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Вітаємо користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного 

авіаційного університету на сторінках оновленного Інформаційного бюлетеня! 

До Вашої уваги щомісячна інформація про електронні ресурси, нові книжкові 
та періодичні видання з анотаціями та із зручною системою інтерактивних 

посилань. «Віртуальні виставки» можна переглядати 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/ 
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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 
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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. 
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Нові електронні ресурси 
 

У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки 

видавництва ЦУЛ 

 
 

З 1 квітня 2015 р. по 1 квітня 2017 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 скачування та послідовних скачувань 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). 
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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 віддаленим 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, щоб 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. 
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50 млн. записів: 

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

літературу); 

21 млн. записів з 1823 р. до 2017 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 у порівнянні з іншими базами даних: 

 

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

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.  
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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 
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Початок тестового доступу до БД "Global Patents Reference 

Center" (EBSCO host) 
 

Асоціація "Інформатіо-Консорціум" у співробітництві з компанією 

EBSCOhost анонсує тестовий період доступу до БД "Global Patents Reference 

Center", який відбудеться з 20.03.2017 по 30.04.2017До участі запрошуються 

університети, науково-дослідні установи і бібліотеки, що зацікавлені у доступі до 

патентної та науково-технічної інформації. 
База даних "Global Patents Reference Center" (див. https://www.ebscohost.com/

academic/global-patents-ref.): 

- включає 98 млн. записів про патентні документи (52 млн. 

патентних  документів у повному тексті) більше ніж 100 патентних відомств 

країн світу (див. https://www.ebscohost.com/assets-sample-content/Globa..... )  

- основні предметні сегменти колекції: авіація, біотехнології, 
комп'ютерні науки, електроніка, енергетика, інженерна справа, харчові 
технології, фармакологія, та інші.  

- оновлюється щомісяця  

- доступ через пошукові інтерфейси EBSCOhost та EBSCO Discovery 

Service. 
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НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА КВІТЕНЬ 2017 Р. 

КНИГИ, БРОШУРИ 
 

 В3 

А188 

Авдонін Костянтин Вікторович 
Фізика. Механіка. Коливання і хвилі : навчальний 

посібник. Ч. 1 / К. В. Авдонін, В. Ф. Лапшин, В. К. 
Максимов ; МОН України, Київський національний 
університет технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2014. - 
178 с.  

При підготовці навчального посібника автори врахували основні 
зміни у програмі та тенденції розвитку дисципліни "Фізика". Перша 
частина містить розділи "Механіка", "Елементи спеціальної теорії 
відносності", "Коливання і хвилі". Розгляд матеріалу, на відміну від інших 
посібників з фізики, має більш детальний характер. У розділі "Механіка" 
розглянуті головні закони динаміки та елементи статики. Розділ 
"Коливання і хвилі" містить основні типи і характеристики коливального 
та хвильового процесу. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 З973 

А351 

Азарсков Валерій Миколайович 
Сучасне програмування : навчальний посібник. 

Ч. 1. Модулі 1, 2. Програмування та математика - із 
другом MATLABом / В. М. Азарсков, Є. О. Гаєв ; МОН 
України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : 
Інтерсервіс, 2014. - 254 с. 

Вступний курс з програмування (два модулі з шести) для 
студентів першого року навчання використовує математичне і 
програмне середовище MATLAB. Оволодіваючи цим важливим 
пакетом, студенти знайомляться із структурним програмуванням, з 
багатьма типами даних, комп'ютерною анімацією, рекурсією, GUI-
програмами, елементами об'єктно-орієнтованого програмування тощо. 
Теоретичні питання науки програмування та алгоритмізації 
реалізуються у простих і привабливих MATLAB-програмах. Потрібний 
теоретичний апарат спирається лише на матеріал першого курсу з 
математики. Окремий розділ присвячено можливим власним 
"експериментам" у  MATLAB. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 В3 

Б285 

Батраков Дмитрий Олегович 
Квантовая механика : учебное пособие / 

Д. О. Батраков, В. М. Шульга, С. Н. Шульга ; МОН 
Украины, Харьковский национальный университет имени 
В. Н. Каразина. - Харьков, 2014. - 220 с.  

В учебном пособии рассмотрена классическая квантовая теория. 
Оно является конспектом лекций для студентов направления 
"прикладная физика". Изложение материала проводится на основе 
учебных курсов "Теоретическая механика" и "Теория поля". Пособие 
содержит необходимую вспомогательную информацию, вопросы и 
задачи для самоконтроля. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 В3 

Б484 

Бережной Юрій Анатолійович 
Лекції з квантової механіки : підручник / 

Ю. А. Бережной ; МОН України, Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 
2014. - 432 с.  

Викладено нерелятивістську квантову механіку як розділ сучасної 
теоретичної фізики. Докладно розглянуто ідеї та методи квантової 
механіки, основи її математичного апарату та застосування квантової 
фізики до теорії структури атомів, молекул, атомних ядер і до задач 
розсіяння мікрооб'єктів. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Е 

Б635 

Биоорганическая химия : учебник / И. В. 
Романовский, В. В. Болтромеюк, Л. Г. Гидранович, 
О. Н. Ринейская. - Киев : СВАРОГ, 2016. - 504 с. - 
(Высшее образование). 

Изложены теоретические основы органической химии. 
Рассмотрены механизмы реакций основных классов органических 
соединений. При интерпретации строения и реакционной способности 
природных органических соединений широко использованы 
квантовохимические и стереохимические представления. Особое 
внимание уделено соединениям и реакциям, имеющим аналоги в 
клетке и живом организме, а также их биологической роли. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
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 Р 

В366 

Верхратський, Сергій Авраамович 
Історія медицини / С. А. Верхратський. - Київ : 

Здоров'я, 2011. - 352 с.  
У книзі провідного історика медицини професора 

С. А. Верхратського висвітлені етапи розвитку медичної науки від 
стародавніх часів до кінця ХХ ст. Велику увагу приділено внеску 
українських учених-медиків. Окремі розділи присвячені медичній 
допомозі на Запорізькій Січі, на західно-українських землях. Описані 
принципи цехової медицини, діяльність перших міських та повітових 
лікарів, перших лікарень в Україні, роль Києво-Могилянської академії у 
підготовці українських учених тощо. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 З973 

Г716 

Горяінова Ольга Валеріївна 
Робота в системі КОМПАС-3D : навчальний 

посібник / О. В. Горяінова, В. В. Семенова-Куліш ; МОН 
України, Українська державна академія залізничного 
транспорту. - Харків : УкрДАЗТ, 2014. - 142 с.  

У навчальному посібнику наведено відомості стосовно 
можливостей програми КОМПАС- 3D, опис інтерфейсу та команд. Крім 
теоретичного матеріалу, посібник має практичний матеріал - надано 
послідовне виконання кресленика деталі. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури  1 
 

 З264 

Д332 

Денисов Юрій Олександрович 
Системи перетворювальної техніки : навчальний 

посібник / Ю. О. Денисов ; МОН України, Чернігівський 
національний технологічний університет. - Чернігів, 
2014. - 171 с.  

У навчальному посібнику розглянуто основні принципи побудови 
систем живлення різноманітних навантажень (комп'ютерів, 
освітлювальних приладів, електропривода та ін.) з урахуванням вимог 
до їх енергетичних та динамічних показників. Детально описано методи 
аналізу їх стійкості - субгармонійної та абсолютної, а також питання 
оптимізації за критерієм швидкодії. На конкретних прикладах показано 
порядок аналізу динамічних показників систем перетворювальної 
техніки. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури  1 
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 Р 

Д653 

Дольницький, Олег Володимирович 
Природжені вади розвитку. Основи діагностики та  

лікування : монографія / О. В. Дольницький, 
В. О. Галаган, О. В. Ромадіна. - Київ, 2009. - 1040 с.  

Монографія присвячена сучасним засадам і методам діагностики 
та лікування природжених вад розвитку. В книзі висвітлено історію 
вчення про природжені вади розвитку, класифікацію, етіологію і 
патогенез, пренатальну діагностику, медико-генетичне консультування, 
вади розвитку органів і систем, терапію і хірургію плода. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Р 

Е67 

Епідеміологія, діагностика та профілактика 
гепатитів В і С : вибрані праці співробітників Інституту за 
1997-2007 рр. / Державна установа "Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. 
Л. В. Громашевського АМН України". - Київ, 2007. - 
576 с.  

Представлено наукові роботи з актуальних питань епідеміології, 
діагностики та профілактики гепатитів В і С. Розглянуто закономірності 
та тенденції розвитку, перебіг, кількісні та якісні прояви епідемічного 
процесу гепатитів В і С в сучасних умовах. Науково обгрунтовані 
основні напрямки підвищення ефективності боротьби з цими 
інфекціями. Обговорена сучасна стратегія специфічної лабораторної 
діагностики  гепатитів В і С, її роль в інформаційному забезпеченні 
епідеміологічного нагляду. Окремий розділ книги присвячено 
біохімічним дослідженням при гепатитах В і С, їх значенню для 
діагностики, встановлення ступеня активності та характеру 
патологічного процесу, прогнозу хвороби, ефективності лікування. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

З973 

З122 

Забезпечення інформаційної безпеки держави : 
лабораторний практикум / МОН України, Національний 
авіаційний ун-т ; Іванченко Є. В., Іванченко І. С., уклад. - 
Київ : НАУ, 2016. - 72 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури  2 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 2 
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Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 3 
 

 В3 

З62 

Зима В. Г. 
Физика частиц от атомов до кварков : монография 

/ В. Г. Зима, А. Ю. Нурмагамбетов ; МОН Украины, 
Харьковский национальный университет имени 
В. Н. Каразина, НАН Украины. - Харьков, 2014. - 268 с.  

Изложены основные идеи и методы исследования физики 
элементарных частиц. Рассмотрены типы фундаментальных 
взаимодействий, свойства элементарных частиц, симметрийный 
подход к их классификации. Приводится анализ феноменологических 
моделей, приведших к кварковой схеме строения адронов, 
обсуждаются свойства теории электрослабых взаимодействий и 
механизмы нарушения калибровочных симметрий, лежащих в основе 
Стандартной модели элементарных частиц. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Р 

К887 

Кударь, Александрий Иванович 
Внутрисвязочная анестезия : научно-исторический 

обзор / А. И. Кударь. - Мелитополь : Изд. дом МГТ, 
2012. - 84 с.  

В книге освещена история становления внутрисвязочной 
анестезии в СССР, Украине и за их пределами. Предложено и описано 
несколько игольных инъекторов и других устройств для осуществления 
анестезии. В приложении кратко описаны и даны рисунки полезных 
приспособлений для практики врача-стоматолога. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 К61 

Л554 

Литейные свойства металлов и сплавов для 
прецизионного литья = Castability of precision casting 
metals and alloys : учебник / В. А. Богуслаев, С. И. Репях, 
В. Г. Могилатенко и др. ; МОН Украины, Национальная 
металлургическая академия Украины. - Запорожье : АО 
"МОТОР СИЧ", 2016. - 399 с.  

В учебнике изложены теоретические основы явлений и процессов 
при плавлении и кристаллизации металлов и сплавов, затвердевании и 
охлаждении презиционного литья (отливок) технического, 
художественного, ювелирного и стоматологического назначения. 
Рассмотрены физико-химические и литейные свойства металлов и 
сплавов, вопросы взаимодействия расплавов с огнеупорными 
материалами и газами, причины появления на отливках дефектов, 
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обусловленные уровнем литейных свойств их материалов. 
Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
 

 К61 

Л554 

Ливарні властивості металів і сплавів для 
прецизійного лиття = Castability of precision casting 
metals and alloys : підручник / В. О. Богуслаєв, С. І. 
Реп'ях, В. Г. Могилатенко та ін. ; МОН України, 
Національна металургійна академія України. - 2-е вид., 
допов. та перероб. - Запоріжжя : АТ "МОТОР СІЧ", 2016. 
- 474 с.  

У підручнику викладено теоретичні основи явищ і процесів при 
плавленні та кристалізації металів і сплавів, твердненні та охолодженні 
презиційного литва (виливків) технічного, художнього, ювелірного та 
стоматологічного призначення. Розглянуто фізико-хімічні та ливарні 
властивості металів і сплавів, питання взаємодії розплавів із 
вогнетривкими матеріалами та газами, причини появи на виливках 
дефектів, зумовлених рівнем ливарних властивостей їх матеріалу. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Р 

Л59 

Ліндн, Дана Уекслер 
Недоношені діти : безцінний посібник для батьків 

недоношених дітей / Д. У. Ліндн, Е. Т. Паролі, 
М. У. Дорон. - 2-е вид. - Київ : Фонд Допомоги і Розвитку 
дітям Чорнобиля, 2012. - 465 с. 

В цій книзі читач знайде багато практичних речей, що вкрай 
необхідні при догляді за недоношеним малюком, ознайомиться з 
історіями та почуттями батьків, діти яких з'явились передчасно, а також 
отримає відповіді на важливі питання. Автори мають щиру надію, що ця 
книга стане дійсно вірним помічником. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Б 

М545 

Методология оценки экологических рисков 
авиапредприятий : практикум для студентов направления 
подготовки 6.040106 "Экология и охрана окружающей 
среды и сбалансированное природопользование" / МОН 
Украины, Национальный авиационный ун-т ; 
Кутлахмедов Ю. А., Бевза А. Г., сост. – Київ : НАУ, 2016. - 
68 с. 
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Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 20 
 

 Р 

М916 

Мусій Олег 
Медичний словник лікарських рослин (російсько-

латинсько-український) = Dictionarium medicum 
plantarum medicinale (rossico-latino-ukrajinicum) : 4320 
назв / О. Мусій ; Київське лікарське товариство , 
Благодійний фонд "Третє тисячоліття". - Київ, 2002. - 
208 c.  

Словник покликаний допомогти російськомовному користувачеві 
опанувати українські та латинські назви рослин, необхідні для ведення 
фармацевтичної та медичної документації, перекладу медичних та 
ботанічних текстів. Словник дає можливість пізнати багатство та 
розмаїття українських офіційних та народних назв лікарських рослин, 
що застосовуються в традиційній та народній медицині. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

З973 

П274 

Периферійні пристрої : методичні рекомендації до 
виконання курсової роботи для студентів напряму 
підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" / МОН 
України, Національний авіаційний ун-т ; Лукашенко В. В., 
Кудренко В. В., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 16 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури  2 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 2 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 3 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
 

 О513 

П279 

Першаков, Валерій Миколайович 
Проектування вертодромних покриттів / 

В. М. Першаков, А. О. Бєлятинський, Т. В. Близнюк ; 
МОН України, Національний авіаційний університет, 
Академія будівництва України. - Київ : НАУ, 2016. - 
137 с. 

У монографії наведено загальні принципи проектування 
вертодромних покриттів у різних умовах. Увагу приділено 
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використанню сучасних матеріалів в якості заміни традиційного 
цементно-бетонного покриття. Наведені конструкції дозволять із 
мінімальними витратами часу та коштів зводити вертолітні майданчики 
у складному рельєфі та на дахах будівель. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Р 

Р153 

Радиационная цитогенетика = Radiation 
cytogenetics : русско-английский словарь-справочник / 
Э. А. Дёмина, М. А. Пилинская, Ю. И. Петунин, 
Д. А. Клюшин. - Київ : Здоров'я, 2009. - 368 с.  

Настоящее издание является первым опытом составления 
универсального русско-английского словаря-справочника по 
радиационной цитогенетике. Книга носит академический характер. 
Некоторые статьи выходят за рамки радиационной цитогенетики и 
касаются общих вопросов радиобиологии, молекулярной биологии, 
радиационной онкологии, дозиметрии, методов математической 
статистики для обработки информации. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Р 

Р277 

Рациональная диагностика и фармакотерапия 
заболеваний органов пищеварения : справочник врача / 
ред.: О. Я. Бабак, Н. В. Харченко. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Киев : Доктор-Медиа, 2012. - 296 с. - (Бібліотека 
"Здоров'я України").  

Методическое издание рассматривает с точки зрения 
доказательной медицины вопросы диагностики и лечения 
гастроэнтерологических заболеваний. В издании представлены 
методические рекомендации, протоколы, алгоритмы диагностики и 
лечения основных нозологических форм заболевания органов 
пищеварения, справочная информация о лекарственных средствах. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Д 

Р372 

Ремез Наталя Сергіївна 
Прогнозування сейсмостійкості споруд під час 

вибухів циліндричних зарядів : монографія / Н. С. Ремез,  
С. О. Крайчук ; МОН України, Національний технічний ун-
т України "Київський політехнічний ін-т". - Київ : Центр 
учбової літератури, 2016. - 203 с.  

Наведено результати досліджень хвильових процесів під час дії 
вибухів циліндричних зарядів у грунтовому масиві з урахуванням фізико-
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механічних властивостей грунту та детонаційних характеристик 
вибухових речовин за допомогою чисельних розрахунків на основі 
розробленої математичної моделі, алгоритму та програми для ПК. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури  2 
 

 В2 

С322 

Сєрга Е. М. 
Геофізична гідродинаміка : конспект лекцій / 

Е. М. Сєрга ; МОН України, Одеський державний 
екологічний університет. - Одеса : ТЕС, 2014. - 174 с.  

Викладені основні положення гідромеханіки та сучасних уявлень з 
питань теоретичного опису динаміки природних течій бароклінних систем 
стратифікованих рідин і газів, що обертаються, фізичних механізмів 
атмосферних, океанічних, гідрологічних процесів і процесів у верхньому 
шарі грунту на обертовій Землі, принципів і методів моделювання 
великомасштабних процесів в атмосфері та океані та можливостей в 
області застосування математичних моделей при вивченні 
гідрометеорологічних процесів та вирішенні прикладних задач 
метеорології. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Р 

С401 

Сіренко, Юрій Миколайович 
Гіпертонічна хвороба та артеріальні гіпертензії /  

Ю. М. Сіренко. - Київ : Здоров'я, 2009. - 240 с.  
У книзі розглянуто питання класифікації, клінічних проявів, 

діагностики, лікування та прогнозу артеріальної гіпертензії різного 
походження. Представлено сучасні основи моніторингу артеріального 
тиску. Наведено характеристику основних класів антигіпертензивних 
засобів та принципи їх комбінування. Подано характеристику 
ускладнених і неускладнених гіпертензивних кризів, клінічних проявів, 
діагностичного алгоритму та раціональної терапевтичної тактики при їх 
виникненні. Розглянуто специфіку лікування особливих категорій 
пацієнтів з гіпертонічною хворобою. У довідковій формі наведено дані 
основних клінічних досліджень у галузі артеріальної гіпертензії, які 
становлять основу доказової медицини. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 Е 

С605 

Соломенко, Людмила Іванівна 
Екологія людини : навчальний посібник за напрямом 

підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування" /  
Л. І. Соломенко ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. - Суми : Центр учбової 
літератури, 2016. - 120 с.  

Розглянуто найважливіші теоретичні питання з курсу дисципліни 
"Екологія людини": розкриття суті екології людини як науки; взаємодія з 
природою людини як біологічної істоти на рівні організму та популяції; 
вивчення впливу окремих факторів середовища та їх комплексів на 
здоров'я і життєдіяльність людської популяції. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
 

 З84 

С89 

Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки : 
підручник / З. Готра, І. Григорчак, Б. Лукіянець та ін. ; 
МОН України, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича. - Чернігів : Технологічний Центр, 
2014. - 839 с.   

У підручнику викладені фізико-хімічні основи функціонування 
субмікронних і нанорозмірних структур електроніки та технологічні 
принципи їх створення з використанням неорганічних та органічних 
матеріалів. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури  1 
 

 Н8 

С916 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування : 
науково-технічний збірник. Вип. 43. Ч. 1 / МОН України, 
Київський національний університет будівництва і 
архітектури ; Дьомін М. М., ред. - Київ : КНУБА, 2016. - 
364 с. 

В збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у 
галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, 
реконструкції існуючої забудови. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 Н8 

С916 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування : 
науково-технічний збірник. Вип. 43. Ч. 2 / МОН України, 
Київський національний університет будівництва і 
архітектури ; Дьомін М. М., ред. - Київ : КНУБА, 2016. - 
455 с. 

В збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у 
галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, 
реконструкції існуючої забудови. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Н8 

С916 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування : 
науково-технічний збірник. Вип. 44 / МОН України, 
Київський національний університет будівництва і 
архітектури ; Дьомін М. М., ред. - Київ : КНУБА, 2016. - 
368 с. 

В збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі 
архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції 
існуючої забудови. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 Н8 

С916 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування : 
науково-технічний збірник. Вип. 45 / МОН України, 
Київський національний університет будівництва і 
архітектури ; Дьомін М. М., ред. - Київ : КНУБА, 2016. - 
420 с. 

В збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у 
галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, 
реконструкції існуючої забудови. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 З88 

Т338 

Теорія електричного зв'язку : навчальний посібник / 
О. Ю. Гусєв, Г. Ф. Конахович, В. І. Корнієнко, Г. В. 
Кузнецов ; МОН України. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 
368 с. - (Вища освіта в Україні).  

Розглянуто основи сучасної теорії електричного зв'язку, а також 
методи забезпечення характеристик систем електричного зв'язку в 
аспектах швидкості передачі й достовірності прийому. Сформульовано 
основні закономірності й методи передачі повідомлень каналами зв'язку. 
Викладено способи математичного представлення повідомлень, сигналів 
і завад, методи формування  і перетворення сигналів у системах 
(каналах) електричного зв'язку, основи математичної теорії інформації, 
питання завадостійкості і пропускної здатності систем електрозв'язку, 
методи ефективного (статистичного) і завадостійкого (корегувального) 
кодування, оптимального прийому повідомлень та основи цифрової 
обробки сигналів. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури      1 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 В2 

Т338 

Теоретична механіка : підручник / В. М. Булгаков,  
В. В. Яременко, О. М. Черниш, М. Г. Березовий ; 
Національний ун-т біоресурсів і природокористування 
України. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 640 с.  

Підручник охоплює основні теми курсу теоретичної механіки. До 
кожної теми надається коротко теоретичний матеріал, контрольні 
запитання, розв'язки  типових задач, вихідні дані варіантів завдань за 
темами, а також зразок виконання аналогічних завдань тем. Підручник 
містить приклади розв'язків задач та завдання для самостійного 
опрацювання зі статики, кінематики та динаміки. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 

  
 

 

З973 

Т464 

Тихонова, Тетяна Валентинівна 
Дидактичне конструювання інформаційно-

технологічних дисциплін у вищій школі : монографія / 
Т. В. Тихонова ; МОН України, Національний авіаційний 
університет. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 562 с.  

У монографії подано результати педагогічного дослідження з 
обгрунтування, розробки та апробації методології дидактичного 
конструювання інформаційно-технологічних навчальних дисциплін у 
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системі вищої професійної освіти. Обгрунтовано концепцію 
інформаційно-технологічної освіти майбутніх фахівців на основі 
системного, компетентнісного підходів та методики навчання 
продуктивно-технологічної діяльності. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 В6 

Ч493 

Черногор Л. Ф. 
Физика геокосмических бурь : монография / 

Л. Ф. Черногор, И. Ф. Домнин ; МОН Украины, НАН 
Украины, ХНУ имени В. Н. Каразина. - Харьков, 2014. - 
408 c.  

Изложены общие сведения о системах: Солнце - межпланетная 
среда - магнитосфера - атмосфера - Земля - биосфера и Земля - 
атмосфера - ионосфера - магнитосфера. Оценена энергетика основных 
процессов в этих системах. Детально описаны результаты наблюдений 
и моделирования основных физических эффектов, сопровождавших 
геокосмические бури в 1998-2011 гг. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 В1 

Ш73 

Шмигевський Микола Васильович 
Математична статистика : навчальний посібник /  

М. В. Шмигевський, І. М. Зелепугіна, Л. С. Попова ; МОН 
України, Київський національний університет технологій 
та дизайну. - Київ : КНУТД, 2014. - 472 с.  

Навчальний посібник складено відповідно до модульної 
технології вивчення курсу теорії ймовірностей і математичної 
статистики. До кожної теми модуля "Математична статистика" 
наведено теоретичний матеріал та складено набір завдань для 
аудиторної та самостійної роботи. У додатку вміщено основні 
ймовірнісно-статистичні таблиці, та наведено декілька варіантів 
контрольних завдань різного ступеню складності. Перелік літератури 
охоплює широкий спектр видань українською та російською мовами. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

 

Хімія. Хімічна технологія: 
 

 

 

Нефтегазохимия. - 2016. - № 4. - 76 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури      1 
 

 

 
Украинский химический журнал. - 2016. - № 11-12. - 

128 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури      1 
 

Електротехніка і енергетика:  
 

 

 
Енергетика та електрифікація. - 2016. - № 11-12. - 

80 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури      1 
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Новини енергетики. - 2017. - № 3. - 36 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури      1 
 

 

 
Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2016. - 

№ 4. - 72 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури      1 

Трапорт 

 

 

Транспорт и хранение нефтепродуктов и 
углеводородного сырья. - 2016. - № 4. - 76 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Повітряний транспорт:  

 

 
Aviation Week and Space Technology. - 2017. - № 3. - 

62 р. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури  1 

 

 
Aviation Week and Space Technology. - 2017. - № 4. - 

66 р. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури      1 
 

 

 
Aviation Week and Space Technology. - 2017. - № 5. - 

74 р. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури      1 
 

 

 
Flight international : Super Tucano. - 2017. - № 5577. - 

47 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури      1 
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Flight international : Super Tucano. - 2017. - № 5578. - 

46 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури      1 
 

Держава та право. Юридичні науки: 
 

 

 
Офіційний вісник України. - 2017. - № 22. - 486 с. 
 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 
Офіційний вісник України. - 2017. - № 23. - 160 с. 

 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 
Офіційний вісник України. - 2017. - № 24. - 316 с. 

 

Місце збереження: Кількість 
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Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 

Офіційний вісник України. - 2017. - № 25. - 188 с. 
 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 

Офіційний вісник України. - 2017. - №26. - 636 с. 
 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 

Офіційний вісник України. - 2017. - № 27. - 159 с. 
 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 
Офіційний вісник України. - 2017. - № 28. - 335 с. 

 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Офіційний вісник України. - 2017. - № 29. - 172 с. 
 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

Наука. Культура 
 

 

 

Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2017. - № 2. - 
84 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних 
видань 
 

1 

Наукво-технічна інформація 
 

 

 
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. - 2017. - 

№ 3. - 176 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Освіта: 
 

 

 
Вища школа. - 2017. - № 3. - 126 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 

Инновации в образовании. - 2017. - № 3. - 142 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства 
освіти і науки України. - 2017. - № 2. - 94 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства 
освіти і науки України. - 2017. - № 4. - 96 с. 

Місце збереження: Кількість 
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Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 
Освіта України. - 2017. - № 2. - 160 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Освіта України. - 2017. - № 3. - 96 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

Бібліотечна справа: 
 

 

 
Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - 52 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

 
Научные и технические библиотеки. - 2016. - № 11. - 

148 с. 

Місце збереження: Кількість 
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Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
 

 

Повний перелік нових надходжень літератури (у тому числі з соціо-

гуманітарних наук) дивіться у розділі «Нові надходження» Web-порталу НТБ НАУ 

(адреса: http://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspxhttp://www.lib.nau.edu.ua/search/new

.aspx). 

Докладніше про надходження до бібліотеки за останній період: 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspx). Віртуальні виставки літератури розміщені 
за адресою: http://www.lib.nau.edu.ua/dovidka/VirtList.aspx 

 

 


