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 Вітаємо користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного 
авіаційного університету на сторінках оновленого 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 

Вперше у інформаційному бюлетені надається інформація щодо нових 
надходжень відділу навчальної літератури з міжнародної економіки та права 
НТБ (7 корпус). 

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 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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 З листопада 2017 для читачів НАУ з'явився доступ до найбільшої у 
світі бази даних рефератів та цитування рецензованої літератури Scopus. 
(доступ з території НАУ або за видаленим VPN доступом) та Web of Science. 
Відповідно до Наказу МОН України від 19.09.2017 р. №1286 НАУ 
забезпечено підключенням до Міжнародної науко метричної БД Scopus та 
Web of Science, як одному зі 100 Українських вишів. 

 

У НАУ продовжується доступ до Scopus 

 
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 
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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. 
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У НАУ продовжується доступ до Web of Science Core Collection 
 

 
 
 Web of Science Core Collection - авторитетна політематична 
реферативно-бібліографічна і наукометричними (бібліометрична) база даних. 
У ній індексуються більш 18 000 журналів, з яких (з них - більше 12 000 з 
імпакт-факторів), а також більше 70 000 назв конференцій, більш 71 000 
наукових монографій. Загальний обсяг записів - понад 64 мільйонів. Дані про 
публікації та цитуванні за більш ніж 115 років. Зміст оновлюється щотижня. 
 До складу WebofScienceCoreCollection входять кілька індексів, а саме: 
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - (1900 - по теперішній 
час) 
Social Sciences Citation Index (SSCI) - (1900-по теперішній час) 
Arts & Humanities Citation Index (A & HCI) - (1975-по теперішній час) 
Emerging Sources Citation Index (ESCI) - (2015 по теперішній час) 
Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) - (1990-по 
теперішній час) 
Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-
SSH) - (1990-по теперішній час) 
Book Citation Index-Science (BKCI-S) - (2005-по теперішній час) 
Book Citation Index-Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) - (2005-по 
теперішній час) 
Web of Science Core Collection: покажчики хімічних речовин 
Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) - (1985-по теперішній час) 
IndexChemicus (IC) - (1993-по теперішній час) 
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Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
В межах проекту «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» 

Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету 
впроваджує діяльність щодо міжнародних стилів цитування та посилань в 
наукових роботах. 

Найпопулярніші міжнародні стилі цитування та посилання в наукових 
роботах для різних галузей знань: 

•    MLA (Modern Language Association) style 
•    APA (American Psychological Association) style 
•    Chicago/Turabian style 
•    Harvard style 
•    ACS (American Chemical Society) style 
•    AIP (American Institute of Physics) style 
•    IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style 
•    Vancouver style 
•    OSCOLA 
Ознайомитись з методичними рекомендаціями «Міжнародні стилі 

цитування та посилання в наукових роботах», а також проконсультуватись з 
питань оформлення посилань відповідно до міжнародних стилів Ви можете у 
відділі наукової обробки документів та організації каталогів НТБ (каб. №10). 
Контактна особа -  Панченко Інна. 

Тел.: 406-74-32 
Email : inna_pan4enko@nau.edu.ua 
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Перший в Україні 
17 вересня 2018 р. в НТБ НАУ відбулась презентація бібліографічного 

покажчика «Цінні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. з фонду НТБ НАУ. 
Ч.1. Авіація. Повітроплавання. (1897–1940)». Це - перший в Україні 
галузевий ретроспективний покажчик, який до 85-річчя НАУ склав 
авторський колектив НТБ НАУ: директор НТБ В. Вахнован, заступник 
директора з наукової роботи НТБ О. Шкурко, завідувач сектору НТБ М. 
Семенова та редактор перекладу завідувач кафедри іноземних мов за фахом 
О. Акмалдінова. Покажчик є важливою джерельною базою для досліджень з 
історії розвитку світової та вітчизняної авіаційної науки та техніки. 
Презентуємо електронний http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36072та 
паперовий варіанти  цього покажчика. Запрошуємо також відвідати виставку 
цінних видань з авіації та повітроплавання у читальному залі на ІІ поверсі 
головного бібліотечного корпусу. 
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Віртуальна виставка 
«Цінні видання кінця XIX – початку XX ст. з фонду НТБ 

НАУ» 
(До 85-річчя Національного авіаційного університету) 

http://www.lib.nau.edu.ua/dovidka/TemVist/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%
BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%

D1%8F%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F%20XIX%20%20%
D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%20XX%20%
D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F%20
%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%9D%

D0%A2%D0%91%20%D0%9D%D0%90%D0%A3.pdf 
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Нові надходження за ВЕРЕСЕНЬ 2018 р. 

КНИГИ, БРОШУРИ (головний бібліотечний корпус) 
 

 629.7 
А202 

"Авіація, промисловість, суспільство", 
конференція (1; 2018; Кременчук) 

Збірник тез доповідей I Всеукраїнської 
науково-практичної конференції молодих вчених, 
курсантів та студентів "Авіація, промисловість, 
суспільство", 27 квітня 2018 р. / МОН України, 
Кременчуцький льотний коледж Національного 
авіаційного ун-ту ; Шмельов Ю. М., голова. - 
Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2018. - 262 с. - 
ISBN 978-617-639-175-3. 

Збірник публікує матеріали, що містять нові теоретичні та 
практичні результати в галузях технічних, економічних, 
природничих та гуманітарних наук. 

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

 

620.9 
Б632 

Біоенергетичний потенціал України /  Тимочко 
Т. В., ред. - Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 
2017. – 33 с. - (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги; 
"Збалансований розвиток", вересень, 2017 ; № 9). 

 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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66 
А657 

Андренко, П. М. 
Розрахунок та проектування лабіринтно-

гвинтових насосів : навчальний посібник / П. М. 
Андренко, А. Ю. Лебедєв ; МОН України, НТУ 
"Харківський політехнічний ін-т". - Харків : НТУ 
"ХПІ", 2014. - 84 с. - ISBN 978-617-05-0113-4. 

Описано гідромеханічні процеси, які відбуваються в 
лабіринтно-гвинтовому насосі. Розглянуто особливості його 
конструктивного виконання.  

Призначено для студентів напряму "Інженерна механіка", а 
також може бути корисним для аспірантів та інженерно-технічного 
персоналу. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 

 

51 
В686 

Волошина, Тетяна Володимирівна 
Вибрані питання лінійної алгебри та 

аналітичної геометрії : навчальний посібник / Т. В. 
Волошина ; Волинський національний ун-т ім. Лесі 
Українки. - Луцьк : Волинський національний ун-т 
ім. Лесі Українки, 2010. - 116 с. - (Посібники та 
підручники ВНУ ім. Лесі Українки). - ISBN 978-966-
600-493-5; 978-966-600-497-3. 

У посібнику стисло викладено теоретичні питання з 
дисципліни "Алгебра і геометрія", зокрема розглянуто системи 
лінійних рівнянь, основні алгебраїчні структури, многочлени, 
елементи векторної алгебри, взаємне розміщення прямих та 
площин.  

Посібник призначено для підготовки до державного 
бакалаврського екзамену студентів спеціальності "Інформатика". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 519 
Г178 

Гальченко, Владимир Яковлевич 
MATHCAD: математические методы и 

инструментальные средства оптимизации : 
учебное пособие / В. Я. Гальченко, Р. В. 
Трембовецкая ; МОН Украины, Черкасский 
государственный технологический ун-т. – 
Черкассы : ЧП Гордиенко Е. И., 2018. - 516 с. - 
ISBN 978-966-9730-34-3. 

В учебном пособии изложены конспективно основные 
теоретические положения математических методов и подробный 
практический материал по использованию инструментальных 
средств решения задач математического программирования в 
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среде универсального математического пакета MathCAD.  
Для студентов инженерно-технических и экономических 

специальностей вузов. 
Місце збереження: Кількість 

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

 

53 
Г371 

Герасимов, Олег Іванович 
Фізика в задачах : у 5 ч. Ч. 2. Молекулярна 

фізика і термодинаміка / О. І. Герасимов, І. С. 
Андріанова ; МОН України, Одеський державний 
екологічний ун-т. - Одеса : Екологія, 2013. - 152 с. - 
ISBN 978-966-2389-83-8; 978-966-8740-98-5 (Ч. 2). 

Навчальний посібник з розділу "Молекулярна фізика і 
термодинаміка" курсу загальної фізики має на меті поліпшення 
засвоєння змісту фізики студентами вищих навчальних закладів 
природничих напрямів підготовки за допомогою детального 
розгляду та розв'язання типових задач з окремих її підрозділів. 

Посібник може бути корисним для студентів, магістрів, 
аспірантів, викладачів та наукових співробітників вищих 
навчальних закладів із природничих напрямків підготовки. 

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

 

62-752 
Г511 

Гірокомпаси для навігації та наведення : 
монографія / О. В. Збруцький, А. С. Довгополий, 
О. І. Нестеренко, В. М. Григорьєв ; МОН України, 
НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського. - Київ : Вид-во 
"Політехніка", 2017. - 200 с. - ISBN 978-966-622-814-
0. 

Викладено основи теорії та принципи дії двох типів сучасних 
гірокомпасів - коректованого гірокомпаса для судноводіння та 
автоматичного гірокомпаса для засобів автономного орієнтування 
наземних об'єктів. 

Для науковців та інженерно-технічних працівників, що 
займаються прикладною гіроскопією, а також може бути 
запропонована як додаткова навчальна література для студентів 
та аспірантів, які вивчають теорію гіроскопічних приладів, системи 
орієнтації, навігації та керування рухом, системи прицілювання 
ракет та артилерії. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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556 
Д791 

Дубей, Н. В. 
Гідрогеологія та інженерна геологія : 

навчальний посібник / Н. В. Дубей ; МОН України, 
Івано-Франківський національний технічний ун-т 
нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. –  
262 с. - ISBN 978-966-694-130-8. 

Викладені основи гідрогеології та інженерної геології: 
загальний кругообіг води в природі; будова підземної 
гідросфери; основи гідрохімії; рух та формування підземних вод; 
гідрогеологічні дослідження; а також інженерно-геологічна 
класифікація та основні характеристики фізичних властивостей 
порід-грунтів; основні види інженерно-геологічних досліджень. 
Велика увага приділена питанню охорони підземних вод. 

Для студентів напрямку підготовки "Геологія". 
Місце збереження: Кількість 

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

 519 
Ж726 

Жильцов, Андрій Володимирович 
Математичне моделювання в проектуванні, 

виробництві та експлуатації енергетичних об'єктів : 
монографія / А. В. Жильцов, Г. О. Мірських ; 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. - Київ : НТУУ "КПІ", 
2013. - 332 с. - ISBN 978-966-622-593-4. 

Подано результати багаторічної наукової та практичної 
роботи авторів у галузі розроблення математичних моделей та їх 
використання в процесах проектування, виробництва та 
експлуатації об'єктів різного призначення.  

Для широкого кола наукових та інженерно-технічних 
працівників, зайнятих розробленням математичних моделей та їх 
використанням у проектуванні, виробництві й експлуатації 
матеріальних об'єктів різного призначення.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 

 

622 
К561 

Ковалевський, Валерій Олександрович 
Охорона і раціональне використання земель 

при відкритих гірничих роботах : монографія / В. О. 
Ковалевський. - Кривий Ріг : КТУ, 2011. - 134 с. - 
ISBN 978-966-7830-44-1. 

У монографії подано основні поняття і відомості про 
земельні ресурси, їх охорону та раціональне використання. 
Наведено систематизацію способів зменшення порушень земної 
поверхні при ВГР. Подано відомості про ерозію і способи 
боротьби з нею, а також метод фітооптимізації техногенних 
новоутворень. Викладено відомості про технологію 



18 

рекультиваційних робіт. 
Місце збереження: Кількість 

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

 

51 
К763 

Кошманенко, Володимир Дмитрович 
Метод оснащених просторів у теорії 

сингулярних збурень самоспряжених операторів.  
Т. 96 / В. Д. Кошманенко, М. Є. Дудкін ; НАН 
України, Ін-т математики. - Київ : Ін-т математики 
НАН України, 2013. - 319 с. - ISBN 966-02-2571-7; 
978-966-02-6847-0 (Т. 96). 

У монографії послідовно викладається новий підхід до 
проблеми побудови сингулярно збуреного оператора - метод 
оснащених просторів. Цей підхід грунтується на теорії 
самоспряжених розширень симетричних операторів, теорії 
сингулярних квадратичних форм та теорії оснащених просторів 
Гільберта.  

Для дослідників з функціонального аналізу, теорії 
операторів і сучасних проблем математичної фізики, аспірантів і 
студентів старших курсів математичних спеціальностей. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 В3 
К771 

Кравцов, Олег Васильович 
100 задач підвищеної складності з фізики : 

навчальний посібник для слухачів ФДП НТУУ "КПІ" 
/ О. В. Кравцов, О. В. Гомонай ; МОН. - Київ : НТУУ 
"КПІ", 2006. - 88 с. - (На допомогу абітурієнту). 

Посібник знайомить  слухачів ФДП  НТУУ "КПІ" з 
конкурсними задачами  підвищеної складності з фізики .  

До всіх задач наведені відповіді, розв'язання або методичні 
вказівки. 

Посібник  буде корисним при підготовці до щорічних 
олімпіад, що проводяться факультетами та інститутами НТУУ 
"КПІ". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
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 581 
К78 

Красильников, Л. А. 
Биохимия растений : учебное пособие / Л. А. 

Красильников, О. А. Авксентьева, В. В. Жмурко ; 
МОН МС Украины, Харьковский национальный ун-
т им. В. Н. Каразина. - 2-е изд., доп. и перераб. - 
Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. - 200 с. - 
ISBN 978-966-623-839-2. 

В учебном пособии изложены современные основы 
биохимии растений. Рассмотрены основные классы веществ 
первичного и вторичного обмена растительного организма: 
углеводы, белки, липиды, органические кислоты, фенольные 
соединения. 

Учебное пособие предназначено для студентов, 
аспирантов и преподавателей биологических специальностей. 

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

 51 
К82 

Кривий, Сергій Лук'янович 
Дискретна математика : вибрані питання : 

навчальний посібник / С. Л. Кривий ; МОН України, 
Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 
Хмельницький національний ун-т. - Київ : Києво-
Могилянська академія, 2007. - 572 с. - ISBN 978-
966-518-432-4. 

У посібнику розглядаються основні поняття теорії множин 
та відношень, загальної алгебри, математичної логіки і теорії 
алгоритмів. Зокрема, описуються алгебри множин і відношень, 
алгебра булевих функцій і графічне представлення булевих 
функцій у вигляді упорядкованих бінарних діаграм розв’язків, а 
також найважливіші застосування цього представлення для 
задання відношень, графів, скінченних автоматів тощо. 

Навчальний посібник призначений для студентів старших 
курсів вищих навчальних закладів та аспірантів. 

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 
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 51 
К821 

Кривий, Сергій Лук'янович 
Збірник задач з дискретної математики : 

навчальний посібник / С. Л. Кривий, О. М. 
Ходзінський ; МОН України, НАН України, Ін-т 
кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - Київ 
: Бізнесполіграф, 2008. - 360 с. - ISBN 978-966-
1517-01-0. 

У збірнику пропонуються задачі з теорії множин та 
відношень, комбінаторики, загальної алгебри, математичної 
логіки, теорії алгоритмів, формальних граматик, теорії автоматів 
та мереж Петрі.  

Призначений для студентів та викладачів вищих учбових 
закладів за напрямком "Комп'ютерні науки". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 536 
М367 

Мацевитый, Юрий Николаевич 
Геометрические обратные задачи 

теплообмена : монография / Ю. Н. Мацевитый, А. О. 
Костиков ; НАН Украины, Ин-т проблем 
машиностроения им. А. Н. Подгорного. - Киев : 
Наукова думка, 2014. - 223 с. - (Проект "Наукова 
книга"). - ISBN 978-966-00-1342-1. 

Монография посвящена обратным задачам теплообмена, в 
которых искомой является геометрическая информация об 
исследуемых объектах. Предложен ряд новых методов решения 
отдельных видов геометрических обратных задач теплообмена. 

Для научных и инженерно-технических работников, 
специализирующихся в области теплофизики и методологии 
решения некорректных задач теории поля. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 

 

629.7 
О754 

Особливості побудови авіаційних 
радіоелектронних засобів та систем літальних 
апаратів : методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи для студентів напряму підготовки 
6.070102 "Аеронавігація" / МОН України, 
Національний авіаційний університет ; Остроумов 
І. В., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 20 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 11 
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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 2 
 

 

616 
П303 

Петренко, В. И. 
Побочные реакции противотуберкулезных 

препаратов : учебное пособие / В. И. Петренко, 
Е. Н. Разнатовская, А. В. Радыш. - Киев : ВІТ-А-
ПОЛ, 2014. - 104 с. - ISBN 978-966-97465-0-4. 

В учебном пособии детально описываются побочные 
реакции, противопоказания к назначению, межлекарственное 
взаимодействие, лечение и мониторинг побочных реакций 
основных и резервных противотуберкулезных препаратов.  

Учебное пособие рекомендовано для студентов высших 
медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 
 

 

51 
Р697 

Романюк, А. С. 
Аппроксимативные характеристики классов 

периодических функций многих переменных. Т. 93 
/ А. С. Романюк ; НАН України, Ін-т математики. – 
Киев : Ін-т математики НАН України, 2012. - 355 с. - 
ISBN 966-02-2571-7; 978-966-02-6692-6. 

Монография содержит систематическое изложение 
широкого круга вопросов теории приближений, связанных с 
решением экстремальных задач на функциональных классах. 

Для научных работников, преподавателей математических 
факультетов университетов, аспирантов и студентов, 
специализирующихся в области теории аппроксимации и ее 
приложений. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

004 
С408 

Системи автоматизованого перекладу : 
навчальний посібник / МОН України, Національний 
транспортний ун-т ; Осіпа Л. В., уклад. - Київ : НТУ, 
2017. - 64 с. - ISBN 978-966-632-266-4. 

У навчальному посібнику розглянуто види і стратегії 
машинного перекладу, описано структуру та функціональні 
можливості сучасних систем автоматизованого перекладу, 
проведено порівняльний аналіз наявних систем машинного 
перекладу. 

Посібник призначений для студентів денної форми 
навчання освітньо-професійного рівня "Бакалавр", спеціальності 
"Філологія". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 69 
С473 

Слєпцов, Олег Семенович 
Реконструкція громадських будівель і 

комплексів : підручник / О. С. Слєпцов ; 
Українська академія архітектури, Київський 
національний ун-т будівництва і архітектури, 
Науково-проектне архітектурне бюро 
ЛІЦЕНЗіАРХ. - Київ : А+С, 2018. - 272 с. - ISBN 
978-617-7533-30-5. 

У підручнику детально висвітлені загальнотеоретичні 
питання,  присвячені актуальності архітектурного проектування 
при реконструкції  громадських будівель і комплексів в 
існуючому історичному оточенні. Підручник проілюстрований 
світовими і вітчизняними прикладами на основі нормативного 
типологічного ряду громадських будівель. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

629.7 
С482 

Словник авіаційної наземної техніки : 
методичні рекомендації до вживання термінології 
для студентів спеціальності: 272 "Авіаційний 
транспорт", спеціалізації: "Технології робіт та 
технологічне обладнання аеропортів" / МОН 
України, Національний авіаційний університет ; 
Тамаргазін О. А. та ін., уклад. - Київ : НАУ, 2017. –  
34 с. 

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

 629.7 
Т382 

Технічна експлуатація авіаційної наземної 
техніки : підручник / О. А. Тамаргазін, О. М. 
Білякович, В. В. Варюхно, С. М. Нікулін ; 
Національна академія наук України, Український 
мовно-інформаційний фонд. - Київ : [б.в.], 2017. - 
320 с. - ISBN 978-966-02-8327-5. 

Даний підручник присвячено детальному розгляду 
комплексної системи технічних та організаційних заходів, які 
забезпечують ефективне використання авіаційної наземної 
техніки (АНТ) при наземному обслуговуванні повітряних суден та 
експлуатаційному утриманні аеродромів в аеропортах цивільної 
авіації.  

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються 
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за спеціальністю "Авіаційний транспорт", за спеціалізацією 
"Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
 

 

629.7 
Т384 

Технологии наземного обслуживания 
воздушных судов : лабораторный практикум для 
студентов-иностранцев специальности 272 
"Авиационный транспорт", специализаций 
"Технологии работ и технологическое 
оборудование аэропортов", "Техническое 
обслуживание и ремонт воздушных судов и 
авиадвигателей" / МОН Украины, Национальный 
авиационный университет ; Билякович О. Н., сост. - 
Киев : НАУ, 2017. - 68 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 3 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
 

 621.9 
Т645 

Точная горячая штамповка мелких деталей 
ГТД : монография / В. А. Богуслаев, Ю. С. 
Кресанов, А. Я. Качан и др. - Запорожье : Мотор 
Сич, 2017. –  
563 c. - ISBN 978-966-2906-74-5. 

В монографии изложены факторы, влияющие на точность 
поковок, методы получения предварительных заготовок, 
термомеханические условия горячей деформации, точная 
штамповка на универсальном оборудовании. 

Монография предназначена для научных и инженерно-
технических работников авиационной и ракетно-космической 
техники. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 658 
У844 

Утилізація автошин методом гідроабразивної 
деструкції гуми : монографія / А. О. Бєлятинський, 
В. М. Бадах, Ю. С. Головко, В. М. Першаков ; МОН 
України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : 
Славутич-Дельфін, 2018. - 148 с. - ISBN 978-966-
2071-41-2. 

Приведено результати розробки екологічно чистого, 
високоефективного методу і обладнання для утилізації зношених 
автомобільних шин на базі гідроабразивної деструкції гуми.  

Для наукових та інженерно-технічних фахівців, 
співробітників науково-дослідних, проектних, будівельних 
організацій. 

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

 547 
Ф333 

Федорова, Галина Володимирівна 
Органічна хімія для екологів : навчальний 

посібник / Г. В. Федорова ; МОН України, Одеський 
державний екологічний ун-т. - Одеса : Екологія, 
2013. - 284 с. - ISBN 978-966-8740-99-2. 

У навчальному посібнику у стислому вигляді викладено 
основні теоретичні відомості про будову органічних сполук та їх 
головні класи, реакційність і механізми реакцій на основі 
електронних ефектів в молекулах.  

Посібник висвітлює загальні питання класифікації сполук 
органічного світу. 

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

 514 
Ф836 

Франовський, Анатолій Цезарович 
Диференціальна геометрія : навчально-

методичний посібник / А. Ц. Франовський, С. О. 
Карплюк ; МОН України, Житомирський державний 
ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : ЖДУ ім. Івана 
Франка, 2013. - 188 с. - ISBN 978-966-485-152-4. 

Посібник призначений для використання студентами на 
лекціях та практичних заняттях під керівництвом викладача. 
Викладений матеріал відповідає діючим стандартам із 
диференціальної геометрії для студентів фізико-математичних 
факультетів. 

Для студентів фізико-математичних факультетів, учителів 
математики загальноосвітніх шкіл. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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621 
Х935 

Христич, Владимир Александрович 
Газотурбинные установки: история и 

перспективы : монография / В. А. Христич, Г. Б. 
Варламов ; МОН Украины, Национальный 
технический университет Украины "Киевский 
политехнический институт". - Киев : НТУУ "КПИ", 
2006. - 384 с. - ISBN 978-966-622-237-7. 

Изложен уникальный материал, содержащий анализ 
газотурбинных двигателей и описание их развития с момента 
создания первых в мировой практике установок до наших дней. 

Для ученых, специалистов теплоэнергетической, 
газотранспортной, авиационной отраслей промышленности, 
преподавателей и студентов высших технических учебных 
заведений. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

615 
Щ699 

Щесюк, Олег Володимирович 
Медична кондиціонуюча техніка : навчальний 

посібник / О. В. Щесюк, Ю. Г. Щербак ; МОН МС 
України, Чорноморський державний ун-т ім. Петра 
Могили. - Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. - 
124 с. - ISBN 978-966-336-227-4. 

У навчальному посібнику наведено особливості гігієни 
мікроклімату та повітряного середовища лікарняних приміщень, 
основні принципи створення чистих приміщень, принципові 
технологічні схеми систем кондиціонування і вентиляції повітря, 
конструктивні особливості медичних кондиціонерів.  

Навчальний посібник призначений для студентів 
спеціальності 6.051003 "Приладобудування". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

004 
Ю163 

Юдін, Олександр Констянтинович 
Державні інформаційні ресурси. Методологія 

побудови та захисту українського сегмента дерева 
ідентифікаторів : монографія / О. К. Юдін, С. С. 
Бучик ; МОН України, Національний авіаційний 
університет. - Київ : НАУ, 2018. - 319 с. - ISBN 978-
617-7457-43-4. 

Монографію присвячено питанням створення методології 
побудови та захисту українського сегмента дерева 
ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів (ДІР). 
Визначено правові аспекти формування системи ДІР. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

Нові надходження до відділу навчальної літератури з 
міжнародної економіки та права НТБ (7 корпус) 

 

321 
Б729 

Бовсунівський, П. В. Політичний розвиток та 
політичні системи країн арабського світу : 
навчальний посібник / П. В. Бовсунівський ; МОН 
України, Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2013. - 207 с. 

Посібник розроблено з урахуванням специфіки 
дослідження впливу політичної системи на зовнішньополітичний 
процес у кожній країні, що є визначальним фактором 
формування та реалізації її зовнішньої політики як складової 
частини регіональних і глобальних міжнародних відносин. 

 

 

У 
Б764 

Божидарнік, Н. В. Валютні операції : 
підручник / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік ; 
МОН МС України. - Київ : Центр учбової 
літератури, 2013. - 698 с. 

У підручнику висвітлено суть і функції таких понять, як 
валютні операції, валютні рахунки, способи платежів у 
міжнародній торгівлі, основних кредитних, депозитних, 
конверсійних, термінових операцій та валютних відносин. 
Викладено теоретичний матеріал, різноманітні інтерактиви, 
тести, перелік літературних джерел, термінологічний словник, 
додатки. 

 

 

У 
В311 

Вергун, В. А. Економічна дипломатія : 
навчальний посібник / В. А. Вергун ; Київський 
національний університет  ім. Тараса Шевченка. - 
Київ : Київський університет, 2010. - 303 с. 

На основі значного обсягу теоретичних і фактичних 
матеріалів розкрито зміст економічної дипломатії як сфери 
суспільної діяльності та науки, показано історичний процес її 
становлення і розвитку, охарактеризовано рівні та форми, 
функції та завдання, які вона виконує. Міститься аналіз суті, 
характерних рис, особливостей економічної дипломатії окремих 
країн, зокрема США, Росії, Німеччини в контексті розвитку 
зовнішньоекономічних зв'язків цих країн з Україною.  
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811.161.2 
В411 

Вивчаємо українську вперше : навчально-
методичний посібник. Ч. 1 / Н. М. Кириченко, М. В. 
Луцюк, Л. Г. Скуратівська, Т. М. Чухліб ; МОН 
України, Національний авіаційний ун-т. - 5-е вид., 
стер. - Київ : НАУ, 2017. - 132 с. 

Пропонований навчально-методичний посібник є першою 
частиною навчального комплексу, розрахованого на іноземних 
студентів, які мають елементарні знання з російської мови. 
Посібник ставить за мету сформувати комплекс навичок та 
умінь, необхідних для користування українською мовою як 
засобом спілкування і навчання. 

 

 

811.161.2 
В411 

Вивчаємо українську вперше : навчально-
методичний посібник : у 4 ч. Ч. 2 / Н. М. Кириченко, 
М. В. Луцюк, Л. Г. Скуратівська, Т. М. Чухліб ; МОН 
України, Національний авіаційний ун-т. - 4-е вид., 
стер. - Київ : НАУ, 2017. - 160 с. 

Пропонований навчальний посібник є другою частиною 
навчального комплексу, розрахованого на іноземних студентів, 
які мають елементарні знання з російської мови. 

 

 

Ш6(4Укр) 
В557 

Вишня, Остап. "Мисливські усмішки" та інші 
оповідання / О. Вишня. - Донецьк : БАО, 2008. - 
288 с. 

Читачам пропонується збірка творів вітчизняного майстра 
гумору - Павла Михайловича Губенка, відомого під псевдонімом 
Остап Вишня. До книги ввійшли "Мисливські усмішки" та інші 
оповідання письменника. Їм властиві не лише народна 
дотепність і колоритна мова, а й справді поетичне відтворення 
природи, що виховує у читачів любов до рідного краю. 

 
 

 

34 
Є245 

Європейська комісія "За демократію через 
право" (Венеційська комісія). Мірило правовладдя. 
Коментар. Глосарій = European commission for 
democracy through law (Venice commission). Rule of 
law checklist. - Страсбург : [б.в.], 2016. - 163 с. 

Документ Венеційської Комісії містить докладні запитання 
щодо оцінювання того, якою мірою пошановується правовладдя 
в тій чи іншій країні. Таке оцінювання зводитиметься не лише до 
підраховування позитивних відповідей, але й надаватиме 
можливість скласти загальне враження про конкурентну 
ситуацію, зосереджуючи увагу на поважанні найважливіших 
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критеріїв. 
 

 

339 
З124 

Заблоцька, Р. О. Кон'юнктура світового ринку 
послуг : навчальний посібник / Р. О. Заблоцька ; 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
- Київ : Київський ун-т, 2011. - 304 с. 

Розглянуто сучасні тенденції розвитку світового ринку 
послуг під впливом глобалізації світогосподарських зв'язків. 
Досліджено організаційні форми, проблеми регулювання і 
лібералізації національних ринків послуг, а також особливості 
становлення та розвитку послуг в Україні. 

 

 

 

342 
К499 

Клишас, А. А. Конституционная юстиция в 
зарубежных странах : монография / А. А. Клишас. – 
Москва : Международные отношения, 2004. -                 
288 с. 

В монографии рассматриваются вопросы становления и 
развития основных систем конституционной юстиции в 
зарубежных странах: американская модель судебного 
конституционного контроля; европейская модель 
конституционной юстиции; процедура ампаро как форма 
конституционного контроля в ряде латиноамериканских стран. 

 

 

070 
К901 

Кулеша, Надія. Українська преса у Німеччині 
1919-1945 рр.: формування та функціонування : 
монографія / Н. Кулеша ; НАН України, Львівська 
національна наукова б-ка України                                  
ім. В. Стефаника. - Львів : ЛННБУ                                   
ім. В. Стефаника, 2009. - 344 с. - (Українська 
періодика за кордоном). 

У виданні вперше у вітчизняному журналістикознавстві 
здійснено комплексне дослідження української преси, яка 
виходила у Німеччині в період між закінченням Першої і Другої 
світових воєн (1919 - 1945 рр.). Віднайдено значну кількість 
нової інформації, що характеризує громадсько-політичне життя 
української еміграції. 
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339 
М581 

Міжнародна торгівля : підручник / Ю. Г. Козак,                                    
Н. С. Логвінова, М. І. Барановська,      
О. В. Захарченко ; МОН України. - 4-те вид., 
перероб. та допов. - Київ : Центр учбової 
літератури, 2011. - 512 с. 

У четвертому, переробленому та доповненому виданні 
підручника розглядаються основні питання функціонування та 
розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі. Висвітлюються 
сутність та роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку, 
основні теорії міжнародного торговельного обміну, торговельна 
політика, організаційні та фінансові аспекти міжнародної торгівлі 
тощо. 

 

 

Т3(4Укр) 
Н233 

Наливайко, Д. С. Україна очима заходу /                               
Д. С. Наливайко. - 2-е вид., доп. - Київ : Грамота, 
2008. - 784 с. - (Бібліотека Шевченківського 
комітету).  

Ця книжка є найповнішим висвітленням сприйняття 
України в Західній Європі ХІ – ХVII ст. Воно подається як 
довготривалий історичний процес зі своєю тяглістю, етапами й 
особливостями, що зумовлюються як об'єктивними, так і 
суб'єктивними чинниками. У книжці використано великий 
фактичний матеріал. 

 
 

 

342 
П32 

Пивовар, Ю. І. Адміністративне, трудове 
право : навчальний посібник / Ю. І. Пивовар,                                   
С. В. Вишновецька ; МОН України, Національний 
авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2017. - 240 с. 

У навчальному посібнику висвітлено загальні теоретичні 
питання навчальної дисципліни "Адміністративне, трудове 
право". У формі структурно-логічних схем викладено ключові 
положення таких правових галузей, як адміністративне право та 
трудове право. 
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061 
Р82 

Руаєр, Алін. Рада Європи / А. Руаєр.- 
Publishing Editions. – Milan.- [б.в.], 2009. - 64 с. 

Ця публікація, підготовлена з нагоди святкування 60-ї 
річниці Ради Європи, надає можливість заново відкрити її 
історію, здобутки та досягнення. 

 

 

 

339 
С247 

Світові фінанси: сучасні тенденції та 
перспективи розвитку : монографія / О. І. Рогач,  
О. В. Сніжко, З. О. Луцишин, І. І. Пузанов ; МОН 
України, Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2013. - 352 с. 

Розглянуто актуальні проблеми світових фінансів в 
умовах глобалізації та світової фінансової кризи. Визначено 
теоретико-методологічні аспекти аналізу основних складових 
світових фінансів. Окреслено роль транснаціональних 
корпорацій у сучасній світовій фінансовій архітектурі. 
Досліджено механізм розгортання фінансової кризи та дії країн 
щодо виходу з неї. 

 

 

342 
С29 

Селецький, С. І. Правове регулювання 
туризму в Україні : навчальний посібник / С. І. 
Селецький. - Київ : Центр учбової літ-ри, 2016. - 
186 с. 

У навчальному посібнику розглянуто основні вітчизняні 
нормативно-правові акти, що регулюють туристичну діяльність 
в Україні. 
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339 
Т654 

Транснаціональні корпорації: особливості 
інвестиційної діяльності : навчальний посібник /  
С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова,       
М. І. Барановська ; МОН України. - 2-ге                         
вид ., перероб. і допов. - Київ : Центр учбової літ-
ри, 2011. - 472 с. 

Навчальний посібник містить висвітлення комплексу 
питань щодо розвитку теорії транснаціональних корпорацій, 
особливостей їх міжнародної господарської діяльності та основ 
міжнародно-правового регулювання наприкінці ХХ - на початку 
ХХІ ст. Значна увага приділена розгляду сучасної динаміки, 
регіональної та галузевої структури інвестиційно-виробничої 
діяльності ТНК тощо. 

 

 

339 
Ф727 

Фліссак, К. А. Економічна дипломатія у 
системі забезпечення національних інтересів 
України : монографія / К. А. Фліссак ; Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : 
Новий колір, 2016. - 812 с. 

Монографія присвячена дослідженню теоретичних засад 
сучасної економічної дипломатії та практики її застосування 
Україною. Розглянуто сутність та еволюцію економічної 
дипломатії як науки, як форми діяльності держави та як 
інструмента в практиці зовнішньоекономічної діяльності.   

 

 

Ш5(4Укр) 
Ч592 

Чижевський, Д. І. Історія української 
літератури / Д. І. Чижевський. - Київ : Академія, 
2003. - 568 с. - (Альма-Матер). 

Це поки що єдине у вітчизняному літературознавстві 
масштабне дослідження літературного процесу в Україні, 
виконане за стильовою методологією, визначальним у якій є 
погляд на літературу як феномен естетики. Пропоноване 
видання містить "Історію української літератури (від початків до 
доби реалізму)" та своєрідне продовження її - "Реалізм в 
українській літературі". 
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Deutsch : всеукраїнська газета для вчителів, 

викладачів, студентів та всіх, хто вивчає німецьку 
мову. – 2018. - № 5. – 88 с. 

 

 

 

 
 
Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право : 

науковий журнал. – 2018. - № 3. – 180 с. 
 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

 
Biopolymers and CELL. - 2018. - Т. 34, № 2. -  

168 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Combat Aircraft. - 2018. - V. 19, № 7. - 98 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Combat Aircraft. - 2018. - V. 19, № 8. - 97 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Combat Aircraft. - 2018. - V. 19, № 9. - 114 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Авиационно-космическая техника и 

технология. - 2018. - № 3. - 76 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Авиация и время. - 2018. - № 4. - 44 с. 

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

 

62 
А284 

Адаптивні системи автоматичного 
управління : міжвідомчий науково-технічний 
збірник. № 1 (30) / МОН України ; гол. ред. О. А. 
Стенін. – Київ : Політехніка, 2017. - 248 с. 
 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Будівництво України. - 2018. - № 3. - 44 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Будівництво України. - 2018. - № 4. - 48 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 
 

 

697 
В296 

Вентиляція, освітлення та 
теплогазопостачання : науково-технічний збірник. 
Вип.22 / МОН України, Київський національний ун-т 
будівництва і архітектури ; Малкін Е. С., ред. -  
Київ : КНУБА, 2017. - 58 с. 

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, 
питання теорії і практики з опалення, вентиляції і 
кондиціонування повітря, теплопостачання та газопостачання. 

Призначений для наукових працівників, викладачів, 
виробників, докторантів, аспірантів та студентів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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697 
В296 

Вентиляція, освітлення та 
теплогазопостачання : науково-технічний збірник. 
Вип.23 / МОН України, Київський національний 
університет будівництва і архітектури ; Е. С. Малкін, 
ред. - Київ : КНУБА, 2017. - 64 с. 

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, 
питання теорії і практики з опалення, вентиляції і кондиціонування 
повітря, теплопостачання та газопостачання. 

Призначений для наукових працівників, викладачів, 
виробників, докторантів, аспірантів та студентів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 
 

 

 
Вісник аграрної науки. - 2018. - № 6. - 88 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
 

 

 
Вісник аграрної науки. - 2018. - № 7. - 81 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Вісник аграрної науки. - 2018. - № 8. - 82 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
 

 

 
Вісник Національної академії наук України. - 

2018. - № 6. - 124 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
 

 

 
Вища школа. - 2018. - № 5-6. - 126 с. 

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

України. - 2018. - № 6. - 120 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
 

 

 
Захист інформації. - 2018. - Т. 20, № 2. - 127 

с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 
 

 

355 
З415 

Збірник наукових праць Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації : збірник 
наукових праць. Вип. 1 / МО України, Військовий ін-
т телекомунікацій та інформатизації ; Романюк В. 
А., ред. - Київ : ВІТІ, 2018. - 152 с. 

У збірнику викладені статті наукових та науково-
педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, курсантів, 
здобувачів інституту та інших установ за наступними науковими 
напрямками: перспективи розвитку телекомунікаційних систем, 
комплексів та засобів спеціального призначення; захист 
інформації в спеціальних інформаційно-комунікаційних системах 
тощо. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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656 
З415 

Збірник наукових праць Державного 
економіко-технологічного університету транспорту. 
Вип. 30 / МОН України, Державний економіко-
технологічний ун-т транспорту ; Мироненко В. К., 
ред. - Київ : ДЕТУТ, 2017. - 288 с. - (Транспортні 
системи і технології). 

Збірник містить статті, присвячені теоретичним, 
методологічним і прикладним проблемам галузі залізничного 
транспорту. У статтях збірника розглядаються питання 
інфраструктури й рухомого складу залізниць, технології та 
організації транспортних процесів тощо. 

Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних 
закладів і працівників транспорту та зв'язку. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

51 
З415 

Збірник праць Інституту математики 
Національної академії наук України. Т. 10. Теорія 
наближення функцій та суміжні питання. № 1 / Ін-т 
математики НАН України ; Романюк А. С., ред. - 
Київ : Ін-т математики НАН України, 2013. - 343 с. 

В збірнику праць опубліковано статті, в яких викладено 
результати з теорії функцій, функціонального аналізу та суміжних 
питань. 

Розраховано на фахівців у галузі математичного аналізу, 
прикладної математики, аспірантів та студентів відповідних 
спеціальностей. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 
 

 504 
Е457 

Екологічна безпека та природокористування : 
збірник наукових праць. Вип.№ 3-4 (24) / МОН 
України, Київський національний ун-т будівництва і 
архітектури, НАН України ; Волошкіна О. С., ред. - 
Київ : Юстон, 2017. - 172 с. 
 

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



40 

 

 
Електротехніка і електромеханіка. - 2018. - 

№ 4. - 73 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Енергетика та електрифікація. - 2018. - № 6. - 

48 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Енергетика та електрифікація. - 2018. - № 7-8. - 

68 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 
 



41 

 

 
Інформаційний збірник та коментарі 

Міністерства освіти і науки України. - 2018. - № 8. - 
96 с. 

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

 

 
Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2018. - 

№ 4. - 128 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 
 

 

 
Літопис авторефератів, дисертацій. - 2018. -  

№ 2. - 244 с. 

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



42 

 

 
Літопис журнальних статей. - 2018. - № 11. - 

56 с. 

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

 

 
Літопис журнальних статей. - 2018. - № 12. - 

60 с. 

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

 

 
Літопис журнальних статей. - 2018. - № 13. - 

88 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Літопис журнальних статей. - 2018. - № 14. - 

58 с. 

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

 

 
Літопис книг. - 2018. - № 11. - 164 с. 

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

 

 
Літопис книг. - 2018. - № 12. - 124 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Літопис книг. - 2018. - № 13. - 128 с. 

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

 

 
Літопис книг. - 2018. - № 14. - 122 с. 

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

 

 
Міжнародний туризм. - 2018. - № 1. - 132 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 1 
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Мікробіологічний журнал. - 2018. - Т. 80, № 4. - 

128 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 
 
 

 

 
Менеджмент и кадры: психология управления, 

соционика и социология. - 2016. - № 5-6. - 84 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
 

 620 
Н254 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : 
збірник наукових праць. Т. 15. Вип. 4 / НАН України, 
Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова ; Наумовець 
А. Г., ред. - Київ : РВВ ІМВ, 2017. - 182 с. 

У збірнику наведено оригінальні статті за результатами 
робіт, виконаних у рамках досліджень за напрямом 
"Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і 
нанотехнологій". Представлено результати фабрикації, 
оброблення, тестування й аналізування нанорозмірних частинок, 
наномасштабних структур і багатофункціональних наноматеріалів 
технічного та біомедичного призначення в умовах впливу 
зовнішніх чинників.  

Збірник розраховано на наукових працівників, інженерів, 
викладачів вузів, аспірантів і студентів відповідних 
спеціальностей. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 
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620 
Н254 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : 
збірник наукових праць. Т. 16. Вип. 1 / НАН України, 
Ін-т металофізики ім.  Г. В. Курдюмова ; Наумовець 
А. Г., ред. - Київ : РВВ ІМВ, 2018. - 200 с. 

У збірнику наведено оригінальні статті за результатами 
робіт, виконаних у рамках  досліджень за напрямом 
"Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і 
нанотехнологій".  

Збірник розраховано на наукових працівників, інженерів, 
викладачів вузів, аспірантів і студентів відповідних 
спеціальностей. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

У 
Н34 

Науковий вісник : збірник наукових статей / 
Національний авіаційний університет; Інститут 
міжнародних відносин; Дьомін О. О., ред. - Київ : 
НАУ-друк, 2010. - 220 с. - (Економіка, право, 
політологія, туризм ; Вип. 1). 

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні 
проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та 
туризму. 

Для науковців, викладачів ВНЗ, учителів ЗОШ, студентів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 1 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 4 
 

 

У 
Н34 

Науковий вісник : збірник наукових статей / 
Національний авіаційний університет; Ареф'єва 
О. В., ред. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 151 с. - 
(Економіка, право, політологія, туризм ; Вип. 2). 

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні 
проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та 
туризму. 

Для науковців, викладачів ВНЗ, учителів ЗОШ, студентів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 3 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 4 
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У 
Н34 

Науковий вісник : збірник наукових статей / 
Національний авіаційний університет ; Ареф'єва 
О. В., ред. - Київ : НАУ, 2011. - 136 с. - (Економіка, 
право, політологія, туризм ; Вип. 2(4)). 

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні 
проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та 
туризму. 

  Для науковців, викладачів ВНЗ, учителів ЗОШ, студентів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 3 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 4 
 

 

У 
Н34 

Науковий вісник : збірник наукових статей / 
Національний авіаційний університет ; Ареф'єва 
О. В., ред. - Київ : НАУ, 2012. - 124 с. - (Економіка, 
право, політологія, туризм ; Вип. 1-2). 

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні 
проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та 
туризму. 

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, 
учителів загальноосвітніх шкіл, студентів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 4 
 

 

У 
Н34 

Науковий вісник : збірник наукових статей / 
Національний авіаційний університет, Інститут 
міжнародних відносин ; Ареф'єва О. В., ред. - Київ : 
НАУ, 2013. - 128 с. - (Економіка, право, політологія, 
туризм ; Вип. 1). 

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні 
проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та 
туризму. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 1 
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Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 4 
 

 

У 
Н34 

Науковий вісник : збірник наукових статей / 
Національний авіаційний університет, Інститут 
міжнародних відносин ; Ареф'єва О. В., ред. - Київ : 
НАУ, 2014. - 184 с. - (Економіка, право, політологія, 
туризм ; Вип. 1). 

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні 
проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та 
туризму. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 3 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 4 
 
 

 

 
Нафтогазова галузь України. - 2018. - № 1. - 

41 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Нафтогазова галузь України. - 2018. - № 2. - 

41 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Новини енергетики. - 2018. - № 7. - 34 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Новини енергетики. - 2018. - № 8. - 36 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 
 
 

 

 
Освіта в Україні. Нормативно-правове 

регулювання. - 2018. - № 8. - 56 c.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Освітня аналітика України. - 2017. - № 1. - 

128 с. 

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

 

 
Освітня аналітика України. - 2018. - № 1. - 

126 с.  

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

 

 
Офіційний вісник України. - 2018. - № 61. - 

332 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Офіційний вісник України. - 2018. - № 62. - 

236 с. 

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

 

 
Офіційний вісник України. - 2018. - № 63. - 

172 с. 

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

 

 
Офіційний вісник України. - 2018. - № 64. - 

171 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Офіційний вісник України. - 2018. - № 65. - 

188 с. 

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

 

 
Офіційний вісник України. - 2018. - № 66. - 92 с. 

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

 

 

 
Офіційний вісник України. - 2018. - № 67. - 

156 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Офіційний вісник України. - 2018. - № 68. - 

172 с. 

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

 

655 
П50 

Поліграфія і видавнича справа = Printing and 
publishing. Вип. 2 (74) / Дурняк Б. В., ред. – Львів : 
Українська академія друкарства, 2017. – 205 с. 

 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 
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П781 

Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 3 (39) / МОН МС 
України, Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., 
ред. - Київ : НАУ, 2012. - 172 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 4 (40) / МОН МС 
України, Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., 
ред. - Київ : НАУ, 2012. - 127 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 1 (41) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2013. - 120 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 007 
П781 

Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 2 (42) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2013. - 142 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 2 (46) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2014. - 96 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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П781 

Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 3 (47) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2014. - 100 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 4 (48) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2014. - 120 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 1 (49) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2015. - 114 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 007 
П781 

Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 2 (50) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2015. - 141 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

007 
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Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 1 (53) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2016. - 102 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 007 
П781 

Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 2 (54) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2016. - 94 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

007 
П781 

Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 3 (55) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2016. - 82 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 4 (56) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2016. - 102 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 1-2 (57-58) / МОН 
України, Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., 
ред. - Київ : НАУ, 2017. - 108 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Проблеми інформатизації та управління : 
збірник наукових праць. Вип. 3 (59) / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Жуков І. А., ред. – 
Київ : НАУ, 2017. - 90 с. 

Збірник присвячено актуальним проблемам побудови 
високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рішення 
задач оптимізації управління технічними системами тощо. 

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які 
займаються питаннями створення, дослідження та використання 
комп'ютеризованих, організаційно-технічних, технічних 
інформаційних систем. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 
 
 

 

 
Проблемы управления и информатики. - 2018. 

- № 4. - 160 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Промислова гідравліка і пневматика. - 2018. - 

№ 1. - 92 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 
 
 

 

 
Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 

2018. - Т. 20, № 1. - 80 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
 
 
 

 

 
Современная АЗС. - 2018. - № 5. - 70 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Современная АЗС. - 2018. - № 6. - 66 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Современная АЗС. - 2018. - № 7. - 74 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Сучасна освіта. - 2018. - № 9. - 24 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 
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711 
С916 

Сучасні проблеми архітектури та 
містобудування : науково-технічний збірник. Вип. 
49 / МОН України, Київський національний ун-т 
будівництва і архітектури ; Дьомін М. М., ред. - Київ 
: КНУБА, 2017. - 544 с. 

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

Розрахований на працівників науково-дослідних і 
проектних організацій, викладачів вищих навчальних закладів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

 
Теорія і практика інтелектуальної власності. - 

2018. - № 2. - 92 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
 

 

 
Техническая диагностика и неразрушающий 

контроль. - 2018. - № 2. - 76 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Транспорт. - 2018. - № 8. - 64 с. 

Місце збереження: Кількість 
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