
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний авіаційний університет 
Науково-технічна бібліотека 

 

 

 

Інформаційний бюлетень № 12 

Грудень 2016 р. 

Вітаємо користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного 

авіаційного університету на сторінках чергового випуску Інформаційного 

бюлетеня! До Вашої уваги щомісячна інформація про електронні ресурси, 



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

Всі побажання та пропозиції щодо поліпшення інформаційного 

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

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

Адреси, які можуть стати Вам у пригоді: 

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

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

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

- Віртуальна бібліографічна довідка НАУ: 

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

 

Цікаві ресурси НТБ НАУ 

 

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

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

Накази та розпорядження керівництва університету щодо формування 

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

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

Перелік наукових видань НАУ, що входять до провідних міжнародних 

наукометричних баз даних знаходиться за адресою 

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

Рейтинг викладачів НАУ, згідно з наукометричною базою даних Скопус, 

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

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

 

Реалізація книжок видавництва НАУ 

Шановні читачі! 

Науково-технічна бібліотека НАУ здійснює реалізацію книжок 

видавництва НАУ. Книжки можна придбати: 

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



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

Нові електронні ресурси 
 

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

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

 
У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки видавництва 

ЦУЛ 

 
 

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

 Умови користування ресурсами: 

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

-Використовуючи повнотекстові бази даних, Ви не застосовуєте спеціальних 

програм для зкачування та послідовних зкачувань архіву (цілого журналу або 

окремих його випусків). 

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

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

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

 Видавництво ТОВ "Центр навчальної літератури" надає доступ до 

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

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

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

 



У НАУ передплачено доступ до Scopus. 

 

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

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

 

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

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

технічних та медичних журналів приблизно 5 000 міжнародних видань. Щодня 

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

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

 

Розробникам, які відповідають за інформаційне наповнення, довелося 

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

досліджень, які допомагають оцінювати авторів, напрямки досліджень та 

журнали. 

 

Зміст та основні переваги: 
 

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

Access) (Завантажити в xls) 

100 000 книг 
390 назв Trade Publications 

370 книжкових серій (триваючих видань) 

6,8 млн. конференційних доповідей з трудів конференцій 

 

50 млн. записів: 



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

літературу) 

21 млн. записів з 1996 р. до 1823 р. 

27 млн. патентних записів від п’яти патентних офісів 

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

Включає інформацію із спеціалізованих баз даних компанії Elsevier 

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

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

та оцінкою їх наукової діяльності, функція Analytics дозволяє проводити 

порівняння журналів згідно з різними бібліометричними показниками (SNIP та 

SJR). 

 

Переваги перед іншими базами даних: 

 

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

повна інформація про російські організації, російські журнали та російських 

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

досліджень та журнали; 

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

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

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

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

співавторами, організаціями, роками, типами публікацій тощо; 

демонстрація усіх варіантів написання журналу, прізвища та імені автора, 

назви організацій, які зустрічаються. 

 

Тріал-доступ до електронної бібліотеки 

Taylor & Francis Group 

 

 
З 12.107.2016 по 10.08.2016 У НАУ відбуваєтся тріал доступ до наступних 

колекцій книжок видавництва Taylor & Francis Group:  

 

- MATHnetBASE CONTENT 



- ITECHnetBASE CONTENT 

- PHYSICSnetBASE CONTENT 

 

Адреса доступу: http://www.crcnetbase.com/  

 

(під час пошуку бажано поставити відмітку Full Access Content Only у 

вершній частині екрану) 

 

По закінченні тесового доступу очікуємо на Ваші відгуки щодо даних 

ресурсів. 

       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 

 

У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної бібліотеки Міжнародного 

валютного фонду 
 

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

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

відносин, статистичні матеріали, періодичні видання англійською та російською 

мовами.  

Умови доступу:  

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

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

 

 

 

Нові надходження за грудень 2016 р. 
 

КНИГИ 
 

Аналогові системи керування : навчальний посібник /                                         

В. В. Вишнівський, М. К. Жердєв, Г. Б. Жиров, С. В. Лєнков ; Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2011. - 255 с. 

 

Біологія тварин. Креативні задачі / Лящук Н. І., уклад. - Харків : Основа, 
2016. - 97 с. - (Бібліотека журналу. "Біологія" ; вип. 7 (163)).   



Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу : 

монографія / Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, І. М. Безродна, Т. Г. Продайвода ; 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський 

унт, 2011. - 367 с. 

 

Діюк В. Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних : навчальний 

посібник / Діюк Віталій Євгенович ; Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2011. - 127 с. 

 

Екологічний моніторинг / Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги ; 

Тимочко Т. В., ред. - Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2016. - 29 с. - 

(«Стан навколишнього середовища» червень, 2016 р. ; № 6 (150)). 

 

Євсеєв, Р. С. Біологія 8 клас. Дослідження. Практикуми. Проекти /           

Р. С. Євсеєв. - Харків : Основа, 2016. - 128 с. - (Бібліотека журналу.             

"Біологія" ; вип. 8 (164)).  

 

Зеленський, С. Є. Багатофотонні переходи : навчальний посібник /               

С. Є. Зеленський ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - 

Київ : Київський університет, 2010. - 71 с. 

 

Імунологія : підручник / А. Ю. Вершигора, Є. У. Пастер, Д. В. Колибо, 

М. Є. Віхоть ; МОН України, Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2011. - 911 с. 

 

Карнаух Т. О. Комбінаторика : навчальний посібник / Карнаух Тетяна 

Олександрівна ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - 

Київ : Київський університет, 2011. - 143 с. 

 

Корченко, О. Г. Методологія розроблення нейромережевих засобів 

інформаційної безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем /               

О. Г. Корченко, І. А. Терейковський, А. О. Білощицький. – Київ : Наш Формат, 
2016. - 249 с. 

 

 



Методи і засоби управління параметрами твердотілих фотоелектричних 

перетворювачів : монографія / С. В. Лєнков, В. В. Вишнівський,                           

Д. В. Лукомський, М. М. Охрамович ; Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2010. - 143 с. 

 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць. 

Т. 14. Вип. 2 / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова ; 

Наумовець А .Г., Білоус А. Г., Блонський І. В., ред. - Київ : РВВ ІМФ, 2016. - 

138 с. 

 

Нейросетевые модели, методы и средства оценки безопасности интернет-

ориентированных информационных систем : монография / А. Корченко,             

И. Терейковский, Н. Карпинский, С. Тынымбаев. - Киев : Наш Формат, 2016. - 

276 с. 

 

Перестюк, М. О. Теорія стійкості : навчальний посібник /                                  

М. О. Перестюк, О. С. Чернікова ; Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2012. – 103 с. 

 

Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів / Б-ка 
Всеукраїнської екологічної ліги ; Тимочко Т. В., ред. - Київ : Всеукраїнська 
екологічна ліга, 2016. - 37 с. - («Стан навколишнього середовища" травень, 

2016 р. ; № 5 (149)). 

 

Стан сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів в Україні: 
проблеми та шляхи їх розв'язання / Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги ; 

Тимочко Т. В., ред. - Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2016. - 33 с. - 

(«Стан навколишнього середовища" квітень, 2016 р. ; № 4 (148)). 

 

Трощенко, В. Т. Механика рассеянного усталостного повреждения 

металлов и сплавов / В. Т. Трощенко, Л. А. Хамаза ; НАН Украины, Ин-т 
проблем прочности им. Г. С. Писаренко. - Киев, 2016. - 412 с.  

 

 

 

 



ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 

Природничі науки: 

Агроекологічний журнал. – 2016. - № 3. – 192 с. 

Екологічний вісник. – 2016. - № 4. – 32 с. 

 

Науки про землю: 

Вісник геодезії та картографії. – 2014. - № 1. – 56 с. 

Геофизические исследования. – 2016. - № 3. – 90 с. 

  

Техніка і технічні науки 

 Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2016. - № 4. –  

65 с. 

 

Електротехніка і енергетика  

Новини енергетики. – 2016. – Т. 38, № 5. – 97 с. 

 

Обчислювальна техніка 

Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data Recording, Storage & 

Processing. – 2016. – Т. 18, № 3. – 92 с. 

 

Технологія металів. Машинобудування 

 Проблемы машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 3. – 86 с. 

 

Повітряний транспорт:  

Combat Aircraft. – 2016. – Т. 17. - № 12. – 96 с. 

Flight International. – 2016. – Т. 190. - № 5563. – 54 с. 

Flight International. – 2016. – Т. 190. - № 5562. – 50 с. 

Flight International. – 2016. – Т. 190. - № 5561. – 42 с. 

Flight International. – 2016. – Т. 190. - № 5558. – 42 с. 

 



Економіка. Економічні науки: 

Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 10. – 518 с. 

Економіст. – 2016. - № 10. – 36 с. 

Міжнародний туризм. – 2016. - № 6. – 132 с. 

 

Держава та право. Юридичні науки: 

Землевпорядний вісник. – 2016. - № 11. – 64 с. 

Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. - № 5. – 84 с. 

 

Наука, культура: 

Доповіді НАН України. – 2016. – № 10. – 98 с. 

Доповіді НАН України. – 2016. – № 11. – 116 с. 

Поліграфія і видавнича справа = Printing and publishing. Вип. 1 (71) / 

Дурняк Б. В., ред. - Львів : Українська академія друкарства, 2016. - 307 с. 

 

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

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

НАУ (адреса: http://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspx). 

Докладніше про надходження до бібліотеки за останній період: 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspx). Віртуальні виставки літератури 

розміщені за адресою: http://www.lib.nau.edu.ua/dovidka/VirtList.aspx. 


