета по работе с 
иностранными студентами / П. П. Барышовец, В. Н. Турчак ; МОН Украины, 

Национальный авиационный университет. - Киев : НАУ-друк, 2009. - 140 с. 

 

 Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського 

призначення : монографія / В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, 

 О. О. Ключников та ін. ; Національна академія наук України, Ін-т проблем 

безпеки атомних електростанцій. - Чорнобиль, 2015. - 180 с. 

 

 Берко, А. Ю. Системи баз даних та знань : підручник. Кн. 1. Організація баз 
даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник ; МОН України. - 

Львів : Магнолія - 2006, 2016. - 440 с. - (Комп'ютинг). 
 

 Бойко, Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції : навчальний 

посібник / Х. С. Бойко ; МОН України, Національний ун-т "Львівська 
політехніка". – 2-е вид., допов. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 204 с. 

 



 Будник. Дело всей жизни / Государственное предприятие "Конструкторское 
бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" ; Дегтярев А. В., ред. - Днепропетровск : 

АРТ-ПРЕСС, 2013. - 560 с. 

 

 Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря : 

монография / В. А. Емельянов, А. А. Пасынков, Л. А. Пасынкова, 

 Л. А. Прохорова ; НАН Украины, Ин-т геологических наук. - Киев : 

Академпериодика, 2012. - 350 с. - (Проект "Наукова книга").  

 

 Грицюк, Л. С. Інтер’єр : альбом-посібник до лекційних курсів "Сучасні 
оздоблювальні матеріали та аксесуари в інтер'єрі", "Проектування елементів 

інтер'єру". Ч. 2 / Л. С. Грицюк, О. П. Пекарчук ; МОН МС України, 

Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 
2011. - 76 с. 

 

 Грицюк, Л. С. Інтер’єр : альбом-посібник до лекційного курсу 

"Проектування інтер'єрів житлових та громадських приміщень". Ч. 1 /            

Л. С. Грицюк, О. П. Пекарчук ; МОН МС України, Національний ун-т 
"Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 108 с. 

 

 Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навчальний 

посібник / В. І. Купчик, В. В. Іванівна, Г. І. Нестеров, О. Л. Тонха. - Київ : 

Кондор, 2015. - 414 с. 

 

 Гуцуляк, В. М. Ландшафтознавство: теорія і практика : навчальний 

посібник / В. М. Гуцуляк ; МОН України. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. -    

168 с. 

 

 Давиденко, Н. А. Фотоника молекулярных полупроводниковых композитов 

на основе органических красителей : монография / Н. А. Давиденко,                    

А. А. Ищенко, Н. Г. Кувшинский ; НАН Украины, Ин-т органической химии. - 

Киев : Наукова думка, 2005. - 296 с. - (Проект "Наукова книга"). 

 

 Дегтярев, А. В. Ракетная техника. Проблемы и перспективы : избранные 
научно-технические публикации / А. В. Дегтярев ; Государственное 
предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля". - 

Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2014. - 420 с. 

 

Дибкова, Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навчальний посібник / 

Л. М. Дибкова. - 4-те вид., стер. - Київ : Академвидав, 2012. - 464 с. – (Альма-
матер).  

 



Дида, І. А. Українська архітектура і природа. Роль і місце природи в 

українській архітектурі : навчальний посібник / І. А. Дида ; МОН України, 

Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 
2007. - 128 с. 

 

 Дроздовская, А. А. Жизнь: происхождение и эволюция в 

энерговзаимодействиях Земли с Космосом / А. А. Дроздовская. - Киев : 

Символ-Т, 2009. - 336 с. 
 

 "Екологічна безпека держави" (2007; Київ). Матеріали Всеукраїнської 
наукової конференції студентів та аспірантів "Екологічна безпека держави", 

17-20 квітня 2007 року / Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 

2007. - 171 с. 
 

 Збереження льотної придатності повітряних суден : лабораторний 

практикум для студентів напряму підготовки 8.070103 "Обслуговування 

повітряних суден" / МОН України, Національний авіаційний університет ; 

Тугарінов О. С., Богданович О. І., Статніков Ю. Я., уклад. - Київ : НАУ, 2014. 

- 116 c. 

 

 Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України.  

Т. 11. Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. № 1 / 

Самойленко А. М., ред. - Київ, 2014. - 354 с. 

 

 Історія архітектури та містобудування : методичні рекомендації до 

практичних занять для студентів напряму 6.060102 "Архітектура" / МОН МС 

України, Національний авіаційний університет ; Авдєєва М. С., Васильченко 

В. І., Солярська І. О., Авдєєва Н. Ю., уклад. - Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2013. - 

65 с. 
 

Кажани України та суміжних країн : керівництво для польових досліджень / 

І. Загороднюк, Л. Годлевська, В. Тищенко, Я. Петрушенко ; НАН України, 

Українське теріологічне товариство, М-во екології та природних ресурсів 

України. - Київ, 2002. - 108 с. - (Праці Теріологічної школи ; вип. 3). 

 

 Касьянов, В. А. Энтропийная парадигма в теории активных систем. 

Субъективный анализ : монография. Ч. 2 / В. А. Касьянов. - Киев, 2016. – 

658 с. 

 

 Катренко, А. В. Дослідження операцій : підручник / А. В. Катренко ; МОН 

МС України. - 3-е вид., випр. та допов. - Львів : Магнолія-2006,2015. - 352 с. 

 



 Кенсицкий, О. Г. Безопасность, надежность и эффективность эксплуатации 

электротехнического и электроэнергетического оборудования блоков АЭС : 

монография / О. Г. Кенсицкий, А. А. Ключников, Г. М. Федоренко ; НАН 
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