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 Вітаємо користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного 
авіаційного університету на сторінках оновленого Інформаційного бюлетеня! 
До Вашої уваги щомісячна інформація про електронні ресурси, нові книжкові 
та періодичні видання з анотаціями та із зручною системою інтерактивних 
посилань. «Віртуальні виставки» можна переглядати на сайті НТБ: 
http://www.lib.nau.edu.ua 

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

Всі побажання та пропозиції щодо поліпшення інформаційного 
обслуговування Ви можете надсилати на електронні адреси: 
ntb@nau.edu.ua;melodika@nau.edu.ua або телефонуйте за номерами: 78-53; 
78-50. 
Адреси, які можуть стати Вам у пригоді: 

- Довідково-пошукова система НТБ: http://www.lib.nau.edu.ua/search/ 
- Наукова періодика НАУ: http://jrnl.nau.edu.ua/ 
- Електронний репозитарій НАУ: http://er.nau.edu.ua/ 
-Віртуальна бібліографічна довідка НАУ: 

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



4 

Цікаві ресурси НТБ НАУ 
 

Спілкуватися зі спеціалістами бібліотеки та отримувати консультації 
можна у розділі Web-сайту «Консультація (Форум)» 
http://www.lib.nau.edu.ua/forum. Для цього необхідно ввести особисті логін 
та пароль на першій сторінці сайту. 

Накази та розпорядження керівництва університету щодо формування 
електронної бібліотеки НАУ знаходяться на сайті НТБ НАУ у розділі 
“Викладачам НАУ” за адресою: 
http://www.lib.nau.edu.ua/profesors/normdoc.aspx 

Перелік наукових видань НАУ, що входять до провідних 
міжнародних наукометричних баз даних знаходиться за адресою 
http://www.lib.nau.edu.ua/forum/default.aspx?g=posts&t=358 

Рейтинг викладачів НАУ згідно з наукометричною базою даних 
Скопус, що знаходиться сайті НТБ НАУ у розділі “Викладачам НАУ”, 
можна знайти за адресою http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating.php 
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Реалізація книжок видавництва НАУ 
Шановні читачі! 

Науково-технічна бібліотека НАУ здійснює реалізацію книжок 
видавництва НАУ. Книжки можна придбати: 

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

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

У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки 
видавництва ЦУЛ 

 
 

З 1 квітня 2015 р. НТБ НАУ надає доступ до електронної бібліотеки 
Центру учбової літератури (ЦУЛ).  

 Умови користування ресурсами: 

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

- Використовуючи повнотекстові бази даних, Ви не застосовуєте 
спеціальних програм для скачування та послідовних скачувань архіву (цілого 
журналу або окремих його випусків). 

 Доступ до ресурсу з усіх комп'ютерів університету та бібліотеки за 
адресою http://www.culonline.com.ua/, використовуючи Логін: avia-nau та 
Пароль: library. Логін та пароль ввести у формі з правого боку сторінки, 
вгорі. 

 Видавництво ТОВ "Центр навчальної літератури" надає доступ до 
електронних версій книг. Колекція нараховує понад 700 найпопулярніших 
книг власного видання за різними тематиками: аудит, бухгалтерський, 
кадровий облік (91 книга), фінанси (90 книг), економіка (264 книги), 
менеджмент (102 книги), маркетинг (27 книг), правова література (94 книги), 
гуманітарні науки (196 книг), природничі та технічні науки (94 книги). 
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У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної бібліотеки 
Міжнародного валютного фонду 

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

представлені доповіді та огляди Міжнародного валютного фонду, публікації 
з питань світової економіки, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічних 
відносин, статистичні матеріали, періодичні видання англійською та 
російською мовами.  

Умови доступу:  
Доступ за IP-адресами з усіх комп'ютерів НАУ, що мають вихід 

в Інтернет Докладніше: 
http://www.lib.nau.edu.ua/forum/default.aspx?g=posts&m=532&#post532 
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 З листопада 2017 для читачів НАУ з'явився доступ до найбільшої у 
світі бази даних рефератів та цитування рецензованої літератури Scopus. 
(доступ з території НАУ або за видаленим VPN доступом) та Web of Science. 
Відповідно до Наказу МОН України від 19.09.2017 р. №1286 НАУ 
забезпечено підключенням до Міжнародної науко метричної БД Scopus та 
Web of Science, як одному зі 100 Українських вишів. 

 

У НАУ продовжується доступ до Scopus 

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

єдину реферативну базу даних, яка індексує більш ніж 21 000 найменувань 
науково-технічних та медичних журналів приблизно 5 000 міжнародних 
видань. Щодня оновлювана база даних Scopus включає записи, навіть до 
першого тому, першого випуску журналів провідних наукових видавництв. 
Вона забезпечує неперевершену підтримку у процесі пошуку наукових 
публікацій та пропонує посилання на усі реферати з широкого обсягу 
доступних статей, які вийшли. 

 
Розробникам, які відповідають за інформаційне наповнення, довелося 

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

 
Зміст та основні переваги: 
 
21 000 журналів, які рецензуються (у тому числі 3 800 журналів Open 

Access) (Завантажити в xls) 
100 000 книг 
390 назв Trade Publications 
370 книжкових серій (триваючих видань) 
6,8 млн. конференційних доповідей з трудів конференцій 
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50 млн. записів: 
29 млн. записів з посиланнями з 1996 р. (з яких 84% складають 

пристатійну літературу) 
21 млн. записів з 1996 р. до 1823 р. 
27 млн. патентних записів від п’яти патентних офісів 
Статті, які знаходяться у підготовці до друку (“Articles¬in¬Press”), із 

більше ніж 3 850 журналів. 
Включає інформацію із спеціалізованих баз даних компанії Elsevier 

(наприклад, Embase, Compendex та ін.), а також основних баз інших видань 
(наприклад, Medline), авторські профілі з детальною інформацією про автора 
та оцінкою його наукової діяльності, профілі організацій з детальною 
інформацією та оцінкою їх наукової діяльності, функція Analytics дозволяє 
проводити порівняння журналів згідно з різними бібліометричними 
показниками (SNIP та SJR). 

 
Переваги перед іншими базами даних: 
 
Scopus перевищує за повнотою та ретроспективною глибиною більшість 

баз даних, які існують у світі; 
повна інформація про російські організації, російські журнали та 

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

відсутність ембарго, індексації та поява багатьох рефератів до того, як 
вони будуть надруковані; зручний і простий в освоєнні інтерфейс; 

можливість в один крок побачити розбивку результатів за усіма 
можливими джерелами пошуку (кількість у наукових журналах, патентах, 
наукових сайтах в Інтернет), а також деталізовану картину за назвами 
журналів, авторами та співавторами, організаціями, роками, типами 
публікацій тощо; 

демонстрація усіх варіантів написання журналу, прізвища та імені 
автора, назви організацій, які зустрічаються. 
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У НАУ продовжується доступ до Web of Science Core Collection 
 

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



11 

Тестовий доступ до ресурсів компанії Gale Cengage Learning 

З 1 по 31 січня 2018 року Вам відкрито тестовий доступ до ресурсів 
компанії Gale Cengage Learning (http://gale.cengage.co.uk) – беззаперечного 
світового лідера з постачання наукових та освітніх інформаційних ресурсів. 
Пароль доступу grcfreedem. Під час тестового періоду Ви отримали доступ до 
наступних баз: 
1) InfoTrac Academic OneFile (http://gale.cengage.co.uk/academic-onefile.aspx) – 
містить з документи усіх галузей знань; 
2) Artemis Literary Sources(http://gale.cengage.co.uk/gale-artemis/gale-artemis-
literary-sources.aspx) – база даних для літературознавців; 
3) Бази платформи Artemis Primary Sources (http://gale.cengage.co.uk/gale-
artemis/gale-artemis-primary-sources.aspx) (економіка, політика, історія): 
«Financial Times Historical Archive 1888-2010» та «Economist Historical 
Archive». 

NB! Зверніть увагу, що в межах тестового доступу учасники зможуть 
скористуватися лише двома архівними колекціями платформи Artemis 
Primary Sources – «Financial Times Historical Archive 1888-2010» та 
«Economist Historical Archive». Якщо б раптом хтось потребував доступ до 
інших архівних колекцій даної платформи – прошу написати і вказати до 
яких саме. 
 
У додатку, Ви знайдете промоційні матеріали та інструкції щодо роботи з 
продуктами Gale: 
·Gale, Leaflet in Russian 
·InfoTrac, AOF brochure http://gale.cengage.co.uk/academic-onefile.aspx  
·Artemis Literary Sources, tip sheet http://gale.cengage.co.u...s-literary-
sources.aspx  
·Economist Historic al Archive brochure http://gale.cengage.co.u...l-archive-
18432003.aspx  
·Financial Times and Economist – comparison http://gale.cengage.co.u...historical-
archive.aspx  
·Financial Times Histrorical Archive
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Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
В межах проекту «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» 

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

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

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

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

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

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

НАУ» 
(До 85-річчя Національного авіаційного університету) 

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

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

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

КНИГИ, БРОШУРИ  
 

 52 
А914 

Астрономічний календар. 2017. Вип. 63 / НАН 
України, Головна астрономічна обсерваторія, 
Українська астрономічна асоціація ; Відьмаченко 
А. П., гол. ред. - Київ : Академперіодика, 2016. - 298 
с. - ISBN 978-966-02-8048-9. 

У довідковій частині щорічника наведено табель-календар 
на 2017 рік, відомості про хронологію за найуживанішими 
календарями народів світу, основні величини для Сонця, Землі, 
Місяця й планет, ефемериди Сонця, Місяця і планет, час сходу та 
заходу Сонця й Місяця, моменти кульмінацій і фази Місяця, 
планетні конфігурації, відомості про видимість на небі великих 
планет і галілеєвих супутників Юпітера, про яскраві й змінні зорі, 
про туманності, комети, покриття зір Місяцем та астероїдами, 
метеорні потоки, затемнення та про інші небесні явища. 

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

 

004.056 
Б402 

Безпека медичних інформаційних систем : 
лабораторний практикум для студентів 
спеціальності 163 "Біомедична інженерія" / МОН 
України, Національний авіаційний університет ;  
Оникієнко Ю. Ю., уклад. – Київ : НАУ-друк, 2018. - 
40 с. 

 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 8 
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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624 
Б903 

Будівельні конструкції. Теорія і практика : 
збірник наукових праць. Вип. 2 / МОН України, 
Київський національний університет будівництва і 
архітектури ; Журавський О. Д., ред. – Київ : КНУБА, 
2018. - 222 с. 

Наведені результати наукових досліджень будівельних 
конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, 
використання нових прогресивних матеріалів в будівельних 
конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, 
будівель та споруд. 

  
Місце збереження: Кількість 

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

 

532 
В223 

Вахненко, В'ячеслав Олексійович 
Хвильова динаміка структурованих 

середовищ : монографія / В. О. Вахненко, О. О. 
Вахненко ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. 
Субботіна. - Київ : Наукова думка, 2016. – 227 с. - 
(Проект "Наукова книга"). - ISBN 978-966-00-1496-1. 

Монографія присвячена побудові рівнянь стану і створенню 
математичних моделей релаксівних середовищ зі структурою для 
опису нелінійних довгохвильових процесів. Особливу увагу 
приділено дослідженню нелінійних еволюційних рівнянь, 
вивченню закономірностей еволюції хвильових полів тощо. 

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

 

539 
В42 

Від традиційних до нових матеріалів : 
навчальний посібник. Ч. 1 / О. Т. Богорош, С. О. 
Воронов, В. М. Крамар, О. Г. Шайко-Шайковський ; 
МОН України, Чернівецький національний ун-т ім. 
Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2015. - 396 с. - 
ISBN 978-966-423-356-6. 

У даному навчальному посібнику розглянуті основні 
напрямки сучасного використання традиційних матеріалів в 
умовах виробництва і розвитку наукових досліджень у фізичному 
матеріалознавстві. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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004 
Г547 

Глоба, Лариса Сергіївна 
Розробка інформаційних ресурсів та систем : 

підручник. Т. 1 / Л. С. Глоба ; МОН України, 
Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ 
"КПІ", 2014. - 376 с. - ISBN 978-966-622-649-8; 978-
966-622-650-4 (Т. 1). 

Уміщено методологічні основи побудови розподілених 
інформаційно-телекомунікаційних систем та середовищ, зокрема 
Internet-базованих, принципи утворення інформаційно-
обчислювального середовища корпоративних систем прикладного 
призначення тощо. 

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

 

004 
Г547 

Глоба, Лариса Сергіївна 
Розробка інформаційних ресурсів та систем : 

підручник. Т. 2 / Л. С. Глоба; МОН України, 
Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ 
"КПІ", 2015. - 376 с. - ISBN 978-966-622-649-8; 978-
966-622-651-1 (Т. 2). 

Уміщено методологічні основи побудови розподілених 
інформаційно-телекомунікаційних систем та середовищ, зокрема 
Internet-базованих, принципи утворення інформаційно-
обчислювального середовища корпоративних систем прикладного 
призначення.  

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

 

691 
Д694 

Дорофєєв, Віталій Степанович 
Основи деформаційно-силової моделі опору 

залізобетонних конструкцій : навчальний посібник / 
В. С. Дорофєєв, В. М. Карпюк, Ю. А. Сьоміна. - 
Одеса : ОДАБА, 2016. - 245 с. - ISBN 978-617-7195-
31-2. 

У навчальному посібнику розглянуті етапи розвитку теорії 
опору складно завантажених стержневих залізобетонних 
конструкцій, основи деформування бетонних елементів, модель 
та загальні принципи деформування залізобетонних конструкцій 
при короткочасних та тривалих, простих і складних 
навантаженнях тощо. 

Місце збереження: Кількість 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 1 
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537 
Е502 

Електронні процеси в напівпровідниках : 
навчальний посібник / МОН України, Чернівецький 
національний ун-т ім. Юрія Федьковича ; Мар'янчук 
П. Д., уклад. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 132 с. 

У посібнику викладено основи будови матеріалів, види 
хімічного зв'язку, типи кристалічних граток, дефекти упаковки, 
елементи зонної теорії твердого тіла та фізики явищ, що протікають 
у напівпровідникових та магнітних матеріалах, їх електричні та 
магнітні властивості. 

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

 

621.3 
З484 

Зеленков, Олександр Аврамович 
Теоретичні основи електротехніки. 

Математичне та комп’ютерне моделювання 
процесів в електричних колах : навчальний посібник 
/ О. А. Зеленков, О. О. Бунчук ; МОН України, 
Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 
180 с. - ISBN 978-966-598-967-7. 

У навчальному посібнику розглянуто питання 
математичного та комп'ютерного моделювання процесів у лінійних 
та нелінійних електричних колах як із зосередженими, так і 
розподіленими параметрами за допомогою відповідного 
програмного забезпечення "MathCAD 2001" та " Electronics 
Workbench 5.0" тощо. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 7 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
 

 

52 
К182 

Камін, О. Л. 
Космічна Одіссея (цікава олімпіада з 

астрономії, фізики Космосу, фізики Землі, фізики 
польоту) : додатковий посібник / О. Л. Камін, О. О. 
Камін ; МОН України, Харківський національний ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2016. - 224 с. - ISBN 978-966-285-288-2. 

Видання містить цікаві задачі для учнів 7 - 11 класів з 
астрономії, фізики Космосу, фізики Землі, фізики польоту. Це - 
відкриті задачі, які допомагають розвитку творчих здібностей. У 
посібнику подано матеріали конкурсів, які проводилися для учнів 
міста Луганськ кожного року з 2005 по 2010 рік. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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004 
К637 

Комп'ютерна схемотехніка : лабораторний 
практикум для студентів напряму підготовки 
6.050102 "Комп'ютерна інженерія" / МОН України, 
Національний авіаційний університет ; Дрововозов 
В. І., Журавель С. В., уклад. - Київ : НАУ, 2014. –  
52 с. 

  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 28 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
 

 

681.6 
К637 

Комп'ютерні технології друкарства = Computer 
Technologies of Printing. № 2 (38) / Українська 
академія друкарства; Дурняк Б. В., ред. - Львів, 
2017. - 203 с. - (Технічні науки). 

  

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

 

502 
К64 

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті. № 2 
/ Всеукраїнська екологічна ліга ; Тимочко Т. В., 
ред. - Київ, 2018. - 25 с. - (Європейська інтеграція). 

  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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517.9 
К763 

Кошманенко, Володимир Дмитрович 
Спектральна теорія динамічних систем 

конфлікту : монографія / В. Д. Кошманенко ; НАН 
України, Ін-т математики. - Київ : Наукова думка, 
2016. - 288 с. - (Проект "Наукова думка"). - ISBN 
978-966-00-1516-6. 

У монографії послідовно викладається новий математичний 
підхід до опису конфліктних процесів у моделях складних систем 
у термінах спектральної теорії. Підхід ґрунтується на інтерпретації 
протилежних сторін конфлікту як імовірнісних розподілів (мір) на 
спірній території.   

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

 

621 
Л673 

Лишук, Віктор Васильович 
Електрорадіоматеріали : навчальний посібник 

/ В. В. Лишук ; МОН України, Луцький НТУ. - Луцьк : 
Луцький НТУ, 2016. - 324 с. - ISBN 978-617-672-145-
1. 

У навчальному посібнику розглядаються фізичні процеси і 
явища, що протікають в електрорадіоматеріалах, а також пасивні 
та активні компоненти радіоелектронної апаратури, їх фізичні 
основи, принцип дії, паewdраметри, характеристики, особливості 
застосування й основні напрями розвитку компонентної бази.   

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

 

504 
М673 

Мітрясова, Олена Петрівна 
Хімічна екологія : навчальний посібник / О. П. 

Мітрясова ; МОН України. - 2-ге вид., випр. та 
допов. – Київ : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 318 с. - ISBN 
978-966-289-086-0. 

У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. 
Розглянуто основні хіміко-екологічні проблеми атмосфери, 
гідросфери, літосфери та енергетики; приділяється увага окремим 
основним поняттям моніторингу освіти.   

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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621 
Н213 

Накашидзе, Лілія Валентинівна 
Застосування фотоелектричних систем для 

отримання електричної енергії : навчальний 
посібник / Л. В. Накашидзе, В. О. Габрінець, Ю. О. 
Мітіков ; МОН України, Дніпропетровський 
національний ун-т ім. Олеся Гончара. - 
Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2016. - 146 с. - ISBN 
978-966-921-078-4. 

У навчальному посібнику наведено методологічні відомості 
для лабораторних робіт, які спрямовані на отримання практичних 
навиків роботи з обладнанням та матеріалами, що 
використовуються при перетворенні сонячної енергії в 
електричну. Роботи скомпоновані таким чином, що вони містять 
теоретичний матеріал тощо. 

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

 

621.57 
Н654 

Нікульшин, Володимир Русланович 
Теплові насоси та кондиціонери : навчальний 

посібник / В. Р. Нікульшин, В. В. Височин ; МОН МС 
України. – Одеса : Медіа Арт, 2014. - 181 с. 

У навчальному посібнику викладені основні принципи 
використання теплових насосів і кондиціонерів як пристроїв для 
забезпечення насамперед комфортних умов перебування людини 
у приміщенні. Надані теоретичні передумови технічної реалізації 
теплових насосів і кондиціонерів.   

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

 

539 
Н73 

Нові матеріали та речовини. П'єзо- та 
сегнетоматеріали : навчальний посібник. Ч. 2 / О. Т. 
Богорош, С. О. Воронов, В. М. Крамар, О. Г. Шайко-
Шайковський ; МОН України, Чернівецький 
національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 
Національний технічний ун-т України "Київський 
політехнічний ін-т". - Київ : ЧНУ, 2016. - 366 с. - ISBN 
978-966-423-370-2. 

У 2 частині навчального посібника розглянуто основні 
напрямки сучасного отримання та використання п'єзоелектричних 
та сегнетоелектричних матеріалів тощо. 
 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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502.2 
П781 

Проблемні питання розвитку заповідної 
справи в Україні. № 1 / Всеукраїнська екологічна 
ліга ; Тимочко Т. В., ред. - Київ, 2018. - 36 с. - 
(Охорона навколишнього середовища). 

  

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

 

629.735 
С408 

Системи автоматизованого проектування в 
літакобудуванні. Основи автоматизованого 
проектування в технологічній підготовці 
виробництва : навчальний посібник / І. А. Гриценко, 
А. П. Кудрін, О. В. Мамлюк, Г. М. Зайвенко ; МОН 
України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 
2016. – 124 с. - ISBN 978-966-598-976-9. 

Висвітлено питання автоматизації процесів технічної 
підготовки виробництва в авіаційному будуванні, використання 
обладнання з числовим програмним керуванням як складової 
системи автоматизованого проектування.   

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 7 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
 

 

669 
Т384 

Технологія конструкційних матеріалів : 
навчальний посібник / С. В. Марченко, О. П. 
Гапонова, Т. П. Говорун, Н. А. Харченко ; МОН 
України, Сумський державний ун-т. - Суми : СДУ, 
2016. - 146 с. - ISBN 978-966-657-612-8. 

У навчальному посібнику наведена стисла інформація про 
основні технологічні процеси одержання матеріалів і виробництво 
заготовок. Розглянуто технології металургійного одержання 
матеріалів, заготовок литтям, обробкою тиском.   

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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537 
Т441 

Тирнов, Олег Федорович 
Статистична радіофізика. Приклади та 

задачі : навчальний посібник / О. Ф. Тирнов, В. П. 
Тишковець ; МОН України, Харківський 
національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 128 с. - ISBN 978-966-285-
189-2. 

Посібник призначений для формування навичок творчого 
підходу у студентів при розв'язанні задач з курсу "Статистична 
радіофізика". У посібнику поряд з висвітленням основних 
положень курсу наведені рекомендації та підходи до рішення 
типових задач по відповідних розділах тощо. 

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

 

621.396 
Т484 

Ткаченко, Валерий Николаевич 
Методы определения координат источников 

радиоизлучения в многопозиционных комплексах 
пассивной локации : монография / В. Н. Ткаченко, 
Р. Л. Пантеев, Е. К. Поздняков; НАН Украины, Ин-т 
прикладной математики и механики. – Киев : 
Наукова думка, 2018. - 240 с. - (Проект "Наукова 
книга"). - ISBN 978-966-00-1655-2. 

В монографии приведены результаты исследований, 
основанные на использовании избыточной (дополнительной) 
информации об источниках радиоизлучения (ИРИ) и разработке 
соответствующих методов нахождения их координат. 
Сформулирован и исследован новый класс задач определения 
координат ИРИ на основе экстремальных постановок.   

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

 

528 
Т583 

Топографія з основами геодезії : навчальний 
посібник / МОН України, Чернівецький національний 
ун-т ім. Юрія Федьковича ; Дарчук К. В., Мельник 
А. А., уклад. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 148 с. 

Видання відповідає навчальній програмі курсу "Топографія з 
основами геодезії" й відображає основні теоретичні та практичні 
питання, які сприятимуть успішному і швидкому засвоєнню 
матеріалу. 

Наведено комплекс практичних завдань для самостійного 
опрацювання, доповнених теоретичним матеріалом. 

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

 

 
Biotechnologia Acta. - 2018. - Т. 11, № 2. - 80 с.  

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

 

 
Biotechnologia Acta. - 2018. - Т. 11, № 3. - 88 с.  

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

 

 
Combat Aircraft. - 2018. - V. 19, № 10. - 98 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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ICAO Training Report. - 2018. - V. 8, № 1. - 40 с.  

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

 

 
Metallophysics and advanced technologies. -  

2018. - Т. 40, № 1. - С. 1-137.  

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

 

 
Авиационно-космическая техника и 

технология. - 2018. - № 4. - 116 с.  

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

технология. - 2018. - № 7. - 120 с.  

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

 

 
Авиационно-космическая техника и 

технология. - 2018. - № 8. - 140 с.  

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

 

 
Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. - 2018. - № 2. - 120 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
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Бібліотечна планета. - 2018. - № 3. - 42 c. 

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

 

 
Бібліотечний вісник. - 2018. - № 3. - 44 с.  

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

 

 
Бібліотечний форум України. - 2018. - № 3. - 

64 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Вища школа. - 2018. - № 7-8. - 126 с.  

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

 

 
Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 6. - 52 с. 

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

 

 
Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 7. - 51 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Вісник двигунобудування. - 2018. - № 1. - 

158 с.  

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

 

 
Вісник двигунобудування. - 2018. - № 2. - 

204 с.  

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

 

 
Вісник Національної академії наук України. - 

2018. - № 7. - 118 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Вісник Національної академії наук України. - 

2018. - № 8. - 100 с. 

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

 

 
Геологічний журнал. - 2018. - № 2. - 102 с.  

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

 

 
Геофизический журнал. - 2018. - Т. 40, № 3. -  

214 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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378.6 
Г945 

Гуманітарна освіта в технічних вищих 
навчальних закладах : збірник наукових праць. 
Вип. 36 / МОН України, Національний авіаційний 
університет; Гудманян А. Г., ред. – Київ : Україна, 
2017. - 132 с. 

У збірнику вміщено статті науковців, викладачів, докторантів 
та аспірантів, присвячені актуальним питанням мовознавства, 
літературознавства, перекладознавства. Дослідження здійснені з 
урахуванням сучасних досягнень філологічної науки. 

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

 

378.6 
Г945 

Гуманітарна освіта в технічних вищих 
навчальних закладах : збірник наукових праць. 
Вип. 34 / МОН України, Національний авіаційний 
університет; Гудманян А. Г., ред. – Київ : Україна, 
2016. - 267 с. 

У збірнику вміщено статті науковців, викладачів, докторантів 
та аспірантів з актуальних питань мовознавства, 
літературознавства, перекладознавства і фольклористики.  

  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 1 
 

 

 
Дати і події. - 2018. - № 1. - 144 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Доповіді Національної Академії наук України. - 

2018. - № 7. - 112 с.   

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

 

 
Доповіді Національної Академії наук України. - 

2018. - № 8. - 110 с.   

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

 656 
З415 

Збірник наукових праць Державного 
університету інфраструктури та технологій. Вип. 31 
(2017) / МОН України, Державний університет 
інфраструктури та технологій; Мироненко В. К., 
ред. - Київ : ДУІТ, 2018. - 246 с. - (Транспортні 
системи і технології). 

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

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Екологічна безпека та природокористування = 

Environmental Safety and Natural Resources : збірник 
наукових праць. Вип. № 2 (26) / МОН України, 
Київський національний університет будівництва і 
архітектури, НАН України; Волошкіна О. С., ред. - 
Київ, 2018. - 102 с. 

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

 

 
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. - 

2018. - № 9. - 250 с.  

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

 

 
Зв'язок. - 2018. - № 1. - 60 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Зв'язок. - 2018. - № 2. - 56 с.  

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

 

 
Землевпорядний вісник. - 2018. - № 5. - 64 с.  

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

 

 
Землевпорядний вісник. - 2018. - № 6. - 68 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Землевпорядний вісник. - 2018. - № 7. - 62 с.  

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

 

 
Землевпорядний вісник. - 2018. - № 8. - 63 с.  

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

 

 
Інтегровані технології та енергозбереження. -  

2018. - № 3. - 60 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Інтелектуальна власність. - 2018. - № 6. - 72 с.  

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

 

 
Інтелектуальна власність. - 2018. - № 7. - 74 с.  

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

 

 
Інтелектуальна власність. - 2018. - № 8. - 76 с.  

Місце збереження: Кількість 
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