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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. 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

В 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. 

 

50 млн. записів: 
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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 

 

 

 

Триває тріал-доступ до платформи Web of Science 

 
В межах проекту «ТОРНАДО» від Консорціуму e-VERUM університетська 

спільнота НАУ може скористатися тестовим доступом до баз відомої 
наукометричної платформи Web of Science від корпорації Thomson Reuters. 

Web of Science Core Collection: 

- Science Citation Index Expanded (1970-2016) – бібліографічна база статей із 
більш ніж 8500 провідних наукових і технічних журналів світу зі 150 дисциплін; 

- Social Science Citation Index (1970-2016)– бібліографічна база статей із 3000 

світових журналів із 50 суспільствознавчих дисциплін; 

- Arts and Humanities Citation Index (1975-2016) – бібліографічна база статей із 
понад 1700 провідних світових журналів з мистецтва та гуманітарних наук; 

- Conference Proceedings Citation Index (1990-2016) – база матеріалів конференцій. 

Book Citation Index (2003-2016) – інструмент пошуку по базах журналів, 

книг та матеріалів конференцій. 

Journal Citation Reports (2004–2015) – результати оцінки провідних 

журналів світу на основі даних цитування. 

Derwent Innovations Index (1963-2016)– база даних по патентах. 

Medline® (1950-2016) – бібліографічна база статей із медичних наук. 

Russian Science Citation Index (2002–2016). 

Scielo Citation Index (1980–2016). 

Emerging Sources Citation Index (2015–2016). 

Korean Journal Index (1980–2016). 

Chinese Science Citation Database (1989–2016). 

Адреса доступу:  http://webofscience.com/. 



10 

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2017 Р. 

КНИГИ, БРОШУРИ 
 

 

 

 

 В1 

M39 

Mathematical analysis : manual / V. P. Denisiuk, 
 V. G. Demydko, O. V. Karupu et al. ; Ministry of education 
science of Ukraine, National aviation university. - Kyiv : 
NAU, 2014. - 396 p.  

У посібнику запропоновано модульну технологію вивчення 
математичного аналізу. Викладено основні розділи курсу 
математичного аналізу. Кожна тема містить стислі теоретичні 
відомості, практичну частину, завдання для аудиторної та самостійної 

роботи, а також індивідуальні тестові завдання. 
Місце збереження: Кількість 

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

 

З973 

Р93 

Programming : Method Guide to Doing Homework and 
Term Papers for the students of branch 6.050201 "System 
engineering" / Ministry of education and science, youth and 
sport of Ukraine, National Aviation University ; 
Apostolyuk V. O., Galaguz T. A., compilers. - Kyiv : NAU, 
2011. - 44 p. 

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 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 51 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 1 
 

 О551.4 

S91 

Suborbital and atmospheric hypersound 
technologies : монографія / M. S. Kulyk, V. M. Mel'nyck, 
V. V. Karachun, N. V. Ladogubets. - Київ : NAU, 2015. - 
328 p.  

В усьому світі визнаний факт перспективності розробки 
гіперзвукових технологій в забезпеченні військового домінування будь-
якої держави при вирішенні загальнонаціональних питань у сфері 
безпеки. Головною метою на теперішній час постає доведення до 
придатного к серійному виробництву рівня технологій гіперзвукового 
польоту на основі прямоточних повітряно-реактивних двигунів, що 
забезпечить військових зброєю глобального удару з неймовірною 
дальністю стрільби. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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О6 

Г34 

Генеральный конструктор академик В. Н. Челомей 
/ Шумилов И. М., ред. - Москва : Воздушный транспорт, 
1990. - 80 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 З973 

Г654 

Гонсалвес, Энтони 
Изучаем Java EE 7 = Beginning Java EE 7 / 

Э. Гонсалвес ; пер. с англ. Е. Зазноба. - Санкт-
Петербург : Питер, 2015. - 640 с. 

Java Enterprise Edition (Lava EE) остается одной из ведущих 
технологий и платформ на основе Java.  

Данная книга представляет собой логичное пошаговое 
руководство, в котором подробно описаны многие спецификации и 
эталонные реализации Java EE7. Работа с ними продемонстрирована на 
практических примерах. В этом фундаментальном издании также 
используется новейшая версия инструмента GlassFish, 
предназначенного для развертывания и администрирования примеров 
кода. 

Книга написана ведущим специалистом по обработке запросов 
на спецификацию Java EE, членом наблюдательного совета организации 
Lava Community Process (LCP). В ней вы найдете максимально ценную 
информацию, изложенную и точки зрения экспертов по технологиям Java 
для предприятий. 

Благодаря этой книге вы познакомитесь с новейшей версией 
платформы  Java EE; исследуете и научитесь использовать API EJB и 
JPA - от компонентов-сущностей, компонентов-сеансов до компонентов, 
в часности, JSF, Facelet Expression и Language; научитесь обращаться с 
веб-службами SOAP и RESTful, а также с другими службами, 
доступными в новейшей версии Java EE; узнаете, как создавать 
динамические пользовательские интерфейсы для корпоративных и 
транзакционных Java-приложений. 

Місце збереження: Кількість 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 2 
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 З973 

Д279 

Дейтел, Пол 
Как программировать на Visual C# 2012 / П. Дейтел, 

Х. Дейтел. - 5-е изд. - Москва : Питер, 2016. - 864 с. - (Б-
ка программиста). - ISBN 978-5-496-00897-6. 

Эта книга, выходящая уже в пятом издании, является одним из 
самых популярных в мире учебников по программированию на 
платформе Microsoft.NET на языке Visual C# и работа с программой 
Visual C# Express 2012. По ходу работы с книгой читатели изучат 
структуры управления, классы, методы, объекты, переменные, массивы 
С# и основные методы объектно-ориентированного программирования. 
Также рассматриваются и более сложные методы, в том числе поиск, 
сортировка, структуры данных, коллекции. Каждая глава содержит 
множество практических примеров. Пятое издание было полностью 
оновлено под новейшую версию Visual C# 2012. 

Книга может служить учебником по Visual C#, также она будет 
полезна широкому кругу начинающих программистов, которые хотят 
научиться программировать на Visual C#. 

Місце збереження: Кількість 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 В3 

Д66 

Домасев, Максим Валерьевич 
Цвет, управление цветом, цветовые расчеты и 

измерения / М. В. Домасев, С. П. Гнатюк. - Санкт-
Петербург : Питер, 2015. - 224 с. - (Учебный курс). - 
ISBN 978-5-388-00341-6. 

Эта книга посвящена технологии цифрового репродуцирования 
цветного изображения и использованию систем управления цветом 
(Color Management System). Издание вводит в теорию цвета и 
цветовых систем, освещает методы инструментального измерения 
цвета. Большое внимание уделено системам управления цветом и 
профилированию цветовых устройств. 

Місце збереження: Кількість 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 

З28 

Е627 

Енергоресурсозбереження : методичні рекомендації 
до виконання домашніх завдань для студентів напряму 
підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" 
спеціальності 7.07010301 "Технічне обслуговування та 
ремонт повітряних суден і авіадвигунів" / МОН України, 
Національний авіаційний університет ; Вознюк А. П., 
уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 40 с. 

Місце збереження: Кількість 



13 

 

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 44 

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

 В3 

З36 

Засєкіна, Тетяна Миколаївна 
Фізика : підручник для 11 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів : академічний рівень. Профільний 
рівень / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін ; МОН України. - 
Харків : Сиция, 2011. - 336 с.  

Цей підручник адресованний учням 11-х класів, які вивчають 
фізику на академічному або профільному рівні. Матеріал, що 
вивчається на профільному рівні, виділено у тексті позначкою. Ви 
ознайомитесь з такими розділами фізики, як "Електродинаміка", 
"Оптика", "Квантова фізика", "Фізика атомного ядра та елементарних 
частинок". У підручнику наводиться багато прикладів вияву і 
застосування фізичних законів у житті, сучасній науці і техніці, 
відомостей з історії фізики, подається опис фізичних дослідів. Крім 
основного навчального матеріалу, підручник містить рубрику "Для 
додаткового читання", де ви самостійно зможете ознайомитись із 
корисною для вас інформацією. 

Місце збереження: Кількість 

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

 О5 

З459 

Згуровський, Михайло Захарович 
Київські політехніки біля витоків світової авіації, 

космонавтики та ракетобудування / М. З. Згуровський. - 
Київ : НТУУ "КПІ", 2016. - 400 с.  

Видання присвячене піонерам авіа- та ракетобудування, 
видатним представникам інженерної думки ХХ століття, чиї славетні 
імена золотими літерами вписано в історію Київського політехнічного 
інституту. Матеріали, подані у книзі, впорядковано на основі циклу 
статей, опублікованих протягом останніх років у всеукраїнському 
тижневику "Дзеркало тижня" та газеті "Київський політехнік" НТУУ "КПІ", 
і можуть бути цінним джерелом інформації для вчених, викладачів, 
студентів та аспірантів, а також усіх, хто цікавиться історією науки і 
техніки. 

Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 5 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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О5 

К382 

Кива Д. С. 
О. К. Антонов - планерная биография / Д. С. Кива, 
Н. Л. Калашников. - Киев : ГП "Антонов", 2013. - 36 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 З98 

К532 

Книга веб-программиста. Секреты 
профессиональной разработки веб-сайтов / Б. Хоган, 
К. Уоррен, М. Уэбер, К. Джонсон. - Москва : Питер, 2016. - 
288 с. - (Б-ка программиста). - ISBN 978-5-459-01510-2. 

Эта книга предлагает широкий спектр передовых методов веб-
разработки: от проектирования пользовательского интерфейса до 
тестирования и оптимизации веб-хостинга. 

Как внедрить на сайт анимацию, которая работает на мобильных 
устройствах без установки специальных плагинов? Как использовать 
"резиновую" верстку, которая корректно отображается не только на 
настольных ПК с различными разрешениями экрана, но и на мобильных 
устройствах? Как использовать фреймворки JavaScript - Backbone и 
Knockout - для разработки использовательских интерфейсов? Как 
современные инструменты веб-разработчика, такие как CoffeScript и 
Sass, помогут в оптимизации кода? Как провести кроссбраузерное 
тестирование кода? Как планировать процесс разработки сайта с 
помощью инструмента Git? 

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой книге. 
Неважно, являетесь вы начинающим веб-программистом или уже 
имеете некоторый опыт разработки веб-приложений, это издание 
поможет вам освоить множество новых методов, приемов и подходов. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 1 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 2 
 

 З973 

Л594 

Линн, Самара 
Администрирование Microsoft Windows Server 

2012 / С. Линн. - Москва : Питер, 2016. - 304 с. - 
(Бестселлеры O'Reilly). - ISBN 978-5-496-00621-7. 

Эта книга представаляет собой руководство по развертыванию, 
настройке, защите, и управлению Windows Server 2012. Здесь 
рассмотрены такие вопросы, как новый подход к администрированию 
Windows Server и новые возможности Active Directory, примеры работы 
Dynamic Access Control, улучшение организации хранилищ данных, 
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кластеризации Hyper-V, технологии унифицированного удаленного 
доступа (Unified Remote Access). Также в книге описываются новые 
способы решения проблем в работе Windows Server 2012 и приводятся 
дополнительные сведения об этой системе. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 З973 

М159 

Маклафлин, Бретт 
PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство = PHP 

& MySQL. The missing manual : пер. с англ. / 
Б. Маклафлин. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 
2016. - 544 c. - (Бестселлеры O'Reilly).  

Если у вас есть опыт разработки сайтов с помощью CSS и 
JavaScript, то эта книга переведет вас на новый уровень - создания 
динамических сайтов на основе PHP и MySQL. Благодаря практическим 
примерам в книге вы узнаете все возможности серверного 
программирования. Вы прочитаете, как выстраивать базу данных, 
управлять контентом и обмениваться информацией с пользователями, 
применяя запросы и веб-формы. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 В3 

М42 

Медведев, Всеволод Юрьевич 
Цветоведение и колористика : учебное пособие / 

В. Ю. Медведев ; Федеральное агентство по 
образованию, Государственное образовательное 
учреждение "Санкт-Петербургский государственный 
университет технологии и дизайна". - Санкт-Петербург, 
2016. - 116 с. - ISBN 5-7937-0182-6. 

В курсе лекций, посвященном систематизированному изложению 
основ цветоведения и колористки, рассматриваются и объясняются 
аспекты этой дисциплины с позиции физики (ее раздела - оптики), 
математики, психологии зрения, психологии цветовосприятия. эстетики, 
теории композиции. Особое внимание уделено типологии цветовых 
гармоний, принципам их применения в дизайн-проектировании и роли 
цвета в композии разных объектов дизайна. В приложениях к лекциям 
приведены таблицы, рисунки, схемы, а также требования к выполнению 
практических заданий по колористике. 

Місце збереження: Кількість 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 3 
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В1 

О269 

Обчислювальні методи. Елементи теорії похибок. 
Методи розв'язування рівнянь із однією змінною : 
методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 
для студентів напряму підготовки 6.040301 "Прикладна 
математика" / МОН України, Національний авіаційний 
університет; Бердник О. М., уклад. - Київ, 2014. - 48 с. 

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 3 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 45 
 

 З973 

О546 

Олифер, В. 
Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы : учебное пособие / В. Олифер,  Н. Олифер. - 
5-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 992 c. - 
(Учебник для вузов). - ISBN 978-5-496-01967-5. 

Пятое издание одного из лучших российских учебников по 
сетевым технологиям переведенного она английский, испанский, 
португальский и китайский языки, отражает те изменения, которые 
произошли в области компьютерных сетей за 6 лет, прошедших со 
времени подготовки предыдущего издания: преодоление локальными и 
глобальными сетями рубежа скорости в 100 Гбит/с и освоение 
терабитных скоростей; повышение эффективности и гибкости первичных 
оптических сетей за счет появления реконфигурируемых 
мультиплексоров ввода-вывода (ROADM) и применения суперканалов 
DWDM, работающих на основе гибкого частотного плана; развитие 
техники виртуализации сетевых функций и услуг, приведшей к 
распространению облачных сервисов; выход на первый план проблем 
безопасности. 

Издание предназначено для студентов, аспирантов, и 
технических специалистов, которые хотели бы получить базовые знания 
о принципах построения компьютерных сетей, понять особенности 
традиционных и перспективных технологий локальных и глобальных 
сетей, изучить способы создания крупных составных сетей и управления 
такими сетями. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 
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З88 

О751 

Основи інформаційної безпеки держави : практикум 
для студентів напряму підготовки 6.170101 "Безпека 
інформаційних і комунікаційних систем" / МОН України, 
Національний авіаційний університет ; Луцький М. Г., 
уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 20 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 1 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 46 

 О53-01 

О751 

Основи теорії польоту та застосування авіаційно-
космічних систем : навчальний посібник / 
Д. Є. Заклевський, О. А. Машков, В. К. Медведєв, 
М. С. Сівов ; Національна академія оборони України. - 
Київ : НАОУ, 2009. - 224 с. 

Ця книга є теоретично систематизованим навчальним 
посібником, призначеним для використання під час вивчення дисципліни 
"Основи бойового застосування військово-космічних систем". У ній 
коротко, у доступній формі і з достатньою математичною строгістю 
викладені основні питання бойового застосування та ефективності 
космічних апаратів. Наведені приклади по усім розділам. Методологічно 
всі розділи навчального посібника пов'язані між собою і спрямовані на 
розгляд питань польоту і застосування авіаційно-космічних систем. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Ж1 

П182 

Паркер, Роджер 
Как сделать красиво на бумаге : пер. с англ. / 

Р. Паркер. - 2-изд. - Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 
2016. - 384 с. - (Б-ка дизайнера). - ISBN 978-5-93286-098-
4. 

Это руководство, выдержавшее в США шесть изданий, 
представляет собою независимый от программного обеспечения и 
аппаратной платформы курс полиграфического дизайна, не 
оставляющий без внимания и некоторый вопросы, связанные с 
документами для Всемирной паутины.  

Автор один из опытнейших дизайнеров, поделится с вами своими 
секретами, научит, как завладеть вниманием читателя, включив в 
действие весь арсенал изобразительных средств современного 
компьютера. Вы узнаете, как создавать документы, будь это рекламный 
буклет, объявление в газете или журнале, отчет о работе или резюме 
для потенциального работодателя. 

Місце збереження: Кількість 
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Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 3 
 

 Н7 

П781 

Проблеми протидії конструкцій прогресуючому 
обваленню будівель та споруд : монографія / 
В. М. Першаков, М. С. Барабаш, А. О. Бєлятинський, 
К. М. Лисницька ; МОН України, Національний 
авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2015. - 456 с.  

У монографії наведено огляд публікацій і нормативної 
документації з питань протидії аварій з прогресуючим обваленням 
каркасів висотних будівель та споруд. Обгрунтовано проблему і 
виявлено завдання досліджень із живучості, надійності, стійкості, 
безпеки, оцінювання ризиків, технічного стану конструкцій каркасів 
будинків та споруд. 

Викладено особливості методів розрахунку, конструювання 
каркасів висотних будинків та споруд з урахуванням ризиків 
прогресуючого обвалення. Наведено чинні рекомендації та норми з 
урахуванням протидії прогресуючому обваленню будівель та споруд. 

Місце збереження: Кількість 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 2 
 

 

З884 

С409 

Системи зв'язку з рухомими об'єктами : підручник / 
С. О. Кравчук, О. Г. Голубничий, А. Г. Тараненко та ін. ; 
МОН України, Національний авіаційний університет. - 
Спец. вид. - Київ : Спринт-Сервіс, 2012. - 452 с. 

Підручник присвячено сучасним цифровим системам зв'язку з 
рухомими об'єктами. В підручнику міститься докладна інформація 
щодо всіх систем та служб рухомого зв'язку. В підручнику містяться всі 
необхідні дані для отримання вичерпної інформації по визначенню 
систем радіозв'язку рухомих служб, поширенню сигналів та 
електромагнітної сумісності, розкрито питання QoS в системах 
мобільного зв'язку, основні відомості про формування та принципи 
роботи систем, стільникові системи стандарту GSM та CDMA, передачі 
пакетних даних EDGE, GPRS, широкосмугові системи UMTS, WCDMA, 
TD-CDMA, WіMAX, WiBro, LTE та рухомі служби загального 
користування, пейджинг, транкінг, DECT. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 З973 

Т181 

Таненбаум, Энбрю 
Компьютерные сети / Э. Таненбаум, 

Д. Уэзеролл. - 5-е изд. - Москва : Питер, 2016. - 960 с. - 
ISBN 978-5-459-00342-0. 

Перед вами - очередное, пятое издание самой авторитетной 
книги по современным сетевым технологиям, написанной признанным 
экспертом в этой области Эндрю Таненбаумом в соавторстве с 
профессором Вашингтонского университета Дэвидом Уэзероллом. 
Первая версия этого классического труда появилась на свет в далеком 
1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось 
бестселлером и использовалось в качестве базового учебника в 
ведущих технических вузах.  

В книге последовательно изложены основные концепции, 
определяющие современное состояние и тенденции развития 
компьютерных сетей. Авторы подробнейшим образом объясняют 
устройство и принципы работы аппаратного и программного 
обеспечения, рассматривают все аспекты и уровни организации 
сетей - от физического до уровня прикладных программ. Изложение 
теоретических принципов дополняется яркими, показательными 
примерами функционирования Интернета и компьютерных сетей 
различного типа. Пятое издание полностью переработано с учетом 
изменений, происшедших в сфере сетевых технологий за последние 
годы и, в частности, освещает такие аспекты, как беспроводные сети 
стандарта 802.12 и 802.16, сети  3G, технологии RFID, инфраструктура 
доставки контента CDN, пиринговые сети, потоковое вещание, 
интернет-телефония и многое другое. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

В1 

Т338 

Теорія алгоритмів : лабораторний практикум для 
студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні 
науки" / МОН України, Національний авіаційний 
університет ; Кірхар Н. В., Горіна В. В., уклад. - Київ : 
НАУ, 2014. - 56 с. 

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 16 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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З1 

Т381 

Техніка енергетики : методичні рекомендації до 
виконання домашнього завдання для студентів напряму 
підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" / МОН 
України, Національний авіаційний університет ; 
Вознюк А. П., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 28 с. 

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 44 

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

 М9 

У628 

Уокер, Майкл 
Полное руководство по цветовой коррекции 

цифровых изображений : пер. с англ. / М. Уокер, 
Н. Барстоу. - Москва : Омега, 2016. - 192 с. - ISBN 5-465-
00614-5. 

Книга "Полное руководство по цветной коррекции цифровых 
изображений" проведет вас от основ теории цвета до специальных 
технических приемов, способных улучшить качественные фотографии и 
исправить некачественные. Вы познакомитесь с основами цифрового 
цвета и методами его коррекции, откроете для себя цветовые 
пространства и цветовые профили, форматы файлов, разрешения 
изображений, влияющие на точность передачи цвета. Пройдя через 
двадцать практических проектов, вы научитесь выполнять тональную 
коррекцию, исправлять последствия неверной выдержки, 
корректировать и преобразовывать оттенки, использовать насыщение и 
создавать привлекательные черно-белые изображения. Рассказывается, 
как подготовить законченное произведение искусства для коммерческих 
целей.  

Місце збереження: Кількість 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 З973 

Ф368 

Фейерштейн, Стивен 
Oracle PL/SQL. Для профессионалов / 

С. Фейерштейн, Б. Прибыл. - 6-е изд. - Москва : Питер, 
2015. - 1024 с. - ISBN 978-5-496-01152-5. 

Данная книга является подробнейшим руководством по языку 
PL/SQL, представляющему собой процедурное языковое расширение 
для SQL. В ней детально рассмотрены основы PL/SQL, структура 
программы, основные принципы работы с программными данными, а 
также методика применения операторов и инструкций для доступа к 
реляционным базам данных. Большое внимание операторов 
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уделяется вопросам безопасности, влиянию объектных технологий на 
PL/SQL и интеграция PL/SQL с XML и Java. 

Місце збереження: Кількість 

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

 В3 

Ф438 

Фершильд, Марк Д. 
Модели цветового восприятия = Color appearance 

models / М. Д. Фершильд ; пер. А. Шадрин. - 2-е изд. - 
Санкт-Петербург, 2016. - 437 c. 

Фундаментальное знание специалиста, работающего с 
изображениями, - это, в первую очередь, знание (и понимание) 
физиологических законов цветового восприятия простых и сложных 
зрительных стимулов, а также знание законов цветорепродукционного 
процесса. Важно обратить внимание читателя на то, что словосочетание 
"Color Appearance Models" не имеет эквивалента в русском языке и в 
максимально близком переводе звучит как "Модели результатов 
цветового восприятия". Однако из соображений удобочитаемости и 
удобства дальнейшего использования здесь и далее оно будет 
переводиться как "Модели цветового восприятия", где "цветовое 
восприятие" означает не сам процесс зрительной перцепции цветовых 
стимулов, но конечный результат этого процесса. "Модели цветового 
восприятия" - это современное и фундаментальное учебное пособие, 
закладывающее смысловой базис высшего профессионального 
образования в сфере работы с изображениями. 

Місце збереження: Кількість 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 
 

М 

Ф519 

Филд, Гарри 
Фундаментальный справочник по цвету в 

полиграфии : учебное пособие для вузов / Г. Филд ; пер. 
с англ. Н. Друзьева. - Москва : ЦАПТ, 2016. - 376 с. - ISBN 
978-5-98951-014-6. 

Справочник посвящен вопросам цветовоспроизведения в 
полиграфии. В книге отслеживается весь жизненный путь изображения: 
его запись тем или иным способом, обработка, цветоделение и 
цветокоррекция, растрирование и, наконец, многокрасочная печать. 
Каждый этап сопровождается комментариями и советами автора о 
направлении поиска оптимального решения определенной задачи. 

Книга является практическим пособием для дизайнеров, 
операторов сканера и цветоделительного устройства, цветокорректоров, 
технологов, печатников, заказчиков, арт-директоров и менеджеров 
типографии, фотографов - всех тех, кто работает с цветом. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 
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 З973 

Ф936 

Фрэзер, Брюс 
Управление цветом. Искусство допечатной 

подготовки / Б. Фрэзер, К. Мэрфи, Ф. Бантинг. - Москва : 
ТИД ДС, 2015. - 464 с. - ISBN 966-7992-25-Х. 

Правильность воспроизведения цвета играет решающую роль 
при допечатной подготовке изданий. В связи с этим возникает немало 
практических вопросов управления цветом, решению которых 
посвящена эта книга. Наряду с основами теории цвета в ней 
рассматривается весь процесс управления цветом: от выбора образца 
до отображения на экране, получения пробного оттиска формирования и 
точной настройки профилей ICC для различных устройств ввода, 
отображения и вывода, использования функций управления цветом в 
наиболее распространенных приложениях компьютерной графики и 
допечатной подготовки изданий, а также внедрения процессов 
управления цветом в условиях производства. Книга снабжена богато 
иллюстрированным материалом, практическими рекомендациями и 
полезными советами, касающимися всех аспектов управления цветом.  

Книга рассчитана на тех, кто имеет определенный опыт 
допечатной подготовки изданий, профессиональным художникам-
оформителям и дизайнерам. 

Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 
 

 Ж1 

Х37 

Хембри, Райн 
Самый полный справочник. Графический дизайн. 

Как научиться понимать графику и визуальные образы / 
Р. Хембри ; пер. с англ. А. В. Банкрашкова. - Москва : 
Астрель, 2008. - 192 c. - ISBN 978-5-17-053245-2. 

Речь идет о рекламных проектах, которые помогали бы расти 
бизнесу клиентов, рождая в рядах целевой аудитории нужные мысли и 
трансформируя творческим подходом восприятие целого мира. В наше 
время печатаются сотни книг, посвященных всем аспектам работы 
графического дизайнера. Учитывая богатство информационных 
ресурсов, доступных в настоящее время преподавателям 
художественно-графических факультетов и особенно художникам-
графикам, очень сложно дать полный обзор графического дизайна. 
Настоящая книга задумана в качестве краткого обзора и может 
использоваться как образовательный ресурс для художников-графиков, 
преподавателей профильных дисциплин и студентов, изучающих 
графический дизайн. 

Місце збереження: Кількість 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 



23 

 

 З973 

Ч443 

Чепмен, Найджел 
Цифровые технологии мультимедиа = Digital 

multimedia / Н. Чепмен, Д. Чепмен ; пер. с англ. 
И. Ю. Дорошенко. - 2-е изд. - Москва : Диалектика, 2016. - 
624 c. - ISBN 5-8459-0888-4. 

В данной книге проанализированные все составляющие 
мультимедиа (текст, графика, аудио, анимация и видео), описана их 
оцифровка и рассмотрены вопросы, возникающие при использовании 
этих средств для передачи информации. Особое внимание уделяется 
взаимодействию с помощью сценариев и распространению 
мультимедийной продукции по сетям (в частности, Internet). В 
предлагаемом издании полностью переработаны разделы о XHTML и 
XML. Согласно современным тенденциям освещаются вопросы, 
касающиеся Flash, MPEG-4 и DVD. Предлагаюся техническая 
информация и практические советы по обработке, объединению и 
доставке мультимедийной продукции. Книга содержит цветную вклейку. 
упражнения для закрепления материалов. описания мультимедийных 
проектов (плюс советы по их реализации) и словарь терминов. 
Рекомендуется студентам и преподавателям соответствующих 
специальностей, разработчикам и дизайнерам, работающим с 
мультимедийными проектами. 

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 
 

 

З81 

Ш947 

Штучний інтелект у засобах мультимедіа : 
лабораторний практикум для студентів напряму 
підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" / 
МОН України, Національний авіаційний університет ; 
Кизима С. В., Кучеров Д. П., уклад. - Київ : НАУ, 2014. - 
48 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 1 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 24 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 2 
 

 З973 

Э47 

Эллайн, Алекс 
С++. От ламера до программера = Jumping into 

C++ / А. Эллайн. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 
480 с. - ISBN 978-5-496-01189-1. 

Эта книга предлагает быстрый способ изучить принципы 
объектно-ориентированного программирования и освоить практику 
программирования на языке С++ новейшего стандарта. Издание может 
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использоваться как учебный курс для начинающих осваивать С++, так и 
удобный справочник для тех, кто хочет быстро найти актуальную 
информацию о том или ином аспекте языка. 

Місце збере+ження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 З973 

Э858 

Эспозито, Дино 
Разработка приложений для Windows 8 на HTML5 

и JavaScript / Д. Эспозито, Ф. Эспозито. - Москва : 
Питер, 2016. - 384 с. - (Б-ка программиста). - ISBN 978-
5-496-00794-8. 

С помощью этой книги вы быстро освоите разработку 
приложений для Windows 8 c использованием таких технологий. как 
HTML5 и JavaScript. Написанное известным экспертом Дино Эспозито 
в соавторстве со своим сыном, это практическое пособие содержит все 
необходимое для того, чтобы помочь читателю проектировать, создать 
и опубликовать свое приложения для Windows 8. 

Издание состоит из трех частей. В первой части 
рассматриваются вопросы использования Microsoft Visual Studio 2012 
Exspress, а так же даются краткие сведения об HTML, CSS и 
JavaScript. Во второй части книги рассматриваются основы 
программирования для Windows 8 с предоставлением пошаговых 
упражнений, помогающих освоить пользовательский интерфейс 
Windows 8, графику, видео, хранилища данных, интернет-вызовы. В 
третий части основное внимание уделяется современному 
программированию для Windows 8 с упором на работу с датчиками и 
аксессуарами устройств (такими как принтеры, GPS, веб-камера и т.д.), 
взаимодействию с системой и публикации готового приложения 
Windows 8 Store. 
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