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Вітаємо користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного 

авіаційного університету на сторінках оновленного Інформаційного бюлетеня! 

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

посилань. «Віртуальні виставки» можна переглядати на сайті НТБ: 

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

Всі побажання та пропозиції щодо поліпшення інформаційного 

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

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

Адреси, які можуть стати Вам у пригоді: 

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

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

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

- Віртуальна бібліографічна довідка НАУ: http://www.lib.nau.edu.ua/search/helper/ 
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Цікаві ресурси НТБ НАУ 

 

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

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

Накази та розпорядження керівництва університету щодо формування 

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

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

Перелік наукових видань НАУ, що входять до провідних міжнародних 

наукометричних баз даних знаходиться за адресою 

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

Рейтинг викладачів НАУ згідно з наукометричною базою даних Скопус, 
що знаходиться сайті НТБ НАУ у розділі “Викладачам НАУ”, можна знайти 

за адресою http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating.php 
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Реалізація книжок видавництва НАУ 

Шановні читачі! 

Науково-технічна бібліотека НАУ здійснює реалізацію книжок 

видавництва НАУ. Книжки можна придбати: 

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

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

 

З 20 лютого — тестовий доступ до бази ВД "Грєбєнніков" 

З 20 лютого терміном на 1 місяць до електронної бібліотеки ВД 

«Грєбєнніков» має доступ НАУ. 

Електронна бібліотека Видавничого дому "Грєбєнніков" пропонує статті 
про маркетинг, менеджмент, фінанси і персонал, опубліковані у періодичних 

виданнях Видавничого дому, зокрема в журналі "Маркетинг і маркетингові 
дослідження". 

Умови користування: 

• - за період тестування університет може завантажити не більше 500 статей, 

однак, якщо ліміт буде завантажено раніше, можливо збільшити його за 
взаємною згодою сторін; 

• - під час тестування не будуть доступні матеріали 2016-2017 рр. 

• - просимо усіх учасників у перший день тестування зайти до бази та 
перевірити з’єднання. 

  

Доступ до електронної бібліотеки відбувається з усіх комп'ютерів НАУ за 

посиланням: grebennikon.ru 
  

Для скачування статей не потрібна реєстрація у разі, якщо підключення 

відбулося. 
  

У разі проблем із доступом пишіть kiev@grebennikov.ru (представник 

постачальника ресурсу) або ntb@nau.edu.ua 

(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) 
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У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки 

видавництва ЦУЛ 

 
 

З 1 квітня 2015 р. по 1 квітня 2017 р.  НТБ НАУ надає доступ до електронної 
бібліотеки Центру Учбової Літератури (ЦУЛ).  

 Умови користування ресурсами: 

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

- Використовуючи повнотекстові бази даних, Ви не застосовуєте 
спеціальних програм для скачування та послідовних скачувань архіву (цілого 

журналу або окремих його випусків). 

 Доступ до ресурсу з усіх комп'ютерів університету та бібліотеки за 
адресою http://www.culonline.com.ua/, використовуючи Логін: avia-nau та Пароль: 

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

 Видавництво ТОВ "Центр навчальної літератури" надає доступ до 

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

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

маркетинг (27 книг), правова література (94 книги), гуманітарні науки (196 книг), 
природничі та технічні науки (94 книги). 
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У НАУ передплачено доступ до Scopus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

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

технічних та медичних журналів приблизно 5 000 міжнародних видань. Щодня 

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

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

 

Розробникам, які відповідають за інформаційне наповнення, довелося 

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

досліджень, які допомагають оцінювати авторів, напрямки досліджень та 

журнали. 

 

Зміст та основні переваги: 

 

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

Access) (Завантажити в xls); 

100 000 книг; 
390 назв Trade Publications; 

370 книжкових серій (триваючих видань); 

6,8 млн. конференційних доповідей з трудів конференцій. 
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50 млн. записів: 

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

літературу); 

21 млн. записів з 1823 р. до 2017 р.; 

27 млн. патентних записів від п’яти патентних офісів; 

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

Включає інформацію із спеціалізованих баз даних компанії Elsevier 

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

(наприклад, Medline), авторські профілі з детальною інформацією про автора та 

оцінкою його наукової діяльності, профілі організацій з детальною інформацією 

та оцінкою їх наукової діяльності, функція Analytics дозволяє проводити 

порівняння журналів згідно з різними бібліометричними показниками (SNIP та 
SJR). 

 

Переваги у порівнянні з іншими базами даних: 

 

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

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

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

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

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

співавторами, організаціями, роками, типами публікацій тощо; 

демонстрація усіх варіантів написання журналу, прізвища та імені автора, 
назви організацій.  
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У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної бібліотеки 

Міжнародного валютного фонду 
 

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

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

відносин, статистичні матеріали, періодичні видання англійською та російською 

мовами.  

Умови доступу:  

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

Інтернет Докладніше: 

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

 

 

 

Початок тестового доступу до БД "Global Patents Reference 

Center" (EBSCO host) 
 

Асоціація "Інформатіо-Консорціум" у співробітництві з компанією 

EBSCOhost анонсує тестовий період доступу до БД "Global Patents Reference 

Center", який відбудеться з 20/03/2017 по 30/04/2017До участі запрошуються 

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

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

academic/global-patents-ref.): 

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

патентних  документів у повному тексті) більше ніж 100 патентних відомств 

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

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

- оновлюється щомісяця  

- доступ через пошукові інтерфейси EBSCOhost та EBSCO Discovery 

Service. 
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Тестовий доступ до електронних журналів від міжнародної 

компанії DeGruyter 
 

Шановні науковці! З 19 квітня по 30 червня розпочинається тестовий доступ з усіх комп'ютерів 

НАУ до бази електронних журналів від міжнародної компанії DeGruyter. 

База містить:  

понад 900 журналів, з них 507 відкритого доступу 

понад 730 журналів англійською 

видання з високим імпакт-фактором 

За галузями знань охоплено: мистецтво, історію, археологію, філософію, біологію, хімію, 

лінгвістику, літературу, математику, фізику, а також право та медицину. 

Умови користування: 

1) жодним чином електронні та друковані копії, доступні через бази, не можуть бути 

використані з комерційною метою; 

2) користувачам заборонено системно завантажувати цілі журнали, або окремі їх випуски; 

3) заборонено копіювання баз та будь-яких їх частин/колекцій програмами автоматичного 

скачування. 

Тестування розпочинається 19 квітня і триватиме по 30 червня.  

Доступ за посиланням: https://www.degruyter.com/browse?type_0=journals 
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НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017 Р. 
 

 

КНИГИ, БРОШУРИ 
  

 

 

З973 

К38 

Kester Walt 
Analog-digital conversion / W. Kester. – [United 

States]: s.n., 2004. - 9.214 p. 

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

 

З2 

Е43 

Electrical engineering and electronics : guide to 
laboratory practical work for students of the major 
6.050604 "Power plant manufacturing" / Ministry of 
education and science of Ukraine, National aviation 
university ; Belska O. A., Tovkach S. S., authors. - Kyiv : 
NAU, 2016. - 60 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 6 
 

 

 

З973 

J93 

Jung Walter G. 
Op AMP applications / W. G. Jung. – [United States]; 

s.n., 2002. - 7.164 p. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, абонемент науково-технічної літератури 1 
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О5 

М61 

Methodology of environmental risks assessment at 
aviation facilities : guide to practical classes for students of 
the specialty 7/8.04010601 "Ecology and environmental 
protection" / Ministry of education and science of Ukraine, 
National aviation university ; Kutlahmedov Yu. O., comp. - 
Kyiv : NAU, 2016. - 56 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 6 
 

 Н5 

S88 

Strengthening of reinforced concrete and 
stone members in damaged and reconstructed 
buildings and structures : visual aids manual / A. 
Y. Barashikov, O. I. Lapenko, V. M. Pershakov, 
A. O. Belyatynsky ; Ministry of education and 
science of Ukraine, National aviation university. 
- Kyiv : NAU, 2016. - 128 p.  

Наочний посібник являє собою перелік схем та 
креслень з підсилення залізобетонних та кам'яних 
конструкцій будівель та споруд, а також основ та 
фундаментів. У ньому розглянуто технічні вирішення з 
підсилення плит, балок колон, стін та перегородок, основ 
та фундаментів, що використовуються під час ремонтних 
робіт та реконструкцій. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 6 
 

 

Е 

А877 

Архипчук Виктор Владимирович 
Исследования в области цитогенетики рыб и 

биотестирования : сборник научных трудов / 
В. В. Архипчук. - Киев : БФ "Реликвии", 2008. - 536 c. 

В предлагаемом сборнике научных трудов, выполненных по 
комплексной программе фундаментальных исследований, обобщены 
публикации научных исследований и изобретения канд. биол. наук В. 
В. Архипчука в отечественных и зарубежных изданиях. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 Ж3 

А949 

Афтанділянц Євгеній Григорович 
Наноматеріалознавство : підручник / 

Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. - 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 550 с.  

Наведені закономірності формування нанооб'єктів у газі, рідині 
та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним 
відновленням, термічне розкладення, золь-гель-технологія, синтез 
нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, 
плазмохімічний синтез) та фізичні методи отримання наноматеріалів. 

 
Місце збереження: Кількість 

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

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

 В3 

Б385 

Бедрій Орест 
'1'. Основа основ усього, передбачення законів 

природи та математизація фізики = The Foundayion and 
Mathematization of Physics : монографія : пер. з англ. / 
О. Бедрій. - Київ : Companion Group, 2014. - 120 с.  

Монографію присвячено проблемам розуміння процесів 
існування, створенню  єдиної картини механізмів існування (еволюції) 
часу-простору. Враховуючи високий рівень сучасних наукових 
дисциплін, постала потреба застосування методів математичної 
статистики. Такий підхід представлено у монографії відомого 
українського і американського фізика й математика О. Бедрія. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

Д 

Б435 

Белоліпський Валерій Олександрович 
Грунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : 

навчальний посібник / В. О. Белоліпський ; 
МОН України, Луганський національний ун-т. - Суми : 
Університетська книга, 2016. - 399 с.  

У посібнику висвітлюються проблеми грунтоводоохоронного 
екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва. 
Розглядаються теоретичні і прикладні засади грунтоводоохоронної і 
екологічної оптимізації агроландшафтів за їх ерозійно-гідрологічними 
показниками. Наведена оцінка кризового стану земельних ресурсів і 
чинників, які порушують стійкість агроекосистеми. Викладені 
методолологія та алгоритм розроблення оптимального 
співвідношення компонентів функціональних моделей 
грунтоводоохоронних агроландшафтів. 
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Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

Е 

Б633 

Біологічна хімія : підручник / Л. Ф. Павлоцька, 
Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич, Н. В. Божко. - Суми : 
Університетська книга, 2016. - 379 с.  

Підручник дає загальне уявлення про фундаментальні засади 
біохімії у вивченні хімічних основ життя. Наведено сучасні відомості 
про структурну організацію білків, нуклеїнових кислот, ферментів і т. 
ін. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 3 

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

 Д 

Б732 

Богатиренко Вікторія Альфредівна 
Хімія Землі : навчальний посібник / 

В. А. Богатиренко, І. Б. Чорний, В. А. Нестеровський. - 
Київ : Кондор, 2015. - 568 с.  

У навчальному посібнику представлено інформацію про 
особливості поширення й трансформації хімічних елементів за різних 
фізико-хімічних умов, створених самою природою. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Р 

Б795 

Болотов Борис Васильевич 
Здоровье человека в нездоровом мире / 

Б. В. Болотов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 
2017. - 512 с. - (Жизнь по Болотову).  

Бориса Болотова недаром называют украинским волшебником! 
Академик Болотов - биолог, химик, физик, отдавший 40 лет научному 
поиску. Его понимание физиологии человека и исцеления болезней - 
дерзкий прорыв в науке. 

Медицина будущего будет основываться на учении Болотова, 
на его теориях клеточного омоложения организма и лечения 
сдвиговых нарушений. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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



16 
1 
 

 

П 

Б811 

Бондаренко Герман Николаевич 
Кинетика формообразования радионуклидов в 

почвах как ключевой фактор прогнозирования 
экологического состояния природной среды = Kinetics 
of radionuclide speciation in soil as a key factor in 
forecasting of ecological state of the environment / 
Г. Н. Бондаренко, Л. В. Кононенко, И. Л. Колябина ; 
Государственное учреждение "Институт геохимии". - 
Киев : Наукова думка, 2014. - 202 с. - (Проект "Наукова 
книга").  

На основе закономерностей, полученных в результате 
многолетних исследований в области геохимии радионуклидов 
чернобыльского выброса, сформированы геохимические подходы к 
процессам самоочищения природной среды, пострадавшей при 
радиационной аварии. Предложена геохимическая концепция 
формообразования радионуклидов, в соответствии с которой 
процессы их водной миграции протекают синхронно с 
формообразованием в почвах. Представлена кинетическая модель 
трансформации радионуклидов в почве, ее параметры для различных 
типов почв. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Г2 

В18 

Варбанец Людмила Дмитриевна 
Пептидазы микроорганизмов и методы их 

исследования = Peptidases of microorganisms and 
methods of their investigations : монография / 
Л. Д. Варбанец, Е. В. Мацелюх ; НАН Украины, Ин-т 
микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного. - 
Киев : Наукова думка, 2014. - 323 с. - (Проект "Наукова 
книга"). 

В монографии представлены современные данные о 
пептидазах микроорганизмов: классификация, физико-химические 
свойства и методы исследования. Отдельная глава посвящена 
белковым ингибиторам пептидаз, которые синтезируются 
микроорганизмами. Уделено внимание также пептидазам с 
уникальными свойствами гидролизовать нерастворимые белковые 
субстраты: кератиназам, коллагеназам, эластазам и 
фибринолитическим пептидазам. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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К64 

Г134 

Гаєвський О. А., Гаєвський В. О. 
Координація зварювальних робіт : навчальний 

посібник / Гаєвський О. А., Гаєвський В. О. ; 
МОН України, Національний технічний ун-т України 
"Київський політехнічний ін-т". - Київ : Центр учбової 
літератури, 2016. - 168 с.  

Викладені основні нормативні вимоги до зварників, операторів 
зварювальних установок, дефектоскопістів, інженерно-технічних 
працівників, які координують виконання робіт у зварювальному 
виробництві. Розглянуті умови допуску персоналу зварювального 
виробництва до виконання робіт та функції інженерно-технічних 
працівників. Надані відомості про норми оцінювання дефектності при 
зварюванні, методи атестації процесів зварювання та вимоги до 
якості зварювання за національними та міжнародними стандартами. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 З973 

Г147 

Гаєвський Олекандр Юлійович 
Інформатика : 7-11 кл. : навчальний посібник / 

 О. Ю. Гаєвський. - Київ : А.С.К., 2006. - 512 с.  
У посібнику відповідно до програми з інформатики для 

загальноосвітніх середніх шкіл викладено основні поняття 
інформатики, будову комп'ютерів, призначення і роботу в операційних 
системах MS-DOS і Windows 95/98. Наведено прийоми складання 
алгоритмів та основи програмування в Basic і Pascal. Описано 
комп'ютерні технології підготовки текстових документів, створення 
графічних зображень, обчислень в електронних таблицях, роботи з 
базами даних. Багато уваги приділено  роботі в комп'ютерних 
мережах, у тому числі в Internet. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

Е 

Г464 

Гідроботаніка : навчальний посібник / 
Ю. Р. Гроховська, О. Є. Ходосовцев, Ю. В. Пилипенко, 
С. В. Кононцев ; МОН України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2013. - 376 с.  

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, 
гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики 
водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, 
характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю 
вордних екосистем. Навчальний матеріал супроводжено 
контрольними запитаннями і завданнями, розміщено зразок тестової 



18 
1 
 

контролюючої програми. 
Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

З973 

Г555 

Глушаков Сергей Владимирович 
Компьютерная графика : учебный курс / 

С. В. Глушаков, Г. А. Кнабе. - Харьков : Фолио, 2001. - 
500 с. - (Домашняя библиотека).  

Данная книга рассчитана на пользователей, желающих 
приобрести базовые знания в компьютерной графике, а также освоить 
последние версии популярных графических пакетов - Photoshop 6 и 
CorelDRAW 10. 

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

 Р 

Г835 

Григус Ігор Михайлович 
Перша медична допомога : підручник / 

І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Львів : Новий Світ-
2000, 2017. - 176 с. - (Вища освіта України).  

Підготовлений підручник покликаний допомогти освоїти основи 
діагностики та надання першої невідкладної допомоги у разі наявності 
різних захворювань і загрозливих для життя станів. У ньому 
систематизовано викладення навчальної дисципліни, теоретичний і 
практичний матеріал та рекомендовану літературу. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Б 

Г858 

Грицик В. 
Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний 

посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - Київ : 
Кондор, 2015. - 292 с.  

У посібнику висвітлено систематизований матеріал з 
енвайронментальних дисциплін - екології, соціології та охорони 
навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури 
навколишнього  середовища людини та основні антропогенні впливи 
людської діяльності на довкілля. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Г945 

Гуменюк Г. Д. 
Міжнародна і регіональна стандартизація : 

навчальний посібник / Г. Д. Гуменюк, Н. Б. Сілонова, 
Ю. В. Слива ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. - Київ : Кондор, 2016. - 
470 с.  

У навчальному посібнику викладено основи міжнародної і 
регіональної системи стандартизації. Приведено інформацію щодо 
основних принципів діяльності міжнародних і регіональних організацій 
стандартизації, організаційної структури та сфери їх діяльності. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 

О5 

Д362 

Державний музей авіації України (Жуляни) / 
Національний авіаційний університет. - 3-є вид., допов. 
- Київ, [2011]. - 83 с. 

Музей Авіації України (Жуляни) налічує близько 80 одиниць 
техніки і містить декілька колекцій світового значення. За підтримки 
Національного авіаційного Університету відновлено та доставлено до 
Музею унікальний гідролітак Бе-6 - один з лише трьох, що збереглись 
на землі. Даний буклет присвячується конструкторам і пілотам, а 
також співробітникам Державного Музею авіації України ( Жуляни). 

Місце збереження: Кількість 

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

 В3 

Д58 

Довбешко Г. И. 
Усиленная поверхностью колебательная 

спектроскопия / Г. И. Довбешко, Е. М. Фесенко, 
Е. П. Гнатюк ; НАН Украины, Ин-т физики. - Киев : 
Наукова думка, 2014. - 175 с. - (Проект "Наукова 
книга").  

Исследован новый метод колебательной спектроскопии, а 
именно усиленное поверхностью ИК-поглощение (SEIRA). 
Рассмотрены механизмы и эффекты метода SEIRA, способы его 
реализации, свойства металлических наноструктур, которые приводят 
к эффекту усиления. Приведены примеры практического применения 
усиленной поверхностью спектроскопии для конформационного 
анализа белков, ДНК, липидов, взаимодействия противоопухолевых 
препаратов с компонентами клетки, что является важным и полезным 
при разработке новых направлений в нанотехнологиях. 
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Місце збереження: Кількість 

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

 Ж1 

Д448 

Дизайнерська діяльність: екологічне 
проектування / В. О. Свірко, О. В. Бойчук, 
В. М. Голобородько та ін. ; Український науково-
дослідний інститут дизайну та ергономіки, Харківська 
державна академія дизайну і мистецтв. - Київ, 2016. - 
196 c. 

Книга присвячена аналізу сучасного стану і розвитку основних 
напрямків екологічного дизайну на якість життя, підвищення 
конкурентоспроможності товарної продукції, виховання смаку у 
широких верств населення тощо - генерує потребу у системному 
осмисленні цього напряму дизайнерської діяльності, узагальнені її 
результатів, що визначають закономірності розвитку як світового, так і 
вітчизняного екологічного дизайну. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Ч8 

Д64 

Долбенко Тетяна Олексіївна 
Документні ресурси бібліотек : навчальний 

посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; МОН України, 
Київський національний університет культури і 
мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2016. - 340 с. 

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них 
входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в 
аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні 
заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого 
матеріалу. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

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

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

 Ч8 

Д64 

Долбенко Тетяна Олексіївна 
Зберігання документів у бібліотеках : навчальний 

посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; МОН України, 
Київський національний університет культури і 
мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 288 с.  

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них 
входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та 
поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, 
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самостійну роботу, тести до кожної теми на закріплення вивченого 
матеріалу. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

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

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

 Л5 

Д996 

Дякун Инна Леонидовна 
Повышение эффективности энергетической 

переработки угля : монография / И. Л. Дякун ; НАН 
Украины, Ин-т геотехнической механики 
им. Н. С. Полякова. - Киев : Наукова думка, 2014. - 
126 с. - (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)).  

Монография посвящена проблеме повышения эффективности 
энерготехнологической переработки низкосортного угля в топках с 
кипящим слоем за счет подачи ожижающего агента (воздуха, газа) в 
слой пульсирующим потоком с рациональными амплитудно-
частотными характеристиками. Приведена методика расчета 
конструктивных параметров пульсаторов, указаны способы и 
технические средства подачи пульсирующих потоков ожижающего 
агента в слой. Разработана математическая модель и методика 
расчета рациональных характеристик пульсирующего потока с 
учетом свойств газовзвеси. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Б 

Е457 

Екологічна безпека : підручник / В. М. Шмандій,                   
М. О. Клименко, Ю. С. Голік, А. М. Прищепа ; МОН МС 
України, Кременчуцький національний ун-т ім. Михайла 
Остроградського. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 366 с.  

Підручник побудовано за принципом "аналіз формування 
небезпеки - основа управління екологічною безпекою", у підручнику 
викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи 
екологічної безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення 
екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах 
надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарській діяльності, у т.ч на 
регіональному рівні, основ екологічного ризику. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

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

Е457 

Екологічна хімія : підручник / Б. М. Федишин, 
В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк, О. С. Заблоцька ; 
МОН України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 516 с.  

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, 
параметри та фактори стабілізації його складу і фізичних параметрів. 
Показані чинники, що негативно впливають на склад і параметри 
довкілля. Представлені дані впливу анотропогенних забрюднювачів на 
живі організми. Також описані фізичні та хімічні методи очищення  
відходів життєдіяльності з метою запобігання забруднення довкілля. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Б 

Е457 

Екосередовище і сучасність : монографія. Т. 8. 
Природно-техногенна безпека / С. І. Дорогунцов, 
М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. - Київ : 
Кондор, 2008. - 528 с.  

В роботі на основі результатів багаторічних досліджень авторів 
розглянуто проблеми забезпечення еколого-безпечного 
природокористування в умовах глобалізації  і регіоналізації, розвитку 
сучасної цивілізації. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 

З973 

Е457 

Експлуатація комп'ютерних систем : лабораторний 
практикум для студентів напряму підготовки 6.050102 
"Комп'ютерна інженерія" / МОН України, Національний 
авіаційний ун-т ; Дрововозов В. І., Іванкевич О. В., 
уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 72 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 6 
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 Д 

Є924 

Єфремова О. О. 
Основи гідрології та охорона поверхневих вод : 

підручник / О. О. Єфремова, О. М. Коржик, 
В. В. Рибак. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 139 с. - 
(Вища освіта в Україні).  

У підручнику розглянуті основні відомості про гідросферу, 
складові гідросфери і процеси, що в ній відбуваються, принципи 
організації спостережень на водних об'єктах України, наводяться дані 
по антропогенному впливу на водні об'єкти та обгрунтовується 
необхідність раціонального використання водних ресурсів, їх охорони, 
нормування і контролю якості вод. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Л1 

З14 

Загальна хімічна технологія : підручник / 
В. Т. Яворський, Т. В. Перекупко, З. О. Знак, 
Л. В. Савчук ; МОН України, Національний університет 
"Львівська політехніка". - 3-є вид., допов. та доопр. - 
Львів, 2014. - 540 с.  

Розглянуто закономірності некалітичних і каталітичних 
гомогенних й гетерогенних хіміко-технологічних процесів, викладено 
засади теорії й розрахунку хімічних реакторів, наведено головні типи 
промислових реакторів. Подано структуру хіміко-технологічних систем, 
види моделей та технологічних зв'язків, основні принципи синтезу й 
аналізу хімічного виробництва як хіміко-технологічної системи; 
охарактеризовано сировинну базу хімічних виробництв. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Е 

З233 

Залеський Іван Іванович 
Екологія людини : підручник / І. І. Залеський, 

М. О. Клименко ; МОН України. - 2-е вид., перероб. 
i допов. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 340 с.  

У підручнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і 
житттєдіяльність людини як біосоціальної істоти, збереження її 
цілісності у сучасних соціо-економічних умовах. Розглянуті питання 
забруднення навколишнього природного середовища та здоров'я 
людини. 
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Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 К5 

И865 

Искровой разряд и диффузионные процессы в 
металлах : монография / В. Ф. Мазанко, 
Д. С. Герцрикен, В. М. Миронов и др. ; НАН Украины, 
Ин-т металлофизики им. Г. В. Курдюмова. - Киев : 
Наукова думка, 2014. - 191 с. - (Проект "Наукова 
книга").  

В монографии представлены результаты экспериментальных и 
теоретических исследований поведения атомов легирующих 
элементов в металлах и сплавах при ионной бомбардировке в 
плазме искрового разряда и последующих внешних воздействиях. 
Рассмотрены вопросы влияния различных факторов на диффузию, 
перераспределение атомов поверхностного слоя, особенности 
фазовых превращений, структуру и свойства обработанных 
металлов. Изучено влияние межэлектродной среды на фазовый 
состав покрытий. Проведен анализ моделей макроскопического 
проникновения атомов газа и металлов при электроискровом 
легировании. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Е 

К192 

Клименко Микола Олександрович 
Радіоекологія. Практикум : навчальний посібник / 

М. О. Клименко, А. М. Прищепа, О. О. Лебедь ; 
МОН України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 404 с.  

У навчальному посібнику викладено методи та методики 
радіоекологічних досліджень. Особливу увагу приділено вимогам 
роботи в радіаційних лабораторіях, нормам радіаційної безпеки, 
визначенню радіоактивного забруднення довкілля, дослідних зразків 
тощо за допомогою приладів радіологічного контролю. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

К492 

Клименко Микола Олександрович 
Екологія міських систем : підручник / 

М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - 
Херсон : Олді-плюс, 2016. - 294 с.  

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи 
міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та 
пов'язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних 
факторів та моделювання міського простору, практикум з екології 
міських систем, приклади тестової програми, список рекомендованої 
літератури. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

Б 

К492 

Клименко Микола Олександрович 
Збалансоване використання земельних ресурсів : 

навчальний посібник / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк,             
Т. М. Колесник. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 552 с.  

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо 
принципів, методів та засобів збалансованого використання 
земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного 
стану. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Б 

К492 

Клименко Микола Олександрович 
Моніторинг довкілля. Практикум : навчальний 

посібник / М. О. Клименко, Н. В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. - 
Київ : Кондор, 2012. - 286 с.  

Науково-технічний прогрес значно посилив роль метрології та 
наукової методології в практичній і професійній діяльності людини. 
Метрологія та методологія набувають все більшого значення в моніторингу 
стану довкілля, підвищенні ефективності виробництва, технічного рівня та 
якості продукції. Ознайомлення з різними методами вимірювання та 
аналізу надає можливість розуміти результати наукових досліджень в 
екології та інших наукових галузях, уявляти суть процесів, що відбуваються 
у повітрі, природному водоймищі, грунті, рослинах та живих організмах, 
сучасному виробництві. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 
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Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 

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

 

 Р 

К563 

Ковальський Олександр Васильович 
Радіологія. Променева терапія. Променева 

діагностика : підручник / О. В. Ковальський, 
Д. С. Мечев, В. П. Данилевич ; Міністерство охорони 
здоров'я України. - 2-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 
2017. - 512 с.  

У підручнику викладені сучасні досягнення медичної 
радіобіології, методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи 
отримання діагностичних зображень, променева діагностика 
захворювань органів і систем,  алгоритми променевих досліджень, 
тестові завдання і ситуаційні задачі. Для зручності студентів в одному 
виданні представлено основи і сучасний рівень променевої терапії. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

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

 

 З4 

К63 

Комаров Юрий Алексеевич 
Развитие риск-ориентированных подходов для 

повышения безопасности и эффективности 
эксплуатации атомных электростанций : монография / 
Ю. А. Комаров ; НАН Украины, Ин-т проблем 
безопасности атомных электростанций. - Чернобыль : 
ПАТ"ВІПОЛ", 2014. - 288 с.  

В монографии представлены разработки по развитию риск-
ориентированных подходов на основании решения таких актуальных 
прикладных задач атомно-энергетической отрасли, как внедрение 
концепции ремонта оборудования по техническому состоянию; 
обоснование уменьшения объема испытаний системы герметичного 
ограждения в процессе плановых ремонтов; обоснование стратегии 
обслуживания систем, важных для безопасности, при переходе на 18-
месячный топливный цикл. 

Місце збереження: Кількість 

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

К688 

Корпоративні інформаційні системи : 
лабораторний практикум для студентів напряму 
підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Холявкіна Т. В., 
Василенко В. А., уклад. - Київ : НАУ, 2014. - 28 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 4 

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

 

З973 

Л295 

Лафоре Р. 
Объектно-ориентированное программирование в 

С++ / Р. Лафоре. - 4-е изд. - Москва : Питер, 2004. - 
923 с. - (Классика Computer Science). 

Благодаря этой книге тысячи пользователей овладели 
технологией объектно-ориентированного программирования в С++. В 
ней есть все: основные принципы языка, готовые полномасштабные 
приложения, небольшие примеры, поясняющие теорию, и множество 
полезных иллюстраций. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 З973 

Л295 

Лафоре Роберт 
Структуры данных и алгоритмы в Java = Data 

Structures & Algorithms in Java / Р. Лафоре. - 2-е изд. - 
Москва : Питер, 2011. - 704 с. - (Классика Computer 
Science).  

Второе издание посвящено использованию структур данных и 
алгоритмов. Алгоритмы - это основа программирования, 
определяющая, каким образом разрабатываемое программное 
обеспечение будет использовать структуры данных. На четких и 
простых программных примерах автор объясняет эту сложную тему, 
предлагая читателям написать собственные программы и на практике 
усвоить полученные знания. 

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

 Д 

Л566 

Лико Дарія Василівна 
Грунтознавство. Практикум : навчальний 

посібник / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. А. Деркач ; 
МОН України. - Київ : Кондор, 2016. - 236 с. 

У навчальному посібнику наведено короткий теоретичний опис 
до кожної лабораторної роботи, методику її проведення згідно з 
Державним стандартом, прилади,  обладнання, технологію 
приготування розчинів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 7 
 

 З973 

Л869 

Луцків Андрій Мирославович 
Паралельні та розподілені обчислення : 

навчальний підручник / А. М. Луцків, С. А. Лупенко, 
В. В. Пасічник. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 566 с.  

Навчальний посібник присвячено розгляду питань розробки 
векторних та паралельних алгоритмів, дослідженню їх ефективності, 
створенню та відлагодженню векторного, паралельного  та 
розподіленого програмного забезпечення для високопродуктивних 
векторних, паралельних та розподілених комп'ютерних систем. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Ж3 

М341 

Матеріалознавство (для архітекторів та 
дизайнерів) : підручник / К. К. Пушкарьова, М. О. 
Кочевих, О. А. Гончар, О. П. Бондаренко ; 
МОН України. - 2-е вид., перероб. - Київ : Ліра-К, 
2015. – 592 с.  

У підручнику представлені основні положення сучасного 
матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної 
побудови будівельних матеріалів. Розглянуто втілення будівельних 
матеріалів в архітектурні рішення минулого, а також вплив матеріалів 
та нових технологій на архітектуру майбутнього. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 1 
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 З31 

М367 

Мацевитый Юрий Михайлович 
Некорректные многопараметрические задачи 

теплопроводности и регионально-структурная 
регуляризация их решений : монография / 
Ю. М. Мацевитый, А. П. Слесаренко ; НАН Украины, 
Ин-т проблем машистроения им. А. Н. Подгорного. - 
Киев : Наукова думка, 2014. - 293 с. - (Проект "Наукова 
книга").  

В монографии изложены новые регионально-аналитические 
подходы к решению многопараметрических прямых и обратных задач 
теплопроводности, а также стратегия решения нелинейных 
сопряженных задач теплообмена. Предложен регионально-
структурный метод регуляризации решений некорректно 
поставленных задач теплопроводности с использованием 
аппроксимационных свойств региональных базисных функций и 
региональных спектральных функций влияния. Приведены 
результаты идентификации во времени коэффициентов теплоотдачи, 
температуры пламени, степени черноты поверхности тела и 
нелинейной зависимости мощности внутренних источников энергии от 
температуры. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 Р 

М422 

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація 
надання першої медичної допомоги : навчальний 
посібник / ред. В. С. Тарасюк. - Київ : Медицина, 2010. - 
528 с.  

У посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх 
походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при 
них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги 
потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-
евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних 
навичок. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

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

М482 

Мельник Леонид Григорьевич 
Эколого-экономические основы 

ресурсосбережения : монография / Л. Г. Мельник, 
С. А. Скоков, И. Н. Сотник. - Сумы : Университетская 
книга, 2016. - 229 с.  

В монографии рассмотрены эколого-экономические 
предпосылки реализации процессов ресурсосберегающего развития в 
Украине. Исследованы дефиницийная основа ресурсосбережения, 
подходы к оценке его эколого-экономической эффективности, эколого-
экономические инструменты ресурсосбережения и механизмы их 
практического применения на примере развитых стран и Украины. 
Сформированы методические основы управления 
ресурсосбережением на различных уровнях хозяйствования. 
Разработан комплекс рекомендаций по совершенствованию 
механизма управления ресурсосбережением в Украине. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 Д 

М30 

Марчук Галина Петрівна 
Геохімія довкілля : навчальний посібник / 

Г. П. Марчук, Т. А. Біла. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 
242 с.  

Навчальний посібник містить основні поняття геохімії довкілля. 
Викладено теоретичні основи геохімії компонентів біосфери, міграції 
хімічних елементів, геохімічних процесів. Розглянуто основні типи 
геохімічних ландшафтів, види моніторингу навколишнього природного 
середовища та методи контролю забруднення біосфери. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 К2 

М558 

Мешков Ю. Я. 
Механическая стабильность металлов и сплавов : 

монография / Ю. Я. Мешков, С. А. Котречко, А. В. Шиян ; 
НАН Украины, Ин-т металлофизики 
им. Г. В. Курдюмова. - Киев : Наукова думка, 2014. - 277 
с. - (Проект "Наукова книга").  

В монографии рассмотрены теоретические и прикладные 
аспекты проблемы оценки способности металла оказывать 
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сопротивление переходу из пластического состояния в хрупкое. 
Установлен микромеханизм такого перехода и предложены 
макроскопические характеристики, которые определяют уровень 
стабильности пластического состояния (механической стабильности) 
металла. Сформулированы феноменологические представления о 
связи между уровнем механической стабильности конструкционных 
сплавов и их механическими характеристиками. Предложен новый 
подход к оптимизации комплекса механических характеристик 
конструкционных сплавов. Возможности этого подхода 
продемонстрированы на примере конструкционных сталей и титановых 
сплавов. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

Е 

М597 

Мікробіологія та фізіологія харчування : 
навчальний посібник / В. Д. Малигіна, О. А. Ракша-
Слюсарева, В. П. Ракова та ін. - 2-е вид., стер. - Київ : 
Кондор, 2016. - 242 с. 

В навчальному посібнику наведені морфологічні та фізіологічні 
особливості мікроорганізмів, їх роль у переробці продуктів харчування. 
Визначено основні принципи фізіології харчування. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 

Г 

М642 

Миронович Людмила Максимівна 
Біоорганічна хімія (скорочений курс) : навчальний 

посібник / Л. М. Миронович. - 2-е вид. - Київ : Каравела, 
2015. - 184 с.  

У навчальному посібнику викладено сучасні дані з біоорганічної 
хімії. Розглянута реакційна здатність біологічно активних органічних 
сполук, у  тому числі гетероциклів, ліпідів, вуглеводів, амінокислот, 
білків і нуклеїнових питань. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

М653 

Мислюк Ольга Олександрівна 
Основи хімічної екології : навчальний посібник / 

О. О. Мислюк. - Київ : Кондор, 2015. - 660 с.  
Курс "Основи хімічної екології" спрямований на формування 

знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та 
неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в 
загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності 
геосистем до самоочищення і самовідновлення. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 Е 

М653 

Мислюк Ольга Олександрівна 
Практикум з хімічної екології : навчальний 

посібник О. О. Мислюк. - Київ : Кондор, 2016. - 304 с. 
Навчальний посібник "Практикум з хімічної екології" 

призначений для практичної підготовки студентів - майбутніх екологів. 
Для забезпечення належної якості екологічного контролю за станом 
навколишнього середовища необхідна спеціальна підготовка кадрів, 
які повинні володіти не тільки глибокими знаннями з класичної хімії, а 
й мати також уявлення про особливості складу об'єктів природного 
середовища й процесів, що в них відбуваються. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Б 

М773 

Моніторинг довкілля : підручник / В. М. Боголюбов,  
Т. А. Сафранов, М. О. Клименко, В. Б. Мокін ; 
МОН України. - Херсон, 2016. - 530 с.  

У підручнику грунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти 
моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи 
моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби 
моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації 
спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, 
поверхневих, підземних та морських вод, грунтового покриву та 
геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких 
видів моніторигу, як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

М80 

Мороз Олександр Іванович 
Топографія : навчальний посібник / О. І. Мороз ; 

МОН України, Національний університет "Львівська 
політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 
2016. - 220 с.  

Викладено матеріал з курсу "Топографія" студентам першого курсу 
напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" для підготовки 
до лабораторних занять та навчальної геодезичної практики. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

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

 
 

В1 

М91 

Муранова Наталья Петрівна 
Усна та письмова математика на вступних 

випробуваннях у вищих навчальних закладах : 
навчальний посібник / Н. П. Муранова, К. І. Мазур, 
О. К. Мазур ; МОН України. - Київ : Фенікс, 2005. - 896 с.  

Посібник містить програму з математики, відповіді на теоретичні 
запитання усного іспиту розділу 1 програми  "Основні математичні 
поняття і факти", відповіді на теоретичні запитання усного іспиту 
розділу 2 "Основні формули і теореми", розв'язання прикладів, вправ і 
задач розділу 3 "Основні вміння і навички", контрольні запитання з 
курсу алгебри, початків аналізу і геометрії, зразки екзаменаційних 
білетів усних іспитів, варіантів співбесід та білетів тестування знань з 
математики, вибрані конкурсні задачі, які пропонувалися на вступних 
випробуваннях у вищі навчальні заклади. 

Місце збереження: Кількість 

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

Уч.В.3 1 
 

 И 

Н167 

Нагорний Володимир Петрович 
Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття / 

В. П. Нагорний, В. М. Глоба ; НАН України, Ін-т 
геофізики ім. С. І. Субботіна. - Київ : Академперіодика, 
2014. - 324 с.  

Викладено питання будови і структури Землі. Описано корисні 
копалини та їх використання. Наведено відомості про історію і основи 
гірничої справи, способи проведення гірничих виробок, видобування 
твердих корисних копалин, технології проведення вибухових робіт, 
видобуток нафти і газу. Розглянуто питання розвитку гірничої науки і 
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гірничої освіти, охорони навколишнього середовища під час 
проведення гірничих робіт. Відображено гірницьку тематику у живописі 
та мистецтві. Подано огляд основних напрямів розвитку гірничої справи 
в ХХІ ст. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

П 

Н556 

Несприятливі метеорологічні умови в 
землеробстві: захист від них культурних рослин : 
навчальний посібник / І. Д. Примак, В. А. Вергунов, 
П. У. Ковбасюк та ін. - Київ : Кондор, 2006. - 314 с.  

У посібнику глибоко висвітлені питання походження, 
повторюваності і впливу на продуктивність культурних рослин та якість 
урожаю несприятливих метеорологічних умов в землеробстві: посух, 
суховіїв, перезволоження, зниження температури, заморозків, сильних 
вітрів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

З98 

Н648 

Никсон, Робин 
Создаем динамические ВЕБ-сайты с помощью 

PHP, MySQL JavaScript, CSS и HTML5 = Learning PHP, 
MySQL JavaScript, CSS & HTML5 / Р. Никсон. - 3-е изд. - 
Москва : Питер, 2015. - 688 с. - (Бестселлеры O'Reily). 

Научитесь создавать интерактивные сайты, активно работающие 
с данными, воплощая в них мощные комбинации свободно 
распространяемых технологий и веб-стандартов. Для этого достаточно 
обладать базовыми знаниями языка HTML. Это популярное и доступное 
пособие поможет вам уверенно освоить  динамическое веб-
программирование с применением самых современных языков и 
технологий: PHP, MySQL JavaScript, CSS и HTML5. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

О652 

Орел Сергій Михайлович 
Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров'я 

людини : навчальний посібник / С. М. Орел, 
М. С. Мальований, Д. С. Орел ; МОН України, 
Національний ун-т "Львівська політехніка", Академія 
сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. - 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 232 с.  

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки 
екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіативних 
дисциплін підготовки фахівців напряму "Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування". 
В посібнику проводиться аналіз впливу на людину отруйних хімічних 
речовин по двох оцінках - оцінці шкідливості речовини (токсичності) і 
оцінці ступеню контакту цієї речовини з організмом людини 
(експозиції). 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 
 Б 

О751 

Основи екології та екологічного права : 
навчальний посібник / Ю. Д. Бойчук, М. В. Шульга, 
Д. С. Цалін, В. І. Дем'яненко ; МОН України. - 2-е вид., 
випр., допов. - Суми : Університетська книга, 2016. - 
368 с.  

Посібник охоплює теоретичні і прикладні розділи сучасної 
екології. Висвітлені основні поняття, пов'язані із закономірностями 
функціонування екосистем і біосфери в цілому. Проаналізовані 
особливості протікання біосферних процесів в умовах їх антропогенної 
трансформації. Наведена характеристика сучасного екологічного 
стану природних ресурсів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

О751 

Основи екології. Екологічна економіка та 
управління природокористуванням = Basics of ecology. 
Ecological economics and environmental management : 
підручник / МОН України ; Мельник Леонід Григорович, 
Шапочки М. К., ред. - Суми : Університетська книга, 
2016. - 759 c. 

Матеріал, викладений у підручнику, присвячений 
основоположним аспектам екологічної діяльності. Розглянуто загальні 
питання екології, основні законодавчі засади природокористування в 
Україні; економічні механізми і принципи управління в 
природокористуванні; проаналізовано інструментарій економічної 
оцінки природних ресурсів; досліджено економічну природу і вплив на 
екосистеми екологічних ризиків; запропоновано ефективні напрями 
вдосконалення механізмів та інструментів у природокористуванні в 
нових умовах господарювання. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 
 Б 

О751 

Основи екології: навколишнє середовище і 
техногенний вплив : підручник / Я. П. Скоробогатий, 
В. В. Ощаповський, В. О. Василечко, С. Л. Кусковець. - 
Львів : Новий Світ - 2000, 2016. - 222 с.  

У підручнику викладено деякі положення загальної екології, 
промислової екології, розглянуті аспекти прикладної екології щодо 
охорони довкілля, раціонального використання природних і вторинних 
ресурсів, а також екологічної безпеки. Особливу увагу приділено 
пожежам як негативному чиннику - джерелу забруднення біосфери. 
Наведено дані про характеристики вогнегасних речовин. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 3 
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 О4 

О754 

Осовський Д. І. 
Системи автоматичного управління судновими 

енергетичними установками : навчальний посібник / 
 Д. І. Осовський ; Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, Державне агентство рибного 
господарства України, Керченський державний 
морський технологічний університет. - Київ : Ліра-К, 
2016. - 348 с.  

У посібнику викладено основні типи та принципи автоматизації 
систем управління судновими енергетичними установками. 

Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 4 
 

 

П 

О932 

Оцінка методичних підходів щодо екологічного 
обгрунтування застосування добрив під 
сільськогосподарські культури / О. В. Харченко, 
В. І. Прасол, Н. К. Сенченко, В. М. Мартиненко. - Суми : 
Університетська книга, 2016. - 48 с. 

У пропонованій роботі розглядається проблема екологічного 
обгрунтування норм мінеральних добрив з погляду бездефіцитності 
основних елементів живлення та гумусу. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Д 

П16 

Панас Ростислав Миколайович 
Грунтознавство : навчальний посібник / 

Р. М. Панас. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 372 с. - 
(Вища освіта України).  

Розкрито поняття грунту як природного тіла та основного засобу 
сільськогосподарського виробництва. Охарактеризовано процеси й 
фактори грунтоутворення, будову, склад і властивості грунту. 
Наведена класифікація грунтів та закономірності їх поширення. 
Подана генетико-морфологічна характеристика типів грунтів у 
природних зонах. В окремих розділах розкрито питання родючості 
грунтів, ерозії і заходи щодо її усунення. Наведено матеріали 
грунтових обстежень і рекомендації у плані використання їх у 
споріднених галузях науки. 

Місце збереження: Кількість 
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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 

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

 П 

П16 

Панас Ростислав Миколайович 
Картування грунтів : польовий практикум / 

Р. М. Панас ; МОН України, Національний університет 
"Львівська політехніка". - Львів : Новий Світ-2000, 
2016. - 212 с. 

У полоьвому практикумі розглянуто передумови і розвиток 
картування грунтів. Особлива увага звернута на організацію і 
виконання грунтово-картографічних робіт із застосуванням сучасних 
методів польових і лабораторних досліджень. Описано методику 
складання і оформлення грунтових карт і відповідних грунтових 
картограм. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 
 Б 

П191 

Пасічник Тимофій Васильович 
Моделювання та прогнозування стану довкілля : 

навчальний посібник / Т. В. Пасічник ; МОН України. - 
Львів : Магнолія 2006, 2016. - 200 с. - (Вища освіта в 
Україні).  

В навчальному посібнику викладені основні теоретичні моделі 
процесів в екосистемах. Розглянуті процеси переносу забруднювачів у 
повітрі, методи оцінки рівня забруднення від різних джерел 
забруднення та просторових масштабів зони забруднення. 
Представлені типові моделі розподілу забруднення у системі грунт-
рослина та в організмах сільськогосподарських тварин, моделі 
динаміки взаємодіючих популяцій, оптимізаційні моделі екології, 
моделі механізму генетичного контролю, задачі управління в 
біосистемах тощо. 

Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 4 
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 З973 

П191 

Пасічник, Володимир Володимирович 
Сховища даних : навчальний посібник / 

В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська ; МОН України. - Львів : 
Магнолія 2006, 2016. - 492 с.  

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-
професійної програми, затверженої Міністерством освіти і науки 
України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 8.080405 
"Інтелектуальні системи прийняття рішень". У ньому послідовно 
викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти 
проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ 
даних, які розробляються з метою розв'язання аналітичних задач 
проблемної області. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

З35 

П367 

Пиш'єв, Сергій Вікторович 
Сучасні технології "чистого" вугілля : монографія / 

 С. В. Пиш'єв, М. М. Братичак ; МОН України, 
Національний університет "Львівська політехніка". - 
Львів, 2015. - 180 c.  

Наведено методи та технології, спрямовані на зменшення 
забруднення довкілля оксидами сірки під час спалювання вугілля. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 Н7 

П394 

Плоский, Віталій Олексійович 
Архітектура будівель та споруд : підручник. Кн. 2. 

Житлові будинки / В. О. Плоский, Г. В. Гетун. - 
Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 617 с.  

У підручнику викладені загальні відомості про житлові будинки, 
наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх будівництва 
й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи проектування 
об'ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних житлових 
будинків. 

Місце збереження: Кількість

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

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 3 
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 Н7 

П394 

Плоский, Віталій Олексійович 
Архітектура будівель та споруд : підручник. Кн. 3. 

Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, 
Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - 2-е вид., перероб. та 
допов. - Київ : Ліра-К, 2016. - 816 с.  

У підручнику викладена історія архітектури від часів її 
зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної 
основи зодчества і будівельних прийомів. 

Місце збереження: Кількість

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

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

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

 Б 

П407 

Пляцук, Леонід Дмитрович 
Процеси та апарати природоохоронних технологій. 

Теоретичні основи : підручник / Л. Д. Пляцук, 
Л. Л. Гурець ; МОН України ; Кафедра прикладної 
екології Сумського державного ун-та. - Суми : 
Університетська книга, 2016. - 270 с.  

Висвітлено основні закономірності інженерного захисту 
навколишнього середовища, наведено класифікацію й характеристики 
основних джерел та видів забруднень, подана класифікація методів і 
процесів захисту атмосфери, гідросфери, літосфери від хімічних та 
фізичних видів забруднень. Розглянуті теоретичні основи 
гідромеханічних, масообмінних, теплових, хімічних, біохімічних і 
механічних процесів захисту навколишнього середовища. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Е 

П538 

Польський, Борис Миколайович 
Основи біології. Різноманітність життя на 

доорганізмених рівнях : навчальний посібник / 
Б. М. Польський, В. М. Торяник. - Суми : 
Університетська книга, 2016. - 288 с.  

Пропоноване видання є другою з чотирьох книг навчального 
посібника "Основи біології", адресованого учням і вчителям середньої 
школи. Організація і функціонування світу живого розглядається на 
рівні молекул, клітин, тканин, органів та систем органів. 

Місце збереження: Кількість 
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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, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 

Е 

П555 

Помогайбо, Валентин Михайлович 
Генетика людини : навчальний посібник / 

В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. - Київ : Академія, 
2014. - 280 с.  

Генетика допомогла людству розгадати важливі для його 
життєдіяльності проблеми. Вона відкрила шлях до пізнання і 
розуміння біологічних закономірностей у природі, джерел генетичної 
рівноваги в популяціях, чинників успадковуваності, причин спадкової і 
неспадкової мінливостей, спадкових порушень розвитку і 
захворювань. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 О6 

П581 

Попович, Павло Романович 
Не могло бути інакше / П. Р. Попович. - Київ : 

Либідь, 2011. - 312 с. 
У книгу легендарного космонавта Павла Поповича увійшли 

фрагменти його споминів, публікацій про космос і космонавтику, 
численних інтерв'ю, що їх у різні роки давав автор друкованим та 
електронним ЗМІ, хронікальна розповідь про першого космонавта 
Землі Юрія Гагаріна. Видання знайомить читачів з яскравою і 
різнобічною особистістю першого космонавта-українця, шостого 
землянина, що побував у космосі. Текст книги супроводжується фото з 
особистого архіву Павла Поповича. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 О52 

П598 

Порошковые материалы для авиационной и 
ракетно-космической техники / А. А. Коцюба, 
А. С. Бычков, О. Ю. Нечипоренко, И. Г. Лавренко. - Киев : 
КВИЦ, 2016. - 304 с.  

В книге рассмотрены материалы, изготавливаемые методами 
порошковой металлургии, и газотермические порошковые покрытия, 
применяемые в авиационной и ракетно-космической технике. 
Представлены новые разработки в области порошкового 
материаловедения, перспективные для самолето- и ракетостроения, а 
также современные технологии консолидации порошков для 
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производства изделий авиационно-космического назначения. 
Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури і періодичних видань 1 

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

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

 

Е 

П691 

Практикум з радіобіології та радіоекології : 
навчальний посібник / В. А. Гайченко, І. М. Гудков, 
В. О. Кашпаров, В. О. Кіцно ; МОН України, 
Національний ун-т біоресурсів та природокористування 
України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Херсон : ОЛДІ-
ПЛЮС, 2014. - 278 с.  

Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з 
джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивними речовинами, 
вимоги до улаштування і обладнання радіометричних лабораторій. 
Коротко розглянуто фізичні основи радіоактивності та прийоми 
статистичної обробки даних радіометрії. Описано способи збору і 
підготовки проб різних видів продукції та об'єктів навколишнього 
середовища для радіометричних досліджень, радіометричні та 
дозиметричні прилади різних систем. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 У 

П781 

"Проблемы подготовки профессиональных кадров 
по логистике в условиях глобальной конкурентной 
среды", научно-практическая конференция (7; 2009, 
Киев). Сборник докладов VII Международной научно-
практической конференции "Проблемы подготовки 
профессиональных кадров по логистике в условиях 
глобальной конкурентной среды", 29-30 октября 
2009 г. / "Проблемы подготовки профессиональных 
кадров по логистике в условиях глобальной 
конкурентной среды", научно-практическая 
конференция (7; 2009, Киев) ; МОН Украины, 
Украинская логистическая ассоциация ; 
Григорак М. Ю., ред. - Киев : НАУ, 2009. - 344 с. 

Сборник посвящен проблемам подготовки логистических кадров 
с учетом требований рынка труда, а также пропаганде логистических 
принципов для современной предпринимательской деятельности. 

Рассматриваются вопросы усовершенствования существующих 
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методик логистики, ее понятийного аппарата. 
Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

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

 У 

П781 

"Проблемы подготовки профессиональных кадров 
по логистике в условиях глобальной конкурентной 
среды", научно-практическая конференция (11; 2013, 
Киев). Сборник докладов XI Международной научно-
практической конференции "Проблемы подготовки 
профессиональных кадров по логистике в условиях 
глобальной конкурентной среды", 25-26 октября 2013 г. / 
"Проблемы подготовки профессиональных кадров по 
логистике в условиях глобальной конкурентной среды", 
научно-практическая конференция (11; 2013, Киев) ; 
МОН Украины, Национальный авиационный 
университет, Украинская логистическая ассоциация ; 
ред. М. Ю. Григорак. – Киев : Логос, 2013. - 632 с. 

Сборник посвящен проблемам подготовки логистических кадров с 
учетом требований рынка труда, а также пропаганде логистических 
принципов для современной предпринимательской деятельности. 

Рассматриваются вопросы усовершенствования существующих 
методик логистики, ее понятийного аппарата. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

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

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

 У 

П781 

"Проблемы подготовки профессиональных кадров 
по логистике в условиях глобальной конкурентной 
среды", научно-практическая конференция (12; 2014, 
Киев). Сборник докладов XII Международной научно-
практической конференции "Проблемы подготовки 
профессиональных кадров по логистике в условиях 
глобальной конкурентной среды", 23-24 октября 
2014 г. / "Проблемы подготовки профессиональных 
кадров по логистике в условиях глобальной 
конкурентной среды", научно-практическая 
конференция (12; 2014, Киев) ; МОН Украины, 
Национальный авиационный университет, Украинская 
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логистическая ассоциация ; Григорак М. Ю., ред. – 
Киев : Логос, 2014. - 300 с. 

Сборник посвящен проблемам подготовки логистических 
кадров с учетом требований рынка труда, а также пропаганде 
логистических принципов для современной предпринимательской 
деятельности. 

Рассматриваются вопросы усовершенствования существующих 
методик логистики, ее понятийного аппарата. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 2 
 

 У 

П781 

"Проблемы подготовки профессиональных кадров 
по логистике в условиях глобальной конкурентной 
среды", научно-практическая конференция (13; 2015, 
Киев). Сборник докладов XIII Международной научно-
практической конференции "Проблемы подготовки 
профессиональных кадров по логистике в условиях 
глобальной конкурентной среды", 23-24 октября 2015 г. / 
"Проблемы подготовки профессиональных кадров по 
логистике в условиях глобальной конкурентной среды", 
научно-практическая конференция (13; 2015, Киев) ; 
Национальный авиационный университет, Украинская 
логистическая ассоциация ; Григорак М. Ю., ред. – Киев : 
НАУ, 2015. - 323 с. 

Сборник посвящен проблемам подготовки логистических кадров с 
учетом требований рынка труда, а также пропаганде логистических 
принципов для современной предпринимательской деятельности. 

Рассматриваются вопросы усовершенствования существующих 
методик логистики, ее понятийного аппарата. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

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

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

 Е 

Р154 

Радіоекологія : навчальний посібник / І. М. Гудков,  
В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров, Ю. О. Кутлахмедов ; 
МОН України, Національний ун-т біоресурсів і 
природокористування України. - 2-е вид., допов. - 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 468 с.  

Викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено 
відомості про історію розвитку науки, джерела радіоактивних речовин та 
іонізуючих випроомінювань на Землі, особливості дозимерії і радіометрії 
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в  радіоекології. Особливу увагу приділено питанням міграції 
радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища та дії їх іонізуючих 
випромінювань на екосистеми. Розглянуто концепцію радіоємності 
екосистем. Наведено дані про особливості ведення окремих галузей 
виробництва на забруднених радіонуклідами територіях. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 З889 

Р653 

Розорінов, Г. М. 
Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв'язку : 

навчальний посібник / Г. М. Розорінов, Д. О. Соловйов ; 
МОН України, Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут". - Київ : Ліра-
К, 2007. - 198 с.  

Розглянуто найбільш поширені і нові методи передавання 
сигналів через волоконно-оптичні лінії зв'язку. Особливу увагу 
приділено питанням підвішування оптичних кабелів з урахуванням 
міжнародних стандартів, рекомендацій та практичних розробок 
авторів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 Б 

С218 

Сафранов, Тамерлан Абісалович 
Еколого-економічні основи природокористування : 

навчальний посібник / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, 
Д. В. Лукашов. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 350 с. - 
(Вища освіта в Україні).  

В навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи 
класичної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного 
забруднення довкілля та його негативні наслідки, еколого-економічні 
аспекти та проблеми раціонального природокористування. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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 Г1 

С445 

Скоробогатий, Ярослав Петрович 
Харчова хімія : навчальний посібник / 

Я. П. Скоробогатий, А. В. Гузій, О. М. Заверуха. – 
Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 514 c. - (Вища освіта в 
Україні). 

У посібнику викладено основи загальної, неорганічної та 
біоорганічної хімії компонентів харчових продуктів. Розглянуто методи 
дослідження сировини та харчових систем, основні класи речовин - 
компонентів харчових продуктів, види забруднювачів харчових систем, 
їх вплив на людський організм. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Е 

С602 

Соломенко, Людмила Іванівна 
Загальна екологія : навчальний посібник 

/ Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов ; МОН України, 
Національний ун-т біоресурсів і природокористування 
України. - 3-те вид., випр. і допов. - Херсон : ОЛДІ-
ПЛЮС, 2015. - 294 с.  

Розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу 
дисципліни "Загальна екологія": аутекологія, демекологія, синекологія, 
основи біосферології та елементи прикладної екології. 

Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний 
словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного 
матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 Р 

С692 

Соціальна медицина та організація охорони 
здоров'я. Практикум : навчальний посібник / ред. : 
Ю. В. Вороненко, В. В. Рудень. - Львів : Новий Світ-2000, 
2017. - 376 с. - (Вища освіта в Україні).  

У навчальному посібнику викладений методичний алгоритм 
підготовки та проведення практичного заняття з навчальної дисципліни 
"Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" для студентів 
вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, що дає можливість 
студенту оволодіти під час заняття основними статистичними 
величинами та методиками їх обрахунку, методами аналізу й оцінки 
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показників здоров'я, основами організації системи охорони  здоров'я та 
медичної допомоги та її аналізу, методикою проведення експертизи 
тимчасової втрати працездатності, формами, методами та засобами 
санітарно-освітнього забезпечення - як складовими первинної 
профілактики захворювань. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

З965 

С794 

Степашко, Володимир Семенович 
Комп'ютерний експеримент в індуктивному 

моделюванні : монографія / В. С. Степашко, 
С. М. Єфіменко, Є. А. Савченко ; НАН України, МОН 
України, Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем. - Київ : Наукова 
думка, 2014. - 223 с. - (Проект "Наукова книга").  

Монографію присвячено розвитку теорії, методів та технологій 
індуктивного моделювання, прогнозування та виявлення 
закономірностей для інформаційної підтримки прийняття рішень у 
складних системах. Розроблено методи, алгоритми та інформаційні 
технології дослідження та застосування методів моделювання 
складних процесів за даними спостережень в умовах наявності шуму 
для знаходження шляхів підвищення їх ефективності та апробації 
запропонованих підходів на прикладах розв’язування практичних задач 
моделювання. Наведено шляхи підвищення ефективності засобів 
моделювання, а також розроблено технології аналізу даних та 
прогнозування на базі методу групового урахування аргументів. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Б 

С911 

Сухарев, Сергій Миколайович 
Техноекологія та охорона навколишнього 

середовища : навчальний посібник / С. М. Сухарев, 
С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. - Львів : Новий Світ-2000, 
2016. - 256 с. - (Вища освіта в Україні).  

У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, показано 
місце техноекології в питанні охорони навколишнього природного 
середовища. Розглянуто основні заходи та засоби зменшення 
негативного антропогенного впливу на природне середовище.  

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

Т384 

Техноекологія : підручник / М. С. Мальований,  
В. М. Боголюбов, Т. П. Шаніна, В. М. Шмандій ; 
МОН України, Національний ун-т "Львівська політехніка", 
Національний ун-т біоресурсів і природокористування 
України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 616 с.  

У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, 
показано місце  дисципліни в блоці нормативних дисциплін підготовки 
фахівців напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування". Підручник містить характеристику 
основних галузей виробничої діяльності та необхідних для цієї  
діяльності природних ресурсів, інформацію щодо негативного впливу 
анропогенної діяльності на довкілля та заходи зі зниження рівня цього 
впливу чи його попередження, приводиться інформація щодо 
перспективності впровадження альтернативних екологобезпечних 
техноекологій. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Д 

Т982 

Тюленєва, Валентина Олексіївна 
Основи метеорології і кліматології : навчальний 

посібник / В. О. Тюленєва, І. С. Козій. - Київ : 
Університетська книга, 2016. - 210 с.  

Підготовка навчального посібника "Основи метеорології і 
кліматології" зумовлена переходом на кредитно-модульну систему та 
створенням підручників для підготовки студентів-екологів та шкільних 
географів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Д 

У745 

Усенко, Ольга Витальевна 
Формирование расплавов: геодинамический 

процесс и физико-химические взаимодействия = The 
formation of melt: geodynamical process and physico-
chemical reactions : монография / О. В. Усенко ; НАН 
Украины, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. - Киев : 
Наукова думка, 2014. - 237 с. - (Проект "Наукова 
книга").  
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В монографии обобщены представления петрологии, 
геофизики, а также общей и физической химии о геодинамических 
процессах и физико-химических взаимодействиях, происходящих при 
дифференциации глубинных расплавов. Показано, что химический 
состав породы в первом приближении определяется фазовыми 
реакциями при соответствующих давлении и температуре. 

Місце збереження: Кількість 

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

 З973 

У804 

Устинова, М. И. 
Фотошопчик. Photoshop на практике. Создание 

фотомонтажа и обработка фотографий в программе 
Photoshop / М. И. Устинова, А. А. Прохоров, 
Р. Г. Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 
2015. - 240 с.  

С помощью данной книги вы достаточно быстро и легко 
освоитесь с работой в графическом редакторе Adobe Photoshop. 
Буквально с первых же шагов вы сможете получать реальные 
результаты. Достичь такого эффекта позволяет большое количество 
практических примеров, встречающихся в книге на каждом шагу, а 
также пошаговые инструкции по выполнению тех или иных действий. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 Л 

Ф503 

Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості 
товарних нафтопродуктів / П. І. Топільницький, 
О. Б. Гринишин, О. І. Лазорко, В. В. Романчук ; МОН 
України, Національний університет "Львівська 
політехніка". - Львів, 2015. - 248 с.  

Коротко викладено відомості про фізико-хімічні властивості 
нафти і нафтопродуктів, наведено методики технологічних розрахунків 
типових апаратів технологічних установок для переробки нафти і газу. 
Подано характеристику товарних нафтопродуктів. Наведено варіанти 
задач для виконання розрахункових (контрольних) робіт. 

Місце збереження: Кількість

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

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

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

Х227 

Харченко, Олег Васильович 
Агроекономічне та екологічне обгрунтування рівня 

живлення сільськогосподарських культур : навчальний 
посібник / О. В. Харченко, В. І. Прасол, О. В. Ільченко. - 
Суми : Університетська книга, 2016. - 126 с.  

У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні 
підходи і методики економічного та екологічного обгрунтування рівня 
живлення сільськогосподарських культур з погляду паритету цін і 
можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За 
екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, 
прийнято рівень забезпечення таким ресурсом, як волога. Окремо 
розглянуто проблему економічного обгрунтування доцільності 
використання під ріллю малопродуктивних земель та застосування на 
них добрив. 

Місце збереження: Кількість

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

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

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

 Р 

Х324 

Хвороби органів дихання : навчальний посібник / 
Р. М. Федорів, М. С. Регеда, І. Г. Гайдучок та ін. ; 
Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького, ТзОВ "Львівський медичний 
інститут". - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 480 с. - (Вища 
освіта в Україні).  

Вивчення хвороб системи дихання вимагає комплексного підходу 
до викладання навчального матеріалу, що базується на знанні анатомо-
фізіологічних і патофізіологічних особливостей бронхолегеневого 
апарата. Глибоке знання патофізіологічних механізмів забезпечить 
уміння правильно діагностувати та ефективно лікувати хвороби легенів і 
бронхітів, попереджувати можливі ускладнення з боку інших систем і 
органів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

Ц185 

Царенко, Олександр Михайлович 
Основи екології та економіка природокористування 

= Bases of Ecology and Enviroment Economy : навчальний 
посібник / О. М. Царенко. - 3-є вид., перероб. і допов. - 
Суми : Університетська книга, 2016. - 592 с. - (Бібліотека 
економічних наук).  

У навчальному посібнику розглядаються питання екології 
навколишнього природного середовища та економіки 
природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що 
стосуються екології, впливу людини на стан навколишнього природного 
середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів 
регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального 
використання природних ресурсів. 

Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 4 
 

 И 

Ц61 

Цимбал, Юрій Степанович 
Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників з 

осадових порід західної частини українського щита = 
Typomorphism of diamonds and accompanying minerals 
from sedimentary rocks of the western part of the ukrainian 
shield : монографія / Ю. С. Цимбал ; НАН України, Ін-т 
геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка. - Київ : Наукова думка, 2014. - 207 с. 
- (Проект "Наукова книга").  

У монографії наведено типоморфні ознаки алмазу та його 
мінералів-супутників з осадових порід палеогенового і неогенового віку. 
Описано закономірності розміщення та палеогеографічні умови 
утворення їх ореолів розсіювання. Ореоли типізовано за віком, 
генезисом і положенням щодо джерел живлення. Встановлено вплив 
локального глибинного метасоматозу на материнські породи деяких 
піропів. Визначено парагенетичну приналежність хромшпінелідів 
мантійного і корового походження. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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З23 

Э455 

Электротехнические изделия для строительства и 
ремонта : каталог продукции. - Киев, [2013]. - 43 с. 

Компания ЗМ - многопрофильная международная копрорация с 
вековой историей и многолетними традициями. За время своей 
работы на различных рынках ЗМ заслужила репутацию одной из 
самых инновационных компаний в мире. 

Місце збереження: Кількість 

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

 О58 

Х227 

Харченко, Володимир Петрович 
Обслуговування повітряного руху на цивільних 

аеродромах України : навчальний посібник / 
В. П. Харченко, Г. Ф. Аргунов, О. Є. Луппо ; МОН України, 
Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2013. - 244 с.  

Присвячено аеродромному обслуговуванню повітряного руху на 
цивільних аеродромах відповідно до стандартів та рекомендованої 
практики Міжнародної організації цивільної авіації. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

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

 О57 

Х227 

Харченко, Володимир Петрович 
Прийняття рішень в соціотехнічних системах : 

монографія / В. П. Харченко, Т. Ф. Шмельова, 
Ю. В. Сікірда ; МОН України, Національний авіаційний 
університет. - Київ : НАУ, 2016. - 308 c.  

У монографії проведено системний аналіз та формалізовано 
фактори, що впливають на діяльність операторів соціотехнічної 
системи. Надано детерміновані, стохастичні, нейромережеві, 
марковські, GERT-моделі прийняття рішень оператором соціотехнічної 
системи з урахуванням впливу індивідуальних і соціальних факторів з 
практичними рекомендаціями для розрахунку відповідних моделей. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, абонемент науково-технічної літератури 1 
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 З844 

Ш711 

Шмаков, С. Б. 
Практическая энциклопедия радиолюбителя / 

С. Б. Шмаков. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 
2016. - 416 с.  

В помощь увлеченному радиолюбителю книга представляет 
сведения по современной элементной базе, используемой  в своем 
творчестве или при ремонте бытовой аппаратуры. Электронные 
компоненты рассматриваются в систематизированных разделах: от 
пассивных элементов до микроконтроллеров. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 Е 

Ш715 

Шмандій, Володимир Михайлович 
Основи біогеохімії : навчальний посібник / 

В. М. Шмандій, Л. А. Бездєнєжних ; МОН України, 
Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2014. - 176 c.  

Навчальний посібник призначений для студентів з підготовки 
бакалавра за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування". Розглянуто основні поняття 
основ біогеохімії як науки про взаємодію живих речовин і геохімічного 
середовища. В.І. Вернадський, основоположник біогеохімії, виявляє 
грандіозну роль живої речовини в геохімічних процесах на нашій 
планеті. Для вивчення ролі живої речовини в біосфері були потрібні 
знання біології, геології, хімії, саме на їх основі створилась нова наука - 
біогеохімія. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

Хімія. Хімічна технологія: 

 

 
 
Украинский химический журнал. – 2016. - № 9-

10. - 128 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Хімічна промисловість України. - 2016.- № 5-6. - 

84 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

Техніка і технічні науки: 

 

 
 
Контроль. Диагностика. - 2016. - № 9. - 64 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Контроль. Диагностика. - 2016. - № 8. - 64 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

Електротехніка і енергетика: 
 

 З85 

E43 

Electronics and control systems : scientific journal / 
National aviation university ; Sineglazov V. M., editor. - 
Kyiv : NAU, 2014. - № 4 (42). - 156 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 З85 

Е43 

Electronics and control systems / National Aviation 
University. - Kyiv : NAU, 2015. - № 3 (45). - 144 p. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 2 
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З85 

E43 

Electronics and control systems : scientific journal / 
National aviation university ; Sineglazov V. M., editor. - 
Kyiv : NAU, 2015. - № 4 (46). - 145 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 

З85 

E43 

Electronics and control systems : scientific journal / 
National aviation university ; Sineglazov V. M., editor. - 
Kyiv : NAU, 2016. - № 1 (47). - 139 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 

З85 

E43 

Electronics and control systems : scientific journal / 
National aviation university ; Sineglazov V. M., editor. - 
Kyiv : NAU, 2016. - № 2 (48). - 155 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 

 
 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 

2016. - № 4. - 68 с. 
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Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 

2016. - № 5. - 68 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 

2016. - № 11. - 76 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 

2016. - № 12. - 68 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Автоматика і телемеханіка: 

 

 
 
Программирование. - 2016. - № 4. - 92 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Программирование. - 2016. - № 5. - 80 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Программирование. - 2016. - № 6. - 74 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

Технологія металів. Машинобудування 

 

 
 
Научное приборостроение. - 2016. - № 3. - 106 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Aviation Week and Space Technology. - 2017. - 

№ 1. - 58 р. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Aviation Week and Space Technology. - 2017. - 

№ 2. - 66 р. 
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Повний перелік нових надходжень літератури (у тому числі з соціо-гуманітарних 

наук) дивіться у розділі «Нові надходження» Web-порталу НТБ НАУ (адреса: 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspxhttp://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspx). 

Докладніше про надходження до бібліотеки за останній період: 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspx). Віртуальні виставки літератури розміщені 
за адресою: http://www.lib.nau.edu.ua/dovidka/VirtList.aspx 
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Вітаємо користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного 

авіаційного університету на сторінках оновленного Інформаційного бюлетеня! 

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

посилань. «Віртуальні виставки» можна переглядати на сайті НТБ: 

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

Всі побажання та пропозиції щодо поліпшення інформаційного 

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

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

Адреси, які можуть стати Вам у пригоді: 

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

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

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

- Віртуальна бібліографічна довідка НАУ: http://www.lib.nau.edu.ua/search/helper/ 
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Цікаві ресурси НТБ НАУ 

 

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

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

Накази та розпорядження керівництва університету щодо формування 

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

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

Перелік наукових видань НАУ, що входять до провідних міжнародних 

наукометричних баз даних знаходиться за адресою 

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

Рейтинг викладачів НАУ згідно з наукометричною базою даних Скопус, 
що знаходиться сайті НТБ НАУ у розділі “Викладачам НАУ”, можна знайти 

за адресою http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating.php 
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Реалізація книжок видавництва НАУ 

Шановні читачі! 

Науково-технічна бібліотека НАУ здійснює реалізацію книжок 

видавництва НАУ. Книжки можна придбати: 

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

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

 

З 20 лютого — тестовий доступ до бази ВД "Грєбєнніков" 

З 20 лютого терміном на 1 місяць до електронної бібліотеки ВД 

«Грєбєнніков» має доступ НАУ. 

Електронна бібліотека Видавничого дому "Грєбєнніков" пропонує статті 
про маркетинг, менеджмент, фінанси і персонал, опубліковані у періодичних 

виданнях Видавничого дому, зокрема в журналі "Маркетинг і маркетингові 
дослідження". 

Умови користування: 

• - за період тестування університет може завантажити не більше 500 статей, 

однак, якщо ліміт буде завантажено раніше, можливо збільшити його за 
взаємною згодою сторін; 

• - під час тестування не будуть доступні матеріали 2016-2017 рр. 

• - просимо усіх учасників у перший день тестування зайти до бази та 
перевірити з’єднання. 

  

Доступ до електронної бібліотеки відбувається з усіх комп'ютерів НАУ за 

посиланням: grebennikon.ru 
  

Для скачування статей не потрібна реєстрація у разі, якщо підключення 

відбулося. 
  

У разі проблем із доступом пишіть kiev@grebennikov.ru (представник 

постачальника ресурсу) або ntb@nau.edu.ua 

(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) 
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У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки 

видавництва ЦУЛ 

 
 

З 1 квітня 2015 р. по 1 квітня 2017 р.  НТБ НАУ надає доступ до електронної 
бібліотеки Центру Учбової Літератури (ЦУЛ).  

 Умови користування ресурсами: 

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

- Використовуючи повнотекстові бази даних, Ви не застосовуєте 
спеціальних програм для скачування та послідовних скачувань архіву (цілого 

журналу або окремих його випусків). 

 Доступ до ресурсу з усіх комп'ютерів університету та бібліотеки за 
адресою http://www.culonline.com.ua/, використовуючи Логін: avia-nau та Пароль: 

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

 Видавництво ТОВ "Центр навчальної літератури" надає доступ до 

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

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

маркетинг (27 книг), правова література (94 книги), гуманітарні науки (196 книг), 
природничі та технічні науки (94 книги). 
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У НАУ передплачено доступ до Scopus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

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

технічних та медичних журналів приблизно 5 000 міжнародних видань. Щодня 

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

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

 

Розробникам, які відповідають за інформаційне наповнення, довелося 

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

досліджень, які допомагають оцінювати авторів, напрямки досліджень та 

журнали. 

 

Зміст та основні переваги: 

 

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

Access) (Завантажити в xls); 

100 000 книг; 
390 назв Trade Publications; 

370 книжкових серій (триваючих видань); 

6,8 млн. конференційних доповідей з трудів конференцій. 
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50 млн. записів: 

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

літературу); 

21 млн. записів з 1823 р. до 2017 р.; 

27 млн. патентних записів від п’яти патентних офісів; 

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

Включає інформацію із спеціалізованих баз даних компанії Elsevier 

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

(наприклад, Medline), авторські профілі з детальною інформацією про автора та 

оцінкою його наукової діяльності, профілі організацій з детальною інформацією 

та оцінкою їх наукової діяльності, функція Analytics дозволяє проводити 

порівняння журналів згідно з різними бібліометричними показниками (SNIP та 
SJR). 

 

Переваги у порівнянні з іншими базами даних: 

 

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

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

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

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

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

співавторами, організаціями, роками, типами публікацій тощо; 

демонстрація усіх варіантів написання журналу, прізвища та імені автора, 
назви організацій.  
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У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної бібліотеки 

Міжнародного валютного фонду 
 

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

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

відносин, статистичні матеріали, періодичні видання англійською та російською 

мовами.  

Умови доступу:  

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

Інтернет Докладніше: 

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

 

 

 

Початок тестового доступу до БД "Global Patents Reference 

Center" (EBSCO host) 
 

Асоціація "Інформатіо-Консорціум" у співробітництві з компанією 

EBSCOhost анонсує тестовий період доступу до БД "Global Patents Reference 

Center", який відбудеться з 20/03/2017 по 30/04/2017До участі запрошуються 

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

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

academic/global-patents-ref.): 

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

патентних  документів у повному тексті) більше ніж 100 патентних відомств 

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

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

- оновлюється щомісяця  

- доступ через пошукові інтерфейси EBSCOhost та EBSCO Discovery 

Service. 
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Тестовий доступ до електронних журналів від міжнародної 

компанії DeGruyter 
 

Шановні науковці! З 19 квітня по 30 червня розпочинається тестовий доступ з усіх комп'ютерів 

НАУ до бази електронних журналів від міжнародної компанії DeGruyter. 

База містить:  

понад 900 журналів, з них 507 відкритого доступу 

понад 730 журналів англійською 

видання з високим імпакт-фактором 

За галузями знань охоплено: мистецтво, історію, археологію, філософію, біологію, хімію, 

лінгвістику, літературу, математику, фізику, а також право та медицину. 

Умови користування: 

1) жодним чином електронні та друковані копії, доступні через бази, не можуть бути 

використані з комерційною метою; 

2) користувачам заборонено системно завантажувати цілі журнали, або окремі їх випуски; 

3) заборонено копіювання баз та будь-яких їх частин/колекцій програмами автоматичного 

скачування. 

Тестування розпочинається 19 квітня і триватиме по 30 червня.  

Доступ за посиланням: https://www.degruyter.com/browse?type_0=journals 
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НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017 Р. 
 

 

КНИГИ, БРОШУРИ 
  

 

 

З973 

К38 

Kester Walt 
Analog-digital conversion / W. Kester. – [United 

States]: s.n., 2004. - 9.214 p. 

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

 

З2 

Е43 

Electrical engineering and electronics : guide to 
laboratory practical work for students of the major 
6.050604 "Power plant manufacturing" / Ministry of 
education and science of Ukraine, National aviation 
university ; Belska O. A., Tovkach S. S., authors. - Kyiv : 
NAU, 2016. - 60 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 6 
 

 

 

З973 

J93 

Jung Walter G. 
Op AMP applications / W. G. Jung. – [United States]; 

s.n., 2002. - 7.164 p. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, абонемент науково-технічної літератури 1 
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О5 

М61 

Methodology of environmental risks assessment at 
aviation facilities : guide to practical classes for students of 
the specialty 7/8.04010601 "Ecology and environmental 
protection" / Ministry of education and science of Ukraine, 
National aviation university ; Kutlahmedov Yu. O., comp. - 
Kyiv : NAU, 2016. - 56 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 6 
 

 Н5 

S88 

Strengthening of reinforced concrete and 
stone members in damaged and reconstructed 
buildings and structures : visual aids manual / A. 
Y. Barashikov, O. I. Lapenko, V. M. Pershakov, 
A. O. Belyatynsky ; Ministry of education and 
science of Ukraine, National aviation university. 
- Kyiv : NAU, 2016. - 128 p.  

Наочний посібник являє собою перелік схем та 
креслень з підсилення залізобетонних та кам'яних 
конструкцій будівель та споруд, а також основ та 
фундаментів. У ньому розглянуто технічні вирішення з 
підсилення плит, балок колон, стін та перегородок, основ 
та фундаментів, що використовуються під час ремонтних 
робіт та реконструкцій. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 6 
 

 

Е 

А877 

Архипчук Виктор Владимирович 
Исследования в области цитогенетики рыб и 

биотестирования : сборник научных трудов / 
В. В. Архипчук. - Киев : БФ "Реликвии", 2008. - 536 c. 

В предлагаемом сборнике научных трудов, выполненных по 
комплексной программе фундаментальных исследований, обобщены 
публикации научных исследований и изобретения канд. биол. наук В. 
В. Архипчука в отечественных и зарубежных изданиях. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 Ж3 

А949 

Афтанділянц Євгеній Григорович 
Наноматеріалознавство : підручник / 

Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. - 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 550 с.  

Наведені закономірності формування нанооб'єктів у газі, рідині 
та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним 
відновленням, термічне розкладення, золь-гель-технологія, синтез 
нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, 
плазмохімічний синтез) та фізичні методи отримання наноматеріалів. 

 
Місце збереження: Кількість 

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

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

 В3 

Б385 

Бедрій Орест 
'1'. Основа основ усього, передбачення законів 

природи та математизація фізики = The Foundayion and 
Mathematization of Physics : монографія : пер. з англ. / 
О. Бедрій. - Київ : Companion Group, 2014. - 120 с.  

Монографію присвячено проблемам розуміння процесів 
існування, створенню  єдиної картини механізмів існування (еволюції) 
часу-простору. Враховуючи високий рівень сучасних наукових 
дисциплін, постала потреба застосування методів математичної 
статистики. Такий підхід представлено у монографії відомого 
українського і американського фізика й математика О. Бедрія. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

Д 

Б435 

Белоліпський Валерій Олександрович 
Грунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : 

навчальний посібник / В. О. Белоліпський ; 
МОН України, Луганський національний ун-т. - Суми : 
Університетська книга, 2016. - 399 с.  

У посібнику висвітлюються проблеми грунтоводоохоронного 
екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва. 
Розглядаються теоретичні і прикладні засади грунтоводоохоронної і 
екологічної оптимізації агроландшафтів за їх ерозійно-гідрологічними 
показниками. Наведена оцінка кризового стану земельних ресурсів і 
чинників, які порушують стійкість агроекосистеми. Викладені 
методолологія та алгоритм розроблення оптимального 
співвідношення компонентів функціональних моделей 
грунтоводоохоронних агроландшафтів. 
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Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

Е 

Б633 

Біологічна хімія : підручник / Л. Ф. Павлоцька, 
Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич, Н. В. Божко. - Суми : 
Університетська книга, 2016. - 379 с.  

Підручник дає загальне уявлення про фундаментальні засади 
біохімії у вивченні хімічних основ життя. Наведено сучасні відомості 
про структурну організацію білків, нуклеїнових кислот, ферментів і т. 
ін. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 3 

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

 Д 

Б732 

Богатиренко Вікторія Альфредівна 
Хімія Землі : навчальний посібник / 

В. А. Богатиренко, І. Б. Чорний, В. А. Нестеровський. - 
Київ : Кондор, 2015. - 568 с.  

У навчальному посібнику представлено інформацію про 
особливості поширення й трансформації хімічних елементів за різних 
фізико-хімічних умов, створених самою природою. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Р 

Б795 

Болотов Борис Васильевич 
Здоровье человека в нездоровом мире / 

Б. В. Болотов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 
2017. - 512 с. - (Жизнь по Болотову).  

Бориса Болотова недаром называют украинским волшебником! 
Академик Болотов - биолог, химик, физик, отдавший 40 лет научному 
поиску. Его понимание физиологии человека и исцеления болезней - 
дерзкий прорыв в науке. 

Медицина будущего будет основываться на учении Болотова, 
на его теориях клеточного омоложения организма и лечения 
сдвиговых нарушений. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

Б811 

Бондаренко Герман Николаевич 
Кинетика формообразования радионуклидов в 

почвах как ключевой фактор прогнозирования 
экологического состояния природной среды = Kinetics 
of radionuclide speciation in soil as a key factor in 
forecasting of ecological state of the environment / 
Г. Н. Бондаренко, Л. В. Кононенко, И. Л. Колябина ; 
Государственное учреждение "Институт геохимии". - 
Киев : Наукова думка, 2014. - 202 с. - (Проект "Наукова 
книга").  

На основе закономерностей, полученных в результате 
многолетних исследований в области геохимии радионуклидов 
чернобыльского выброса, сформированы геохимические подходы к 
процессам самоочищения природной среды, пострадавшей при 
радиационной аварии. Предложена геохимическая концепция 
формообразования радионуклидов, в соответствии с которой 
процессы их водной миграции протекают синхронно с 
формообразованием в почвах. Представлена кинетическая модель 
трансформации радионуклидов в почве, ее параметры для различных 
типов почв. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Г2 

В18 

Варбанец Людмила Дмитриевна 
Пептидазы микроорганизмов и методы их 

исследования = Peptidases of microorganisms and 
methods of their investigations : монография / 
Л. Д. Варбанец, Е. В. Мацелюх ; НАН Украины, Ин-т 
микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного. - 
Киев : Наукова думка, 2014. - 323 с. - (Проект "Наукова 
книга"). 

В монографии представлены современные данные о 
пептидазах микроорганизмов: классификация, физико-химические 
свойства и методы исследования. Отдельная глава посвящена 
белковым ингибиторам пептидаз, которые синтезируются 
микроорганизмами. Уделено внимание также пептидазам с 
уникальными свойствами гидролизовать нерастворимые белковые 
субстраты: кератиназам, коллагеназам, эластазам и 
фибринолитическим пептидазам. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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К64 

Г134 

Гаєвський О. А., Гаєвський В. О. 
Координація зварювальних робіт : навчальний 

посібник / Гаєвський О. А., Гаєвський В. О. ; 
МОН України, Національний технічний ун-т України 
"Київський політехнічний ін-т". - Київ : Центр учбової 
літератури, 2016. - 168 с.  

Викладені основні нормативні вимоги до зварників, операторів 
зварювальних установок, дефектоскопістів, інженерно-технічних 
працівників, які координують виконання робіт у зварювальному 
виробництві. Розглянуті умови допуску персоналу зварювального 
виробництва до виконання робіт та функції інженерно-технічних 
працівників. Надані відомості про норми оцінювання дефектності при 
зварюванні, методи атестації процесів зварювання та вимоги до 
якості зварювання за національними та міжнародними стандартами. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 З973 

Г147 

Гаєвський Олекандр Юлійович 
Інформатика : 7-11 кл. : навчальний посібник / 

 О. Ю. Гаєвський. - Київ : А.С.К., 2006. - 512 с.  
У посібнику відповідно до програми з інформатики для 

загальноосвітніх середніх шкіл викладено основні поняття 
інформатики, будову комп'ютерів, призначення і роботу в операційних 
системах MS-DOS і Windows 95/98. Наведено прийоми складання 
алгоритмів та основи програмування в Basic і Pascal. Описано 
комп'ютерні технології підготовки текстових документів, створення 
графічних зображень, обчислень в електронних таблицях, роботи з 
базами даних. Багато уваги приділено  роботі в комп'ютерних 
мережах, у тому числі в Internet. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

Е 

Г464 

Гідроботаніка : навчальний посібник / 
Ю. Р. Гроховська, О. Є. Ходосовцев, Ю. В. Пилипенко, 
С. В. Кононцев ; МОН України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2013. - 376 с.  

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, 
гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики 
водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, 
характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю 
вордних екосистем. Навчальний матеріал супроводжено 
контрольними запитаннями і завданнями, розміщено зразок тестової 
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контролюючої програми. 
Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

З973 

Г555 

Глушаков Сергей Владимирович 
Компьютерная графика : учебный курс / 

С. В. Глушаков, Г. А. Кнабе. - Харьков : Фолио, 2001. - 
500 с. - (Домашняя библиотека).  

Данная книга рассчитана на пользователей, желающих 
приобрести базовые знания в компьютерной графике, а также освоить 
последние версии популярных графических пакетов - Photoshop 6 и 
CorelDRAW 10. 

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

 Р 

Г835 

Григус Ігор Михайлович 
Перша медична допомога : підручник / 

І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Львів : Новий Світ-
2000, 2017. - 176 с. - (Вища освіта України).  

Підготовлений підручник покликаний допомогти освоїти основи 
діагностики та надання першої невідкладної допомоги у разі наявності 
різних захворювань і загрозливих для життя станів. У ньому 
систематизовано викладення навчальної дисципліни, теоретичний і 
практичний матеріал та рекомендовану літературу. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Б 

Г858 

Грицик В. 
Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний 

посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - Київ : 
Кондор, 2015. - 292 с.  

У посібнику висвітлено систематизований матеріал з 
енвайронментальних дисциплін - екології, соціології та охорони 
навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури 
навколишнього  середовища людини та основні антропогенні впливи 
людської діяльності на довкілля. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Г945 

Гуменюк Г. Д. 
Міжнародна і регіональна стандартизація : 

навчальний посібник / Г. Д. Гуменюк, Н. Б. Сілонова, 
Ю. В. Слива ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. - Київ : Кондор, 2016. - 
470 с.  

У навчальному посібнику викладено основи міжнародної і 
регіональної системи стандартизації. Приведено інформацію щодо 
основних принципів діяльності міжнародних і регіональних організацій 
стандартизації, організаційної структури та сфери їх діяльності. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 

О5 

Д362 

Державний музей авіації України (Жуляни) / 
Національний авіаційний університет. - 3-є вид., допов. 
- Київ, [2011]. - 83 с. 

Музей Авіації України (Жуляни) налічує близько 80 одиниць 
техніки і містить декілька колекцій світового значення. За підтримки 
Національного авіаційного Університету відновлено та доставлено до 
Музею унікальний гідролітак Бе-6 - один з лише трьох, що збереглись 
на землі. Даний буклет присвячується конструкторам і пілотам, а 
також співробітникам Державного Музею авіації України ( Жуляни). 

Місце збереження: Кількість 

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

 В3 

Д58 

Довбешко Г. И. 
Усиленная поверхностью колебательная 

спектроскопия / Г. И. Довбешко, Е. М. Фесенко, 
Е. П. Гнатюк ; НАН Украины, Ин-т физики. - Киев : 
Наукова думка, 2014. - 175 с. - (Проект "Наукова 
книга").  

Исследован новый метод колебательной спектроскопии, а 
именно усиленное поверхностью ИК-поглощение (SEIRA). 
Рассмотрены механизмы и эффекты метода SEIRA, способы его 
реализации, свойства металлических наноструктур, которые приводят 
к эффекту усиления. Приведены примеры практического применения 
усиленной поверхностью спектроскопии для конформационного 
анализа белков, ДНК, липидов, взаимодействия противоопухолевых 
препаратов с компонентами клетки, что является важным и полезным 
при разработке новых направлений в нанотехнологиях. 
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Місце збереження: Кількість 

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

 Ж1 

Д448 

Дизайнерська діяльність: екологічне 
проектування / В. О. Свірко, О. В. Бойчук, 
В. М. Голобородько та ін. ; Український науково-
дослідний інститут дизайну та ергономіки, Харківська 
державна академія дизайну і мистецтв. - Київ, 2016. - 
196 c. 

Книга присвячена аналізу сучасного стану і розвитку основних 
напрямків екологічного дизайну на якість життя, підвищення 
конкурентоспроможності товарної продукції, виховання смаку у 
широких верств населення тощо - генерує потребу у системному 
осмисленні цього напряму дизайнерської діяльності, узагальнені її 
результатів, що визначають закономірності розвитку як світового, так і 
вітчизняного екологічного дизайну. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Ч8 

Д64 

Долбенко Тетяна Олексіївна 
Документні ресурси бібліотек : навчальний 

посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; МОН України, 
Київський національний університет культури і 
мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2016. - 340 с. 

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них 
входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в 
аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні 
заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого 
матеріалу. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

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

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

 Ч8 

Д64 

Долбенко Тетяна Олексіївна 
Зберігання документів у бібліотеках : навчальний 

посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; МОН України, 
Київський національний університет культури і 
мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 288 с.  

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них 
входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та 
поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, 
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самостійну роботу, тести до кожної теми на закріплення вивченого 
матеріалу. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

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

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

 Л5 

Д996 

Дякун Инна Леонидовна 
Повышение эффективности энергетической 

переработки угля : монография / И. Л. Дякун ; НАН 
Украины, Ин-т геотехнической механики 
им. Н. С. Полякова. - Киев : Наукова думка, 2014. - 
126 с. - (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)).  

Монография посвящена проблеме повышения эффективности 
энерготехнологической переработки низкосортного угля в топках с 
кипящим слоем за счет подачи ожижающего агента (воздуха, газа) в 
слой пульсирующим потоком с рациональными амплитудно-
частотными характеристиками. Приведена методика расчета 
конструктивных параметров пульсаторов, указаны способы и 
технические средства подачи пульсирующих потоков ожижающего 
агента в слой. Разработана математическая модель и методика 
расчета рациональных характеристик пульсирующего потока с 
учетом свойств газовзвеси. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Б 

Е457 

Екологічна безпека : підручник / В. М. Шмандій,                   
М. О. Клименко, Ю. С. Голік, А. М. Прищепа ; МОН МС 
України, Кременчуцький національний ун-т ім. Михайла 
Остроградського. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 366 с.  

Підручник побудовано за принципом "аналіз формування 
небезпеки - основа управління екологічною безпекою", у підручнику 
викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи 
екологічної безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення 
екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах 
надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарській діяльності, у т.ч на 
регіональному рівні, основ екологічного ризику. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

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

Е457 

Екологічна хімія : підручник / Б. М. Федишин, 
В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк, О. С. Заблоцька ; 
МОН України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 516 с.  

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, 
параметри та фактори стабілізації його складу і фізичних параметрів. 
Показані чинники, що негативно впливають на склад і параметри 
довкілля. Представлені дані впливу анотропогенних забрюднювачів на 
живі організми. Також описані фізичні та хімічні методи очищення  
відходів життєдіяльності з метою запобігання забруднення довкілля. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Б 

Е457 

Екосередовище і сучасність : монографія. Т. 8. 
Природно-техногенна безпека / С. І. Дорогунцов, 
М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. - Київ : 
Кондор, 2008. - 528 с.  

В роботі на основі результатів багаторічних досліджень авторів 
розглянуто проблеми забезпечення еколого-безпечного 
природокористування в умовах глобалізації  і регіоналізації, розвитку 
сучасної цивілізації. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 

З973 

Е457 

Експлуатація комп'ютерних систем : лабораторний 
практикум для студентів напряму підготовки 6.050102 
"Комп'ютерна інженерія" / МОН України, Національний 
авіаційний ун-т ; Дрововозов В. І., Іванкевич О. В., 
уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 72 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 6 
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 Д 

Є924 

Єфремова О. О. 
Основи гідрології та охорона поверхневих вод : 

підручник / О. О. Єфремова, О. М. Коржик, 
В. В. Рибак. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 139 с. - 
(Вища освіта в Україні).  

У підручнику розглянуті основні відомості про гідросферу, 
складові гідросфери і процеси, що в ній відбуваються, принципи 
організації спостережень на водних об'єктах України, наводяться дані 
по антропогенному впливу на водні об'єкти та обгрунтовується 
необхідність раціонального використання водних ресурсів, їх охорони, 
нормування і контролю якості вод. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Л1 

З14 

Загальна хімічна технологія : підручник / 
В. Т. Яворський, Т. В. Перекупко, З. О. Знак, 
Л. В. Савчук ; МОН України, Національний університет 
"Львівська політехніка". - 3-є вид., допов. та доопр. - 
Львів, 2014. - 540 с.  

Розглянуто закономірності некалітичних і каталітичних 
гомогенних й гетерогенних хіміко-технологічних процесів, викладено 
засади теорії й розрахунку хімічних реакторів, наведено головні типи 
промислових реакторів. Подано структуру хіміко-технологічних систем, 
види моделей та технологічних зв'язків, основні принципи синтезу й 
аналізу хімічного виробництва як хіміко-технологічної системи; 
охарактеризовано сировинну базу хімічних виробництв. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Е 

З233 

Залеський Іван Іванович 
Екологія людини : підручник / І. І. Залеський, 

М. О. Клименко ; МОН України. - 2-е вид., перероб. 
i допов. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 340 с.  

У підручнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і 
житттєдіяльність людини як біосоціальної істоти, збереження її 
цілісності у сучасних соціо-економічних умовах. Розглянуті питання 
забруднення навколишнього природного середовища та здоров'я 
людини. 
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Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 К5 

И865 

Искровой разряд и диффузионные процессы в 
металлах : монография / В. Ф. Мазанко, 
Д. С. Герцрикен, В. М. Миронов и др. ; НАН Украины, 
Ин-т металлофизики им. Г. В. Курдюмова. - Киев : 
Наукова думка, 2014. - 191 с. - (Проект "Наукова 
книга").  

В монографии представлены результаты экспериментальных и 
теоретических исследований поведения атомов легирующих 
элементов в металлах и сплавах при ионной бомбардировке в 
плазме искрового разряда и последующих внешних воздействиях. 
Рассмотрены вопросы влияния различных факторов на диффузию, 
перераспределение атомов поверхностного слоя, особенности 
фазовых превращений, структуру и свойства обработанных 
металлов. Изучено влияние межэлектродной среды на фазовый 
состав покрытий. Проведен анализ моделей макроскопического 
проникновения атомов газа и металлов при электроискровом 
легировании. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Е 

К192 

Клименко Микола Олександрович 
Радіоекологія. Практикум : навчальний посібник / 

М. О. Клименко, А. М. Прищепа, О. О. Лебедь ; 
МОН України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 404 с.  

У навчальному посібнику викладено методи та методики 
радіоекологічних досліджень. Особливу увагу приділено вимогам 
роботи в радіаційних лабораторіях, нормам радіаційної безпеки, 
визначенню радіоактивного забруднення довкілля, дослідних зразків 
тощо за допомогою приладів радіологічного контролю. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

К492 

Клименко Микола Олександрович 
Екологія міських систем : підручник / 

М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - 
Херсон : Олді-плюс, 2016. - 294 с.  

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи 
міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та 
пов'язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних 
факторів та моделювання міського простору, практикум з екології 
міських систем, приклади тестової програми, список рекомендованої 
літератури. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

Б 

К492 

Клименко Микола Олександрович 
Збалансоване використання земельних ресурсів : 

навчальний посібник / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк,             
Т. М. Колесник. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 552 с.  

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо 
принципів, методів та засобів збалансованого використання 
земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного 
стану. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Б 

К492 

Клименко Микола Олександрович 
Моніторинг довкілля. Практикум : навчальний 

посібник / М. О. Клименко, Н. В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. - 
Київ : Кондор, 2012. - 286 с.  

Науково-технічний прогрес значно посилив роль метрології та 
наукової методології в практичній і професійній діяльності людини. 
Метрологія та методологія набувають все більшого значення в моніторингу 
стану довкілля, підвищенні ефективності виробництва, технічного рівня та 
якості продукції. Ознайомлення з різними методами вимірювання та 
аналізу надає можливість розуміти результати наукових досліджень в 
екології та інших наукових галузях, уявляти суть процесів, що відбуваються 
у повітрі, природному водоймищі, грунті, рослинах та живих організмах, 
сучасному виробництві. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 
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Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 

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

 

 Р 

К563 

Ковальський Олександр Васильович 
Радіологія. Променева терапія. Променева 

діагностика : підручник / О. В. Ковальський, 
Д. С. Мечев, В. П. Данилевич ; Міністерство охорони 
здоров'я України. - 2-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 
2017. - 512 с.  

У підручнику викладені сучасні досягнення медичної 
радіобіології, методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи 
отримання діагностичних зображень, променева діагностика 
захворювань органів і систем,  алгоритми променевих досліджень, 
тестові завдання і ситуаційні задачі. Для зручності студентів в одному 
виданні представлено основи і сучасний рівень променевої терапії. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

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

 

 З4 

К63 

Комаров Юрий Алексеевич 
Развитие риск-ориентированных подходов для 

повышения безопасности и эффективности 
эксплуатации атомных электростанций : монография / 
Ю. А. Комаров ; НАН Украины, Ин-т проблем 
безопасности атомных электростанций. - Чернобыль : 
ПАТ"ВІПОЛ", 2014. - 288 с.  

В монографии представлены разработки по развитию риск-
ориентированных подходов на основании решения таких актуальных 
прикладных задач атомно-энергетической отрасли, как внедрение 
концепции ремонта оборудования по техническому состоянию; 
обоснование уменьшения объема испытаний системы герметичного 
ограждения в процессе плановых ремонтов; обоснование стратегии 
обслуживания систем, важных для безопасности, при переходе на 18-
месячный топливный цикл. 

Місце збереження: Кількість 

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

К688 

Корпоративні інформаційні системи : 
лабораторний практикум для студентів напряму 
підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" / МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Холявкіна Т. В., 
Василенко В. А., уклад. - Київ : НАУ, 2014. - 28 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 4 

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

 

З973 

Л295 

Лафоре Р. 
Объектно-ориентированное программирование в 

С++ / Р. Лафоре. - 4-е изд. - Москва : Питер, 2004. - 
923 с. - (Классика Computer Science). 

Благодаря этой книге тысячи пользователей овладели 
технологией объектно-ориентированного программирования в С++. В 
ней есть все: основные принципы языка, готовые полномасштабные 
приложения, небольшие примеры, поясняющие теорию, и множество 
полезных иллюстраций. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 З973 

Л295 

Лафоре Роберт 
Структуры данных и алгоритмы в Java = Data 

Structures & Algorithms in Java / Р. Лафоре. - 2-е изд. - 
Москва : Питер, 2011. - 704 с. - (Классика Computer 
Science).  

Второе издание посвящено использованию структур данных и 
алгоритмов. Алгоритмы - это основа программирования, 
определяющая, каким образом разрабатываемое программное 
обеспечение будет использовать структуры данных. На четких и 
простых программных примерах автор объясняет эту сложную тему, 
предлагая читателям написать собственные программы и на практике 
усвоить полученные знания. 

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

 Д 

Л566 

Лико Дарія Василівна 
Грунтознавство. Практикум : навчальний 

посібник / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. А. Деркач ; 
МОН України. - Київ : Кондор, 2016. - 236 с. 

У навчальному посібнику наведено короткий теоретичний опис 
до кожної лабораторної роботи, методику її проведення згідно з 
Державним стандартом, прилади,  обладнання, технологію 
приготування розчинів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 7 
 

 З973 

Л869 

Луцків Андрій Мирославович 
Паралельні та розподілені обчислення : 

навчальний підручник / А. М. Луцків, С. А. Лупенко, 
В. В. Пасічник. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 566 с.  

Навчальний посібник присвячено розгляду питань розробки 
векторних та паралельних алгоритмів, дослідженню їх ефективності, 
створенню та відлагодженню векторного, паралельного  та 
розподіленого програмного забезпечення для високопродуктивних 
векторних, паралельних та розподілених комп'ютерних систем. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Ж3 

М341 

Матеріалознавство (для архітекторів та 
дизайнерів) : підручник / К. К. Пушкарьова, М. О. 
Кочевих, О. А. Гончар, О. П. Бондаренко ; 
МОН України. - 2-е вид., перероб. - Київ : Ліра-К, 
2015. – 592 с.  

У підручнику представлені основні положення сучасного 
матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної 
побудови будівельних матеріалів. Розглянуто втілення будівельних 
матеріалів в архітектурні рішення минулого, а також вплив матеріалів 
та нових технологій на архітектуру майбутнього. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 1 
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 З31 

М367 

Мацевитый Юрий Михайлович 
Некорректные многопараметрические задачи 

теплопроводности и регионально-структурная 
регуляризация их решений : монография / 
Ю. М. Мацевитый, А. П. Слесаренко ; НАН Украины, 
Ин-т проблем машистроения им. А. Н. Подгорного. - 
Киев : Наукова думка, 2014. - 293 с. - (Проект "Наукова 
книга").  

В монографии изложены новые регионально-аналитические 
подходы к решению многопараметрических прямых и обратных задач 
теплопроводности, а также стратегия решения нелинейных 
сопряженных задач теплообмена. Предложен регионально-
структурный метод регуляризации решений некорректно 
поставленных задач теплопроводности с использованием 
аппроксимационных свойств региональных базисных функций и 
региональных спектральных функций влияния. Приведены 
результаты идентификации во времени коэффициентов теплоотдачи, 
температуры пламени, степени черноты поверхности тела и 
нелинейной зависимости мощности внутренних источников энергии от 
температуры. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 Р 

М422 

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація 
надання першої медичної допомоги : навчальний 
посібник / ред. В. С. Тарасюк. - Київ : Медицина, 2010. - 
528 с.  

У посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх 
походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при 
них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги 
потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-
евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних 
навичок. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

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



30 
1 
 

 Б 

М482 

Мельник Леонид Григорьевич 
Эколого-экономические основы 

ресурсосбережения : монография / Л. Г. Мельник, 
С. А. Скоков, И. Н. Сотник. - Сумы : Университетская 
книга, 2016. - 229 с.  

В монографии рассмотрены эколого-экономические 
предпосылки реализации процессов ресурсосберегающего развития в 
Украине. Исследованы дефиницийная основа ресурсосбережения, 
подходы к оценке его эколого-экономической эффективности, эколого-
экономические инструменты ресурсосбережения и механизмы их 
практического применения на примере развитых стран и Украины. 
Сформированы методические основы управления 
ресурсосбережением на различных уровнях хозяйствования. 
Разработан комплекс рекомендаций по совершенствованию 
механизма управления ресурсосбережением в Украине. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 Д 

М30 

Марчук Галина Петрівна 
Геохімія довкілля : навчальний посібник / 

Г. П. Марчук, Т. А. Біла. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 
242 с.  

Навчальний посібник містить основні поняття геохімії довкілля. 
Викладено теоретичні основи геохімії компонентів біосфери, міграції 
хімічних елементів, геохімічних процесів. Розглянуто основні типи 
геохімічних ландшафтів, види моніторингу навколишнього природного 
середовища та методи контролю забруднення біосфери. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 К2 

М558 

Мешков Ю. Я. 
Механическая стабильность металлов и сплавов : 

монография / Ю. Я. Мешков, С. А. Котречко, А. В. Шиян ; 
НАН Украины, Ин-т металлофизики 
им. Г. В. Курдюмова. - Киев : Наукова думка, 2014. - 277 
с. - (Проект "Наукова книга").  

В монографии рассмотрены теоретические и прикладные 
аспекты проблемы оценки способности металла оказывать 
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сопротивление переходу из пластического состояния в хрупкое. 
Установлен микромеханизм такого перехода и предложены 
макроскопические характеристики, которые определяют уровень 
стабильности пластического состояния (механической стабильности) 
металла. Сформулированы феноменологические представления о 
связи между уровнем механической стабильности конструкционных 
сплавов и их механическими характеристиками. Предложен новый 
подход к оптимизации комплекса механических характеристик 
конструкционных сплавов. Возможности этого подхода 
продемонстрированы на примере конструкционных сталей и титановых 
сплавов. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

Е 

М597 

Мікробіологія та фізіологія харчування : 
навчальний посібник / В. Д. Малигіна, О. А. Ракша-
Слюсарева, В. П. Ракова та ін. - 2-е вид., стер. - Київ : 
Кондор, 2016. - 242 с. 

В навчальному посібнику наведені морфологічні та фізіологічні 
особливості мікроорганізмів, їх роль у переробці продуктів харчування. 
Визначено основні принципи фізіології харчування. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 

Г 

М642 

Миронович Людмила Максимівна 
Біоорганічна хімія (скорочений курс) : навчальний 

посібник / Л. М. Миронович. - 2-е вид. - Київ : Каравела, 
2015. - 184 с.  

У навчальному посібнику викладено сучасні дані з біоорганічної 
хімії. Розглянута реакційна здатність біологічно активних органічних 
сполук, у  тому числі гетероциклів, ліпідів, вуглеводів, амінокислот, 
білків і нуклеїнових питань. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

М653 

Мислюк Ольга Олександрівна 
Основи хімічної екології : навчальний посібник / 

О. О. Мислюк. - Київ : Кондор, 2015. - 660 с.  
Курс "Основи хімічної екології" спрямований на формування 

знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та 
неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в 
загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності 
геосистем до самоочищення і самовідновлення. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 Е 

М653 

Мислюк Ольга Олександрівна 
Практикум з хімічної екології : навчальний 

посібник О. О. Мислюк. - Київ : Кондор, 2016. - 304 с. 
Навчальний посібник "Практикум з хімічної екології" 

призначений для практичної підготовки студентів - майбутніх екологів. 
Для забезпечення належної якості екологічного контролю за станом 
навколишнього середовища необхідна спеціальна підготовка кадрів, 
які повинні володіти не тільки глибокими знаннями з класичної хімії, а 
й мати також уявлення про особливості складу об'єктів природного 
середовища й процесів, що в них відбуваються. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Б 

М773 

Моніторинг довкілля : підручник / В. М. Боголюбов,  
Т. А. Сафранов, М. О. Клименко, В. Б. Мокін ; 
МОН України. - Херсон, 2016. - 530 с.  

У підручнику грунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти 
моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи 
моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби 
моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації 
спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, 
поверхневих, підземних та морських вод, грунтового покриву та 
геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких 
видів моніторигу, як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

М80 

Мороз Олександр Іванович 
Топографія : навчальний посібник / О. І. Мороз ; 

МОН України, Національний університет "Львівська 
політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 
2016. - 220 с.  

Викладено матеріал з курсу "Топографія" студентам першого курсу 
напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" для підготовки 
до лабораторних занять та навчальної геодезичної практики. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

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

 
 

В1 

М91 

Муранова Наталья Петрівна 
Усна та письмова математика на вступних 

випробуваннях у вищих навчальних закладах : 
навчальний посібник / Н. П. Муранова, К. І. Мазур, 
О. К. Мазур ; МОН України. - Київ : Фенікс, 2005. - 896 с.  

Посібник містить програму з математики, відповіді на теоретичні 
запитання усного іспиту розділу 1 програми  "Основні математичні 
поняття і факти", відповіді на теоретичні запитання усного іспиту 
розділу 2 "Основні формули і теореми", розв'язання прикладів, вправ і 
задач розділу 3 "Основні вміння і навички", контрольні запитання з 
курсу алгебри, початків аналізу і геометрії, зразки екзаменаційних 
білетів усних іспитів, варіантів співбесід та білетів тестування знань з 
математики, вибрані конкурсні задачі, які пропонувалися на вступних 
випробуваннях у вищі навчальні заклади. 

Місце збереження: Кількість 

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

Уч.В.3 1 
 

 И 

Н167 

Нагорний Володимир Петрович 
Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття / 

В. П. Нагорний, В. М. Глоба ; НАН України, Ін-т 
геофізики ім. С. І. Субботіна. - Київ : Академперіодика, 
2014. - 324 с.  

Викладено питання будови і структури Землі. Описано корисні 
копалини та їх використання. Наведено відомості про історію і основи 
гірничої справи, способи проведення гірничих виробок, видобування 
твердих корисних копалин, технології проведення вибухових робіт, 
видобуток нафти і газу. Розглянуто питання розвитку гірничої науки і 
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гірничої освіти, охорони навколишнього середовища під час 
проведення гірничих робіт. Відображено гірницьку тематику у живописі 
та мистецтві. Подано огляд основних напрямів розвитку гірничої справи 
в ХХІ ст. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

П 

Н556 

Несприятливі метеорологічні умови в 
землеробстві: захист від них культурних рослин : 
навчальний посібник / І. Д. Примак, В. А. Вергунов, 
П. У. Ковбасюк та ін. - Київ : Кондор, 2006. - 314 с.  

У посібнику глибоко висвітлені питання походження, 
повторюваності і впливу на продуктивність культурних рослин та якість 
урожаю несприятливих метеорологічних умов в землеробстві: посух, 
суховіїв, перезволоження, зниження температури, заморозків, сильних 
вітрів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

З98 

Н648 

Никсон, Робин 
Создаем динамические ВЕБ-сайты с помощью 

PHP, MySQL JavaScript, CSS и HTML5 = Learning PHP, 
MySQL JavaScript, CSS & HTML5 / Р. Никсон. - 3-е изд. - 
Москва : Питер, 2015. - 688 с. - (Бестселлеры O'Reily). 

Научитесь создавать интерактивные сайты, активно работающие 
с данными, воплощая в них мощные комбинации свободно 
распространяемых технологий и веб-стандартов. Для этого достаточно 
обладать базовыми знаниями языка HTML. Это популярное и доступное 
пособие поможет вам уверенно освоить  динамическое веб-
программирование с применением самых современных языков и 
технологий: PHP, MySQL JavaScript, CSS и HTML5. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

О652 

Орел Сергій Михайлович 
Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров'я 

людини : навчальний посібник / С. М. Орел, 
М. С. Мальований, Д. С. Орел ; МОН України, 
Національний ун-т "Львівська політехніка", Академія 
сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. - 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 232 с.  

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки 
екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіативних 
дисциплін підготовки фахівців напряму "Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування". 
В посібнику проводиться аналіз впливу на людину отруйних хімічних 
речовин по двох оцінках - оцінці шкідливості речовини (токсичності) і 
оцінці ступеню контакту цієї речовини з організмом людини 
(експозиції). 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 
 Б 

О751 

Основи екології та екологічного права : 
навчальний посібник / Ю. Д. Бойчук, М. В. Шульга, 
Д. С. Цалін, В. І. Дем'яненко ; МОН України. - 2-е вид., 
випр., допов. - Суми : Університетська книга, 2016. - 
368 с.  

Посібник охоплює теоретичні і прикладні розділи сучасної 
екології. Висвітлені основні поняття, пов'язані із закономірностями 
функціонування екосистем і біосфери в цілому. Проаналізовані 
особливості протікання біосферних процесів в умовах їх антропогенної 
трансформації. Наведена характеристика сучасного екологічного 
стану природних ресурсів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

О751 

Основи екології. Екологічна економіка та 
управління природокористуванням = Basics of ecology. 
Ecological economics and environmental management : 
підручник / МОН України ; Мельник Леонід Григорович, 
Шапочки М. К., ред. - Суми : Університетська книга, 
2016. - 759 c. 

Матеріал, викладений у підручнику, присвячений 
основоположним аспектам екологічної діяльності. Розглянуто загальні 
питання екології, основні законодавчі засади природокористування в 
Україні; економічні механізми і принципи управління в 
природокористуванні; проаналізовано інструментарій економічної 
оцінки природних ресурсів; досліджено економічну природу і вплив на 
екосистеми екологічних ризиків; запропоновано ефективні напрями 
вдосконалення механізмів та інструментів у природокористуванні в 
нових умовах господарювання. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 
 Б 

О751 

Основи екології: навколишнє середовище і 
техногенний вплив : підручник / Я. П. Скоробогатий, 
В. В. Ощаповський, В. О. Василечко, С. Л. Кусковець. - 
Львів : Новий Світ - 2000, 2016. - 222 с.  

У підручнику викладено деякі положення загальної екології, 
промислової екології, розглянуті аспекти прикладної екології щодо 
охорони довкілля, раціонального використання природних і вторинних 
ресурсів, а також екологічної безпеки. Особливу увагу приділено 
пожежам як негативному чиннику - джерелу забруднення біосфери. 
Наведено дані про характеристики вогнегасних речовин. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 3 
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 О4 

О754 

Осовський Д. І. 
Системи автоматичного управління судновими 

енергетичними установками : навчальний посібник / 
 Д. І. Осовський ; Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, Державне агентство рибного 
господарства України, Керченський державний 
морський технологічний університет. - Київ : Ліра-К, 
2016. - 348 с.  

У посібнику викладено основні типи та принципи автоматизації 
систем управління судновими енергетичними установками. 

Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 4 
 

 

П 

О932 

Оцінка методичних підходів щодо екологічного 
обгрунтування застосування добрив під 
сільськогосподарські культури / О. В. Харченко, 
В. І. Прасол, Н. К. Сенченко, В. М. Мартиненко. - Суми : 
Університетська книга, 2016. - 48 с. 

У пропонованій роботі розглядається проблема екологічного 
обгрунтування норм мінеральних добрив з погляду бездефіцитності 
основних елементів живлення та гумусу. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Д 

П16 

Панас Ростислав Миколайович 
Грунтознавство : навчальний посібник / 

Р. М. Панас. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 372 с. - 
(Вища освіта України).  

Розкрито поняття грунту як природного тіла та основного засобу 
сільськогосподарського виробництва. Охарактеризовано процеси й 
фактори грунтоутворення, будову, склад і властивості грунту. 
Наведена класифікація грунтів та закономірності їх поширення. 
Подана генетико-морфологічна характеристика типів грунтів у 
природних зонах. В окремих розділах розкрито питання родючості 
грунтів, ерозії і заходи щодо її усунення. Наведено матеріали 
грунтових обстежень і рекомендації у плані використання їх у 
споріднених галузях науки. 

Місце збереження: Кількість 
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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 

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

 П 

П16 

Панас Ростислав Миколайович 
Картування грунтів : польовий практикум / 

Р. М. Панас ; МОН України, Національний університет 
"Львівська політехніка". - Львів : Новий Світ-2000, 
2016. - 212 с. 

У полоьвому практикумі розглянуто передумови і розвиток 
картування грунтів. Особлива увага звернута на організацію і 
виконання грунтово-картографічних робіт із застосуванням сучасних 
методів польових і лабораторних досліджень. Описано методику 
складання і оформлення грунтових карт і відповідних грунтових 
картограм. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 
 Б 

П191 

Пасічник Тимофій Васильович 
Моделювання та прогнозування стану довкілля : 

навчальний посібник / Т. В. Пасічник ; МОН України. - 
Львів : Магнолія 2006, 2016. - 200 с. - (Вища освіта в 
Україні).  

В навчальному посібнику викладені основні теоретичні моделі 
процесів в екосистемах. Розглянуті процеси переносу забруднювачів у 
повітрі, методи оцінки рівня забруднення від різних джерел 
забруднення та просторових масштабів зони забруднення. 
Представлені типові моделі розподілу забруднення у системі грунт-
рослина та в організмах сільськогосподарських тварин, моделі 
динаміки взаємодіючих популяцій, оптимізаційні моделі екології, 
моделі механізму генетичного контролю, задачі управління в 
біосистемах тощо. 

Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 4 
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 З973 

П191 

Пасічник, Володимир Володимирович 
Сховища даних : навчальний посібник / 

В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська ; МОН України. - Львів : 
Магнолія 2006, 2016. - 492 с.  

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-
професійної програми, затверженої Міністерством освіти і науки 
України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 8.080405 
"Інтелектуальні системи прийняття рішень". У ньому послідовно 
викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти 
проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ 
даних, які розробляються з метою розв'язання аналітичних задач 
проблемної області. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

З35 

П367 

Пиш'єв, Сергій Вікторович 
Сучасні технології "чистого" вугілля : монографія / 

 С. В. Пиш'єв, М. М. Братичак ; МОН України, 
Національний університет "Львівська політехніка". - 
Львів, 2015. - 180 c.  

Наведено методи та технології, спрямовані на зменшення 
забруднення довкілля оксидами сірки під час спалювання вугілля. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 Н7 

П394 

Плоский, Віталій Олексійович 
Архітектура будівель та споруд : підручник. Кн. 2. 

Житлові будинки / В. О. Плоский, Г. В. Гетун. - 
Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 617 с.  

У підручнику викладені загальні відомості про житлові будинки, 
наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх будівництва 
й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи проектування 
об'ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних житлових 
будинків. 

Місце збереження: Кількість

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

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 3 
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 Н7 

П394 

Плоский, Віталій Олексійович 
Архітектура будівель та споруд : підручник. Кн. 3. 

Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, 
Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - 2-е вид., перероб. та 
допов. - Київ : Ліра-К, 2016. - 816 с.  

У підручнику викладена історія архітектури від часів її 
зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної 
основи зодчества і будівельних прийомів. 

Місце збереження: Кількість

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

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

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

 Б 

П407 

Пляцук, Леонід Дмитрович 
Процеси та апарати природоохоронних технологій. 

Теоретичні основи : підручник / Л. Д. Пляцук, 
Л. Л. Гурець ; МОН України ; Кафедра прикладної 
екології Сумського державного ун-та. - Суми : 
Університетська книга, 2016. - 270 с.  

Висвітлено основні закономірності інженерного захисту 
навколишнього середовища, наведено класифікацію й характеристики 
основних джерел та видів забруднень, подана класифікація методів і 
процесів захисту атмосфери, гідросфери, літосфери від хімічних та 
фізичних видів забруднень. Розглянуті теоретичні основи 
гідромеханічних, масообмінних, теплових, хімічних, біохімічних і 
механічних процесів захисту навколишнього середовища. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Е 

П538 

Польський, Борис Миколайович 
Основи біології. Різноманітність життя на 

доорганізмених рівнях : навчальний посібник / 
Б. М. Польський, В. М. Торяник. - Суми : 
Університетська книга, 2016. - 288 с.  

Пропоноване видання є другою з чотирьох книг навчального 
посібника "Основи біології", адресованого учням і вчителям середньої 
школи. Організація і функціонування світу живого розглядається на 
рівні молекул, клітин, тканин, органів та систем органів. 

Місце збереження: Кількість 
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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, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 

Е 

П555 

Помогайбо, Валентин Михайлович 
Генетика людини : навчальний посібник / 

В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. - Київ : Академія, 
2014. - 280 с.  

Генетика допомогла людству розгадати важливі для його 
життєдіяльності проблеми. Вона відкрила шлях до пізнання і 
розуміння біологічних закономірностей у природі, джерел генетичної 
рівноваги в популяціях, чинників успадковуваності, причин спадкової і 
неспадкової мінливостей, спадкових порушень розвитку і 
захворювань. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 О6 

П581 

Попович, Павло Романович 
Не могло бути інакше / П. Р. Попович. - Київ : 

Либідь, 2011. - 312 с. 
У книгу легендарного космонавта Павла Поповича увійшли 

фрагменти його споминів, публікацій про космос і космонавтику, 
численних інтерв'ю, що їх у різні роки давав автор друкованим та 
електронним ЗМІ, хронікальна розповідь про першого космонавта 
Землі Юрія Гагаріна. Видання знайомить читачів з яскравою і 
різнобічною особистістю першого космонавта-українця, шостого 
землянина, що побував у космосі. Текст книги супроводжується фото з 
особистого архіву Павла Поповича. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 О52 

П598 

Порошковые материалы для авиационной и 
ракетно-космической техники / А. А. Коцюба, 
А. С. Бычков, О. Ю. Нечипоренко, И. Г. Лавренко. - Киев : 
КВИЦ, 2016. - 304 с.  

В книге рассмотрены материалы, изготавливаемые методами 
порошковой металлургии, и газотермические порошковые покрытия, 
применяемые в авиационной и ракетно-космической технике. 
Представлены новые разработки в области порошкового 
материаловедения, перспективные для самолето- и ракетостроения, а 
также современные технологии консолидации порошков для 
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производства изделий авиационно-космического назначения. 
Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури і періодичних видань 1 

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

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

 

Е 

П691 

Практикум з радіобіології та радіоекології : 
навчальний посібник / В. А. Гайченко, І. М. Гудков, 
В. О. Кашпаров, В. О. Кіцно ; МОН України, 
Національний ун-т біоресурсів та природокористування 
України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Херсон : ОЛДІ-
ПЛЮС, 2014. - 278 с.  

Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з 
джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивними речовинами, 
вимоги до улаштування і обладнання радіометричних лабораторій. 
Коротко розглянуто фізичні основи радіоактивності та прийоми 
статистичної обробки даних радіометрії. Описано способи збору і 
підготовки проб різних видів продукції та об'єктів навколишнього 
середовища для радіометричних досліджень, радіометричні та 
дозиметричні прилади різних систем. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 У 

П781 

"Проблемы подготовки профессиональных кадров 
по логистике в условиях глобальной конкурентной 
среды", научно-практическая конференция (7; 2009, 
Киев). Сборник докладов VII Международной научно-
практической конференции "Проблемы подготовки 
профессиональных кадров по логистике в условиях 
глобальной конкурентной среды", 29-30 октября 
2009 г. / "Проблемы подготовки профессиональных 
кадров по логистике в условиях глобальной 
конкурентной среды", научно-практическая 
конференция (7; 2009, Киев) ; МОН Украины, 
Украинская логистическая ассоциация ; 
Григорак М. Ю., ред. - Киев : НАУ, 2009. - 344 с. 

Сборник посвящен проблемам подготовки логистических кадров 
с учетом требований рынка труда, а также пропаганде логистических 
принципов для современной предпринимательской деятельности. 

Рассматриваются вопросы усовершенствования существующих 
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методик логистики, ее понятийного аппарата. 
Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

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

 У 

П781 

"Проблемы подготовки профессиональных кадров 
по логистике в условиях глобальной конкурентной 
среды", научно-практическая конференция (11; 2013, 
Киев). Сборник докладов XI Международной научно-
практической конференции "Проблемы подготовки 
профессиональных кадров по логистике в условиях 
глобальной конкурентной среды", 25-26 октября 2013 г. / 
"Проблемы подготовки профессиональных кадров по 
логистике в условиях глобальной конкурентной среды", 
научно-практическая конференция (11; 2013, Киев) ; 
МОН Украины, Национальный авиационный 
университет, Украинская логистическая ассоциация ; 
ред. М. Ю. Григорак. – Киев : Логос, 2013. - 632 с. 

Сборник посвящен проблемам подготовки логистических кадров с 
учетом требований рынка труда, а также пропаганде логистических 
принципов для современной предпринимательской деятельности. 

Рассматриваются вопросы усовершенствования существующих 
методик логистики, ее понятийного аппарата. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

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

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

 У 

П781 

"Проблемы подготовки профессиональных кадров 
по логистике в условиях глобальной конкурентной 
среды", научно-практическая конференция (12; 2014, 
Киев). Сборник докладов XII Международной научно-
практической конференции "Проблемы подготовки 
профессиональных кадров по логистике в условиях 
глобальной конкурентной среды", 23-24 октября 
2014 г. / "Проблемы подготовки профессиональных 
кадров по логистике в условиях глобальной 
конкурентной среды", научно-практическая 
конференция (12; 2014, Киев) ; МОН Украины, 
Национальный авиационный университет, Украинская 
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логистическая ассоциация ; Григорак М. Ю., ред. – 
Киев : Логос, 2014. - 300 с. 

Сборник посвящен проблемам подготовки логистических 
кадров с учетом требований рынка труда, а также пропаганде 
логистических принципов для современной предпринимательской 
деятельности. 

Рассматриваются вопросы усовершенствования существующих 
методик логистики, ее понятийного аппарата. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 2 
 

 У 

П781 

"Проблемы подготовки профессиональных кадров 
по логистике в условиях глобальной конкурентной 
среды", научно-практическая конференция (13; 2015, 
Киев). Сборник докладов XIII Международной научно-
практической конференции "Проблемы подготовки 
профессиональных кадров по логистике в условиях 
глобальной конкурентной среды", 23-24 октября 2015 г. / 
"Проблемы подготовки профессиональных кадров по 
логистике в условиях глобальной конкурентной среды", 
научно-практическая конференция (13; 2015, Киев) ; 
Национальный авиационный университет, Украинская 
логистическая ассоциация ; Григорак М. Ю., ред. – Киев : 
НАУ, 2015. - 323 с. 

Сборник посвящен проблемам подготовки логистических кадров с 
учетом требований рынка труда, а также пропаганде логистических 
принципов для современной предпринимательской деятельности. 

Рассматриваются вопросы усовершенствования существующих 
методик логистики, ее понятийного аппарата. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 2 

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

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

 Е 

Р154 

Радіоекологія : навчальний посібник / І. М. Гудков,  
В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров, Ю. О. Кутлахмедов ; 
МОН України, Національний ун-т біоресурсів і 
природокористування України. - 2-е вид., допов. - 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 468 с.  

Викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено 
відомості про історію розвитку науки, джерела радіоактивних речовин та 
іонізуючих випроомінювань на Землі, особливості дозимерії і радіометрії 
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в  радіоекології. Особливу увагу приділено питанням міграції 
радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища та дії їх іонізуючих 
випромінювань на екосистеми. Розглянуто концепцію радіоємності 
екосистем. Наведено дані про особливості ведення окремих галузей 
виробництва на забруднених радіонуклідами територіях. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 З889 

Р653 

Розорінов, Г. М. 
Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв'язку : 

навчальний посібник / Г. М. Розорінов, Д. О. Соловйов ; 
МОН України, Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут". - Київ : Ліра-
К, 2007. - 198 с.  

Розглянуто найбільш поширені і нові методи передавання 
сигналів через волоконно-оптичні лінії зв'язку. Особливу увагу 
приділено питанням підвішування оптичних кабелів з урахуванням 
міжнародних стандартів, рекомендацій та практичних розробок 
авторів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 Б 

С218 

Сафранов, Тамерлан Абісалович 
Еколого-економічні основи природокористування : 

навчальний посібник / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, 
Д. В. Лукашов. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 350 с. - 
(Вища освіта в Україні).  

В навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи 
класичної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного 
забруднення довкілля та його негативні наслідки, еколого-економічні 
аспекти та проблеми раціонального природокористування. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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 Г1 

С445 

Скоробогатий, Ярослав Петрович 
Харчова хімія : навчальний посібник / 

Я. П. Скоробогатий, А. В. Гузій, О. М. Заверуха. – 
Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 514 c. - (Вища освіта в 
Україні). 

У посібнику викладено основи загальної, неорганічної та 
біоорганічної хімії компонентів харчових продуктів. Розглянуто методи 
дослідження сировини та харчових систем, основні класи речовин - 
компонентів харчових продуктів, види забруднювачів харчових систем, 
їх вплив на людський організм. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Е 

С602 

Соломенко, Людмила Іванівна 
Загальна екологія : навчальний посібник 

/ Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов ; МОН України, 
Національний ун-т біоресурсів і природокористування 
України. - 3-те вид., випр. і допов. - Херсон : ОЛДІ-
ПЛЮС, 2015. - 294 с.  

Розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу 
дисципліни "Загальна екологія": аутекологія, демекологія, синекологія, 
основи біосферології та елементи прикладної екології. 

Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний 
словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного 
матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 Р 

С692 

Соціальна медицина та організація охорони 
здоров'я. Практикум : навчальний посібник / ред. : 
Ю. В. Вороненко, В. В. Рудень. - Львів : Новий Світ-2000, 
2017. - 376 с. - (Вища освіта в Україні).  

У навчальному посібнику викладений методичний алгоритм 
підготовки та проведення практичного заняття з навчальної дисципліни 
"Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" для студентів 
вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, що дає можливість 
студенту оволодіти під час заняття основними статистичними 
величинами та методиками їх обрахунку, методами аналізу й оцінки 
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показників здоров'я, основами організації системи охорони  здоров'я та 
медичної допомоги та її аналізу, методикою проведення експертизи 
тимчасової втрати працездатності, формами, методами та засобами 
санітарно-освітнього забезпечення - як складовими первинної 
профілактики захворювань. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 

З965 

С794 

Степашко, Володимир Семенович 
Комп'ютерний експеримент в індуктивному 

моделюванні : монографія / В. С. Степашко, 
С. М. Єфіменко, Є. А. Савченко ; НАН України, МОН 
України, Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем. - Київ : Наукова 
думка, 2014. - 223 с. - (Проект "Наукова книга").  

Монографію присвячено розвитку теорії, методів та технологій 
індуктивного моделювання, прогнозування та виявлення 
закономірностей для інформаційної підтримки прийняття рішень у 
складних системах. Розроблено методи, алгоритми та інформаційні 
технології дослідження та застосування методів моделювання 
складних процесів за даними спостережень в умовах наявності шуму 
для знаходження шляхів підвищення їх ефективності та апробації 
запропонованих підходів на прикладах розв’язування практичних задач 
моделювання. Наведено шляхи підвищення ефективності засобів 
моделювання, а також розроблено технології аналізу даних та 
прогнозування на базі методу групового урахування аргументів. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Б 

С911 

Сухарев, Сергій Миколайович 
Техноекологія та охорона навколишнього 

середовища : навчальний посібник / С. М. Сухарев, 
С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. - Львів : Новий Світ-2000, 
2016. - 256 с. - (Вища освіта в Україні).  

У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, показано 
місце техноекології в питанні охорони навколишнього природного 
середовища. Розглянуто основні заходи та засоби зменшення 
негативного антропогенного впливу на природне середовище.  

Місце збереження: Кількість 

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

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

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



48 
1 
 

 

 Б 

Т384 

Техноекологія : підручник / М. С. Мальований,  
В. М. Боголюбов, Т. П. Шаніна, В. М. Шмандій ; 
МОН України, Національний ун-т "Львівська політехніка", 
Національний ун-т біоресурсів і природокористування 
України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 616 с.  

У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, 
показано місце  дисципліни в блоці нормативних дисциплін підготовки 
фахівців напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування". Підручник містить характеристику 
основних галузей виробничої діяльності та необхідних для цієї  
діяльності природних ресурсів, інформацію щодо негативного впливу 
анропогенної діяльності на довкілля та заходи зі зниження рівня цього 
впливу чи його попередження, приводиться інформація щодо 
перспективності впровадження альтернативних екологобезпечних 
техноекологій. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Д 

Т982 

Тюленєва, Валентина Олексіївна 
Основи метеорології і кліматології : навчальний 

посібник / В. О. Тюленєва, І. С. Козій. - Київ : 
Університетська книга, 2016. - 210 с.  

Підготовка навчального посібника "Основи метеорології і 
кліматології" зумовлена переходом на кредитно-модульну систему та 
створенням підручників для підготовки студентів-екологів та шкільних 
географів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

 Д 

У745 

Усенко, Ольга Витальевна 
Формирование расплавов: геодинамический 

процесс и физико-химические взаимодействия = The 
formation of melt: geodynamical process and physico-
chemical reactions : монография / О. В. Усенко ; НАН 
Украины, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. - Киев : 
Наукова думка, 2014. - 237 с. - (Проект "Наукова 
книга").  
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В монографии обобщены представления петрологии, 
геофизики, а также общей и физической химии о геодинамических 
процессах и физико-химических взаимодействиях, происходящих при 
дифференциации глубинных расплавов. Показано, что химический 
состав породы в первом приближении определяется фазовыми 
реакциями при соответствующих давлении и температуре. 

Місце збереження: Кількість 

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

 З973 

У804 

Устинова, М. И. 
Фотошопчик. Photoshop на практике. Создание 

фотомонтажа и обработка фотографий в программе 
Photoshop / М. И. Устинова, А. А. Прохоров, 
Р. Г. Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 
2015. - 240 с.  

С помощью данной книги вы достаточно быстро и легко 
освоитесь с работой в графическом редакторе Adobe Photoshop. 
Буквально с первых же шагов вы сможете получать реальные 
результаты. Достичь такого эффекта позволяет большое количество 
практических примеров, встречающихся в книге на каждом шагу, а 
также пошаговые инструкции по выполнению тех или иных действий. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 Л 

Ф503 

Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості 
товарних нафтопродуктів / П. І. Топільницький, 
О. Б. Гринишин, О. І. Лазорко, В. В. Романчук ; МОН 
України, Національний університет "Львівська 
політехніка". - Львів, 2015. - 248 с.  

Коротко викладено відомості про фізико-хімічні властивості 
нафти і нафтопродуктів, наведено методики технологічних розрахунків 
типових апаратів технологічних установок для переробки нафти і газу. 
Подано характеристику товарних нафтопродуктів. Наведено варіанти 
задач для виконання розрахункових (контрольних) робіт. 

Місце збереження: Кількість

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

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

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

Х227 

Харченко, Олег Васильович 
Агроекономічне та екологічне обгрунтування рівня 

живлення сільськогосподарських культур : навчальний 
посібник / О. В. Харченко, В. І. Прасол, О. В. Ільченко. - 
Суми : Університетська книга, 2016. - 126 с.  

У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні 
підходи і методики економічного та екологічного обгрунтування рівня 
живлення сільськогосподарських культур з погляду паритету цін і 
можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За 
екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, 
прийнято рівень забезпечення таким ресурсом, як волога. Окремо 
розглянуто проблему економічного обгрунтування доцільності 
використання під ріллю малопродуктивних земель та застосування на 
них добрив. 

Місце збереження: Кількість

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

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

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

 Р 

Х324 

Хвороби органів дихання : навчальний посібник / 
Р. М. Федорів, М. С. Регеда, І. Г. Гайдучок та ін. ; 
Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького, ТзОВ "Львівський медичний 
інститут". - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 480 с. - (Вища 
освіта в Україні).  

Вивчення хвороб системи дихання вимагає комплексного підходу 
до викладання навчального матеріалу, що базується на знанні анатомо-
фізіологічних і патофізіологічних особливостей бронхолегеневого 
апарата. Глибоке знання патофізіологічних механізмів забезпечить 
уміння правильно діагностувати та ефективно лікувати хвороби легенів і 
бронхітів, попереджувати можливі ускладнення з боку інших систем і 
органів. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

Ц185 

Царенко, Олександр Михайлович 
Основи екології та економіка природокористування 

= Bases of Ecology and Enviroment Economy : навчальний 
посібник / О. М. Царенко. - 3-є вид., перероб. і допов. - 
Суми : Університетська книга, 2016. - 592 с. - (Бібліотека 
економічних наук).  

У навчальному посібнику розглядаються питання екології 
навколишнього природного середовища та економіки 
природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що 
стосуються екології, впливу людини на стан навколишнього природного 
середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів 
регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального 
використання природних ресурсів. 

Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 4 
 

 И 

Ц61 

Цимбал, Юрій Степанович 
Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників з 

осадових порід західної частини українського щита = 
Typomorphism of diamonds and accompanying minerals 
from sedimentary rocks of the western part of the ukrainian 
shield : монографія / Ю. С. Цимбал ; НАН України, Ін-т 
геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка. - Київ : Наукова думка, 2014. - 207 с. 
- (Проект "Наукова книга").  

У монографії наведено типоморфні ознаки алмазу та його 
мінералів-супутників з осадових порід палеогенового і неогенового віку. 
Описано закономірності розміщення та палеогеографічні умови 
утворення їх ореолів розсіювання. Ореоли типізовано за віком, 
генезисом і положенням щодо джерел живлення. Встановлено вплив 
локального глибинного метасоматозу на материнські породи деяких 
піропів. Визначено парагенетичну приналежність хромшпінелідів 
мантійного і корового походження. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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З23 

Э455 

Электротехнические изделия для строительства и 
ремонта : каталог продукции. - Киев, [2013]. - 43 с. 

Компания ЗМ - многопрофильная международная копрорация с 
вековой историей и многолетними традициями. За время своей 
работы на различных рынках ЗМ заслужила репутацию одной из 
самых инновационных компаний в мире. 

Місце збереження: Кількість 

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

 О58 

Х227 

Харченко, Володимир Петрович 
Обслуговування повітряного руху на цивільних 

аеродромах України : навчальний посібник / 
В. П. Харченко, Г. Ф. Аргунов, О. Є. Луппо ; МОН України, 
Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2013. - 244 с.  

Присвячено аеродромному обслуговуванню повітряного руху на 
цивільних аеродромах відповідно до стандартів та рекомендованої 
практики Міжнародної організації цивільної авіації. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

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

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

 О57 

Х227 

Харченко, Володимир Петрович 
Прийняття рішень в соціотехнічних системах : 

монографія / В. П. Харченко, Т. Ф. Шмельова, 
Ю. В. Сікірда ; МОН України, Національний авіаційний 
університет. - Київ : НАУ, 2016. - 308 c.  

У монографії проведено системний аналіз та формалізовано 
фактори, що впливають на діяльність операторів соціотехнічної 
системи. Надано детерміновані, стохастичні, нейромережеві, 
марковські, GERT-моделі прийняття рішень оператором соціотехнічної 
системи з урахуванням впливу індивідуальних і соціальних факторів з 
практичними рекомендаціями для розрахунку відповідних моделей. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, абонемент науково-технічної літератури 1 
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 З844 

Ш711 

Шмаков, С. Б. 
Практическая энциклопедия радиолюбителя / 

С. Б. Шмаков. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 
2016. - 416 с.  

В помощь увлеченному радиолюбителю книга представляет 
сведения по современной элементной базе, используемой  в своем 
творчестве или при ремонте бытовой аппаратуры. Электронные 
компоненты рассматриваются в систематизированных разделах: от 
пассивных элементов до микроконтроллеров. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

 Е 

Ш715 

Шмандій, Володимир Михайлович 
Основи біогеохімії : навчальний посібник / 

В. М. Шмандій, Л. А. Бездєнєжних ; МОН України, 
Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2014. - 176 c.  

Навчальний посібник призначений для студентів з підготовки 
бакалавра за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування". Розглянуто основні поняття 
основ біогеохімії як науки про взаємодію живих речовин і геохімічного 
середовища. В.І. Вернадський, основоположник біогеохімії, виявляє 
грандіозну роль живої речовини в геохімічних процесах на нашій 
планеті. Для вивчення ролі живої речовини в біосфері були потрібні 
знання біології, геології, хімії, саме на їх основі створилась нова наука - 
біогеохімія. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

Хімія. Хімічна технологія: 

 

 
 
Украинский химический журнал. – 2016. - № 9-

10. - 128 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Хімічна промисловість України. - 2016.- № 5-6. - 

84 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

Техніка і технічні науки: 

 

 
 
Контроль. Диагностика. - 2016. - № 9. - 64 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Контроль. Диагностика. - 2016. - № 8. - 64 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

Електротехніка і енергетика: 
 

 З85 

E43 

Electronics and control systems : scientific journal / 
National aviation university ; Sineglazov V. M., editor. - 
Kyiv : NAU, 2014. - № 4 (42). - 156 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 З85 

Е43 

Electronics and control systems / National Aviation 
University. - Kyiv : NAU, 2015. - № 3 (45). - 144 p. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 2 
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З85 

E43 

Electronics and control systems : scientific journal / 
National aviation university ; Sineglazov V. M., editor. - 
Kyiv : NAU, 2015. - № 4 (46). - 145 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 

З85 

E43 

Electronics and control systems : scientific journal / 
National aviation university ; Sineglazov V. M., editor. - 
Kyiv : NAU, 2016. - № 1 (47). - 139 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 

З85 

E43 

Electronics and control systems : scientific journal / 
National aviation university ; Sineglazov V. M., editor. - 
Kyiv : NAU, 2016. - № 2 (48). - 155 p. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 

 
 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 

2016. - № 4. - 68 с. 
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Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 

2016. - № 5. - 68 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 

2016. - № 11. - 76 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 

2016. - № 12. - 68 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Автоматика і телемеханіка: 

 

 
 
Программирование. - 2016. - № 4. - 92 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Программирование. - 2016. - № 5. - 80 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Программирование. - 2016. - № 6. - 74 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

Технологія металів. Машинобудування 

 

 
 
Научное приборостроение. - 2016. - № 3. - 106 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Aviation Week and Space Technology. - 2017. - 

№ 1. - 58 р. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Aviation Week and Space Technology. - 2017. - 

№ 2. - 66 р. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Combat Aircraft. - 2017. - № 1. - 98 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Combat Aircraft. - 2017. - № 2. - 98 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Flight International : Super Tucano. - 2017. - 

№ 5571. - 43 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Flight International : Super Tucano. - 2017. - 

№ 5572. - 43 с. 
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Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Flight International : Super Tucano. - 2017. - 

№ 5575. - 51 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Flight International : Super Tucano. - 2017. - 

№ 5576. - 47 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Авиационно-космическая техника и технология. - 

2017. - № 1/136. - 74 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Авиация и время. - 2017. - № 1. - 44 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Економіка. Економічні науки 

 

 
 
Нефть и газ Евразия = Oil & Gas Eurasia. - 2016. - 

№ 11-12. - 48 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

Держава та право. Юридичні науки: 

 

 
 
Підприємництво, господарство і право. - 2016. - 

№ 9. - 154 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних 

видань 
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Ю704 

Юридичний вісник. Повітряне і космічне право : 
збірник наукових праць. № 2 (39) / Калюжний Р. А., гол. 
ред. - Київ : НАУ, 2016. - 212 с. 

У правовому журналі висвітлено результати досліджень учених 
університету та провідних наукових установ України з актуальних 
проблем повітряного, космічного, а також інших галузей права. 

Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 1 
 

Наука. Культура: 
 

 

 
 
Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2017. - 

№ 2. - 84 с. 
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Місце збереження: Кількість 

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

 

 

Ж6 

Н733 

Новітні технології : збірник наукових праць. Вип. 
№ 1 (1) / МОН України, Приватний вищий навчальний 
заклад "Університет новітніх технологій"; Чурюмов К. І., 
ред. - 2016. - 116 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Н733 

Новітні технології : збірник наукових праць. Вип. 
№ 2 (2) / МОН України, Приватний вищий навчальний 
заклад "Університет новітніх технологій"; Чурюмов К. І., 
ред. - 2016. - 117 с. 
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Освіта: 

 

 
 
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства 

освіти і науки України. - 2017. - № 2. - 96 с. 
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Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Бібліотечна справа: 

 

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

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Научные и технические библиотеки. - 2016. - 

№ 11. - 148 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

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

наук) дивіться у розділі «Нові надходження» Web-порталу НТБ НАУ (адреса: 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspxhttp://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspx). 

Докладніше про надходження до бібліотеки за останній період: 

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


