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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/ 
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Цікаві ресурси НТБ НАУ 
 

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

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

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

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

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

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

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

У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки 
видавництва ЦУЛ 

 
 

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

 Умови користування ресурсами: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

У НАУ продовжується доступ до Scopus 

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

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

 
Розробникам, які відповідають за інформаційне наповнення, довелося 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
В межах проекту «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» 

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

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

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

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

Тел.: 406-74-32 
Email : inna_pan4enko@nau.edu.ua 
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Перший в Україні 
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 ЛИСТОПАД 2018 р. 

КНИГИ, БРОШУРИ (головний бібліотечний корпус)  

 

629.3 
К44 

Kilikeviciene, Kristina 
Research of the dynamic system of the low-floor 

bus suspension and body / K. Kilikeviciene ; Vilnius 
gediminas technical university. - Vilnius : Technika, 
2015. - 136 p. + CD. - ISBN 978-609-457-874-8. 

 

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

 

62 
W28 

Profesor Arieh Warshel. Doctor Honoris Cansa of 
Lodz University of Technology. - Lodz : Politechniki 
Lodzkiej, 2015. - 56 p. 

 

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

 

338 
R46 

Rethinking the Strategy of Development. 2010-
11 National report about implementation of the energy 
efficiency state policy : monograph / M. Pashkevych, V. 
Hryhorovskyi, V. Gavrylenko, O. Zaporozhets ; 
National academy of sciences of Ukraine, National 
aviation university. - Kyiv : NAU, 2012. - 270 p. - ISBN 
978-966-2944-93-8. 

Наведено дані щодо стану енергоефективності як одного з 
головних критеріїв розвитку економіки. Подано результати 
моніторингу показників енергоефективності в адміністративно-
територіальному і галузевому вимірах тощо. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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378.6 
А381 

Академии гражданской авиации - 50 лет. 
История становления и развития. 1955-2005 / 
Бузинник Б. И., ред. - Санкт-Петербург : 
Техническая книга, 2005. - 608 с. - ISBN 5-93998-
019-8. 

В книге освещена деятельность известного в России и за 
рубежом вуза, в котором осуществляется подготовка 
высококвалифицированных кадров для гражданской авиации. 
Показаны этапы становления и развития Академии за 50 лет, 
приводятся сведения об основных достижениях научно-
педагогического коллектива, аспирантов и студентов вуза, его 
знаменитых выпускников. 

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

 Н 
А878 

"Архітектура та екологія", конференція (2015, 
Київ) 

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної 
конференції "Архітектура та екологія", 16-18 
листопада 2015 р. / "Архітектура та екологія", 
конференція (2015, Київ) ; МОН України, 
Національний авіаційний ун-т ; Харченко В.П., 
голова. - Київ : НАУ, 2015. - 216 с. 

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 
висвітлюють питання, пов'язані з дослідженням взаємодії та 
взаємозалежності архітектури і екології, з модернізацією вищої 
архітектурно-будівельної та екологічної освіти, зокрема, у плані її 
комплексної інформатизації. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 
 

 

364-786 
Б695 

Блінов, Олег Анатолійович 
Соціально-психологічні основи реабілітації в 

соціальній роботі : практикум / О. А. Блінов ; МОН 
України, Національний авіаційний університет. – 
Київ : НАУ, 2013. - 80 с. 

Практикум містить комплекс завдань до кожного 
практичного заняття, питання до модульних робіт, термінологічні 
словники, теми курсових робіт, список використаних джерел. 

Для студентів вузів, викладачів, фахівців з психології, 
соціальної роботи та всіх тих, хто бажає знати психологічні основи 
здоров'я та шляхи його зміцнення. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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697 
В296 

Вентиляція, освітлення та 
теплогазопостачання : науково-технічний збірник / 
МОН України, Київський національний університет 
будівництва і архітектури ; ред. Е. С. Малкін. - 
Вип. 24. - Київ : КНУБА, 2018. - 60 с. 

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

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

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

 551.58 
В83 

Врублевська, Олександра Олександрівна 
Кліматологія : підручник / О. О. Врублевська, 

Г. П. Катеруша, Л. Д. Гончарова ; МОН України, 
Одеський державний екологічний ун-т. - Одеса : 
Екологія, 2013. - 344 с. - ISBN 978-966-8740-93-0. 

У підручнику надано сучасні поняття і положення про 
клімат та кліматичну систему, детально розглянуто основні 
фактори кліматоутворення, процеси формування теплового 
режиму кліматичної системи і взаємозв'язки між її окремими 
ланками. Викладаються основні положення теорії класифікації 
клімату і просторовий розподіл кліматів згідно з різними 
класифікаціями. Значну увагу приділено проблемі змін клімату 
Землі. 

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

 

614.777 
Г658 

Гончарук, В. В. 
Вода: проблемы устойчивого развития 

цивилизации в ХХІ веке / В. В. Гончарук ; НАН 
Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. 
А. В. Думанского НАН Украины. - Киев : ИКХХВ 
НАН Украины, 2003. - 48 с. 

В брошюре представлен анализ водных ресурсов 
планеты и их влияние на развитие цивилизации. 

Описаны уникальные явления природы, связанные с 
феноменом воды. Рассмотрены вопросы влияния воды на 
глобальные экологические и климатические проблемы. 
Обосновывается роль воды как всемирного буфера планеты, ее 
"имунной системы". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 621.8 
К469 

Кіяновський, Микола Володимирович 
Електрофізичні та електрохімічні методи 

обробки поверхонь деталей у машинобудуванні : 
навчальний посібник / М. В. Кіяновський, Н. І. 
Цивінда ; МОН України. - Кривий Ріг : КТУ, 2011. - 
412 с. - ISBN 978-966-7830-51-9. 

Навчальний посібник складено як посібник для 
дослідження технологічних процесів електрофізичних та 
електрохімічних методів обробки поверхонь деталей машин для 
важкооброблюваних матеріалів та сплавів, а також поверхонь, 
обробка яких ускладнена або неможлива звичайними методами 
механічної обробки тощо. 

 
Місце збереження: Кількість 

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

 

629.735 
Л523 

Летный риск (испытания, аварии, 
катастрофы) / Ткаченко В. А., сост. - 3-е изд., испр. 
и доп. - Киев : АэроХобби, 2012. - 304 с. - ISBN 
978-966-2942-07-1. 

Книга "Летный риск", повествующая о трудностях летной 
профессии, является воплощением коллективного творчества, 
вместившего в себя свидетельства многих людей, в том числе - 
Генерельного конструктора Олега Константиновича Антонова, 
инженеров и летчиков-испытателей созданного им 
конструкторского бюро.  

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

 629.7.083 
Л937 

Людський фактор у системі збереження 
льотної придатності авіаційної техніки : навчальний 
посібник / В. І. Бурлаков, Ю. П. Пучков, О. В. 
Попов, Д. В. Попов ; МОН України, Національний 
авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2018. - 112 с. - 
ISBN 978-966-932-094-0. 

У посібнику викладено фундаментальні концепції 
людського фактора в системі збереження льотної придатності 
авіаційної техніки. Розглянуто питання, пов'язані з помилковими 
діями авіаційних фахівців у процесі технічного обслуговування 
повітряних суден, характеристики працездатності й обмеження 
людини, фактори, що впливають на якість роботи фахівців та 
знижують рівень безпеки польотів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 16 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
 

 

611.73 
М15 

Мак-Комас, А. Дж. 
Скелетные мышцы (строение и функции) : 

учебное пособие / А. Д. Мак-Комас. - Киев : 
Олимпийская литература, 2001. - 407 с. - ISBN 966-
7133-35-4. 

В учебном пособии представлена вся имеющаяся на 
сегодняшний день информация об анатомии и физиологии 
скелетной мышцы.  Исследована структура мышц и нервов, а 
также тесная взаимосвязь структуры с функциями.  Дан анализ 
клеточных процессов, происходящих во время мышечных 
сокращений.  

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

 622.8 
М545 

Методи прогнозування та моніторингу 
технонебезпечних динамічних процесів на 
екземптованих територіях : монографія / В. М. 
Ісаєнко, О. О. Вовк, С. В. Зайченко, Н. С. Ремез ; 
МОН України, Національний авіаційний ун-т. – 
Київ : НАУ, 2018. - 236 с. - ISBN 978-966-932-079-7. 

У роботі розглянуто головні фактори негативної дії 
гірничодобувних підприємств з підземним способом експлуатації 
і надано рекомендації, спрямовані на їх локалізацію або 
зниження. Окрему увагу приділено моніторингу 
демілітаризованих територій із використанням геомехатронного 
комплексу та прогнозуванню ризиків технонебезпек елементів 
транспортних систем - магістральних трубопроводів та інших 
об'єктів підвищеної небезпеки.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 12 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 

628.12 
Н316 

Насосні та повітродувні станції : навчально-
методичний посібник / МОН України, Чернівецький 
національний ун-т ім. Юрія Федьковича ; 
Григорійчук В. В., уклад. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 
368 с. 

У виданні наведений короткий опис насосів різних типів і 
їх улаштування. Подані рекомендації до проектування та 
експлуатації насосних і повітродувних станцій різного 
призначення. Наведені основні показники та характеристики 
найпоширенішого устаткування гідротехнічних вузлів насосних 
станцій. 
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Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
 

 61 
О753 

Основы валеологии : учебное пособие : в 3 
кн. Кн. 2 / ред. В. П. Петленко. - Киев : 
Олимпийская литература, 1999. - 352 с. - ISBN 966-
7133-21-4. 

В учебном пособии, состоящем из трех книг, на основе 
современных научных данных раскрывается суть валеологии - 
науки об индивидуальном здоровье человека. 

Из книги 2 Вы узнаете о культуре физического здоровья и 
физиологических резервах организма. 

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

 61 
О753 

Основы валеологии : учебное пособие : в 3 
кн. Кн. 3 / ред. В. П. Петленко. - Киев : 
Олимпийская литература, 1999. - 447 с. - ISBN 966-
7133-21-4. 

В учебном пособии, состоящем из трех книг, на основе 
современных научных данных раскрывается суть валеологии - 
науки об индивидуальном здоровье человека. 

Из книги 3 Вы узнаете, что здоровье зависит от таких 
элементов нашей жизни, как любовь и сексуальная культура. В 
пособии раскрываются тайны очарованной интимности, 
приводится золотое правило здорового образа жизни. Двум 
самым важным профессиям в жизни учит эта книга - умению 
быть Отцом и умению быть Матерью. 

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

 351.851 
С301 

Семенець-Орлова, Інна Андріївна 
Державне управління освітніми змінами в 

Україні: теоретичні засади : монографія / І. А. 
Семенець-Орлова. - Київ : Юстон, 2018. - 420 с. - 
ISBN 978-617-73-1-48-9. 

Монографія окреслює теоретичні засади державного 
управління освітніми змінами, можливості застосування сучасних 
теорій освітніх змін у стратегічному плануванні, програмуванні, 
моделюванні, проектуванні процесів реформування освіти в 
сучасній Україні. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 1 
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621.3 
С317 

Сенько, Віктор Федорович 
Енергетична електроніка : навчальний 

посібник / В. Ф. Сенько, О. В. Вовна, А. А. Зорі ; 
МОН МС України, ДВНЗ "Донецький національний 
технічний ун-т". - Донецьк : ДонНТУ, 2012. - 228 с. - 
ISBN 978-966-377-145-8. 

Розглянуті основи теорії, принцип дії, технічні показники 
перетворювачів електричної енергії з одного виду до іншого, які 
призначені для живлення електронних пристроїв. Особлива увага 
надана принципам побудови джерел живлення з 
високочастотним перетворенням енергії тощо. 

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

 

519.216.3 
С382 

Синеглазов, В. М. 
Интеллектуальные методы прогнозирования : 

монография / В. М. Синеглазов, Е. И. Чумаченко, 
В. С. Горбатюк. - Киев : Освіта України, 2013. – 
236 с. - ISBN 978-966-97264-8-3. 

Рассмотрено решение задачи прогнозирования на 
основе интеллектуальных методов прогнозирования - нейронных 
сетей, метода группового учета аргументов, нечеткого вывода и 
других. Предложено несколько новых методов. 

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

 

656.11 
С382 

Синєглазов, В. М. 
Інтелектуальне управління дорожнім рухом : 

монографія / В. М. Синєглазов, О. І. Чумаченко. – 
Київ : Освіта України, 2013. - 194 с. - ISBN 978-617-
7111-35-0. 

Наведено основні складові частини автоматизованих 
систем управління дорожнім рухом, описано технічні засоби, 
взаємодія між ними, їх функції та можливості.  

Розглянуто побудову інтелектуальних систем управління 
дорожнім рухом на основі використання штучних дорожніх мереж. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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 556.5 
С602 

Соловей, Тетяна Василівна 
Особливості формування і гідролого-

гідрохімічний режим боліт в умовах 
постгляціальних територій України і Польщі : 
монографія / Т. В. Соловей ; МОН України, 
Чернівецький національний ун-т ім. Юрія 
Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2013. - 352 с. - ISBN 
978-966-423-284-2. 

У монографії викладено особливості болотогенезу в 
умовах постгляціальних територій України і Польщі, специфіку 
морфолого-генетичної будови боліт, закономірності їх 
поширення, фізико-хімічні властивості болотних відкладів. 
Висвітлено чинники та умови формування гідрологічного режиму 
боліт. На основі даних стаціонарних досліджень встановлено 
закономірності функціонування боліт, їх гідролого-гідрохімічний 
режим.  

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

 

616 
С734 

Спортивные травмы. Основные принципы 
профилактики и лечения / Ренстрём П. А., ред. – 
Киев : Олимпийская литература, 2002. - 379 с. 
(Спортивная медицина).  - ISBN 966-7133-46-Х.  

Книга посвящена спортивным травмам. Рассмотрены виды и 
характер травм, их тяжесть, стоимость лечения. Приведены 
наиболее характерные факторы риска спортивных травм - 
избыточные тренировочные и соревновательные нагрузки, участие 
в чрезмерном количестве соревнований, неблагоприятные условия 
окружающей среды, неадекватная экипировка. 

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

 

616 
С734 

Спортивные травмы. Клиническая практика 
предупреждения и лечения / Ренстрём П. А., ред. - 
Киев : Олимпийская литература, 2003. - 471 с. - 
(Спортивная медицина). - ISBN 966-7133-47-8. 

В книге подробно освещены вопросы клинической практики 
предупреждения и лечения спортивных травм. 

Рассмотрены виды и характер повреждений; степень риска 
травм в зависимости от вида спорта; специфические травмы, 
характерные для конкретного вида спорта - понятия "теннисный 
локоть, "колено бегуна", "колено прыгуна"; травмы спортсменов, 
занимающихся боевыми искусствами. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Ч8 
С859 

Стрішенець, Надія Володимирівна 
Сучасна американська бібліотечно-

інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий 
аспект : монографія / Н. В. Стрішенець ; НАН 
України, Національна бібліотека України імені В. І. 
Вернадського. - Київ, 2011. - 501 с. - ISBN 978-966-
02-6091-7. 

Запропоноване дослідження є першою у вітчизняному 
бібліотекознавстві спробою використання термінологічного та 
компаративного підходів до вивчення теоретичних аспектів 
американського бібліотекознавства. На прикладі засадничих 
понять американської бібліотечно-інформаційної терміносистеми 
"формування бібліотечного фонду" тощо. 

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

 

378.6 
У455 

Українська академія друкарства. Історія та 
сучасність = Ukrainian academy of printing. History 
and modern times / Дурняк Б. В., ред. - Львів : 
Українська академія друкарства, 2005. - 49 c. - ISBN 
966-322-025-2. 

 

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

 Ю3 
Ф761 

Фоменко, Алла Миколаївна 
Інваріанти гуманізму: історико-філософський 

аналіз : монографія / А. М. Фоменко ; МОН МС 
України, Національний авіаційний університет. - 
Київ : НАУ, 2011. - 240 с.  

Монографію присвячено осмисленню принципових 
особливостей різних форм гуманізму, які знайшли своє 
відображення у філософських дискурсах Модерну та 
Постмодерну. На підґрунті історико-філософського аналізу 
виявлено джерела сучасного гуманізму та реконструйовано 
понятійний апарат тощо. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 1 
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Нові надходження до відділу навчальної літератури з 
міжнародної економіки та права НТБ (7 корпус) 

 

347 
А721 

Володимир Федорович Антипенко : 
біобібліографічний покажчик / Національний 
авіаційний університет, Українська асоціація 
міжнародного права ; уклад. К. А. Важна. - Київ ; 
Одеса : Фенікс, 2018. - 32 с. - (Українська школа 
міжнародного права ; Вип. 2). 

Бібліографічний покажчик містить короткі біографічні дані 
В. Ф. Антипенка, а також систематизований за хронологічним 
принципом перелік опублікованих наукових праць В. Ф. 
Антипенка. Перелік праць, які містяться у даному покажчику, 
охоплює найважливіші фундаментальні наукові праці та 
навчально-методичні праці В. Ф. Антипенка. 

 

 

338 
Б20 

Балабанов, Г. В. Динаміка і структура 
наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в 
Україні : аналітична доповідь / Г. В. Балабанов, В. С. 
Сайчук ; МОН України, Національний авіаційний ун-
т. - Київ : НАУ, 2017. - 100 с. 

Розкрито динаміку й трансформацію структури 
дисертаційних досліджень туризму і рекреації в Україні за 
галузями науки та окремими науковими спеціальностями (1992-
2015). Запропоновано рекомендації, спрямовані на зміцнення 
інституційного статусу науки про туризм і рекреацію в умовах 
реформування вищої освіти і науки в Україні. 

 
 
 

911 
Г353 

Географія світового господарства (з основами 
економіки) : навчальний посібник / Я. Б. Олійник, 
І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева, Б. П. Яценко ; МОН 
України, Київський національний університет ім. 
Тараса Шевченка. - 2-е вид., стер. - Київ : Знання, 
2014. - 637 с. 

У посібнику вперше в Україні на системній основі 
наведено найсучасніші теоретичні, методичні та практичні 
відомості з географії світового господарства. Крім того, 
висвітлено сучасні ринкові механізми, економічні особливості та 
проблеми основних галузей світового господарства. 
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811.111 
Д148 

Дайнеко, В. В. Англійська мова в 
дипломатичному листуванні = A guide to diplomatic 
correspondence : навчальний посібник / В. В. 
Дайнеко, М. В. Грищенко, С. В. Васильєв ; МОН 
України, Київський національний університет ім. 
Тараса Шевченка. - 2-е вид., допов. і перероб. - 
Київ : Київський ун-т, 2014. - 399 с.  

Навчальний посібник розроблено з використанням 
автентичних англомовних та українських матеріалів, які 
віддзеркалюють особливості документів англійською і 
українською мовами, які широко використовуються під час 
ділового спілкування у сфері міжнародних відносин. 

 

342 
Є245 

Європейський демократичний доробок у 
галузі виборчого права : матеріали Венеціанської 
Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету 
Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад 
Ради Європи ; пер. з англ. / за ред. 
Ю. Ключковського. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : 
Логос, 2009. - 500 с. 

До матеріалів увійшли доповіді, висновки, резолюції, 
рекомендації органів Ради Європи, насамперед Європейської 
Комісії за демократію через право (Венеціанська Комісія), а також 
Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів і Конгресу місцевих 
та регіональних влад, які стосуються галузі виборчого права та 
деяких суміжних питань. 

 

811.111 
К12 

Кабанова, М. Р. Англійська мова 
професійного спрямування. Право = Professional 
english in use. Law : навчальний посібник / М. Р. 
Кабанова, Н. О. Черняк ; Університет ім. 
Альфреда Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда 
Нобеля, 2017. - 148 с. 

Навчальний посібник спрямований на засвоєння 
термінології з питань права. Крім того, посібник містить лексико-
граматичні завдання у вигляді тестів, основою яких є 
підручники, використовувані студентами, що вже опанували 
курс загальної англійської мови на рівні не нижче В1. 
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94(495) 
К326 

Квеннелл, Марджори. Гомеровская Греция. 
Быт, религия, культура / М. Квеннелл, 
Ч. Квеннелл. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 
189 с.  

Авторы, через поэтический эпос Гомера, пытаются 
воссоздать подлинные картины жизни в Древней Греции. 
Объемно и полно представлены все аспекты бытия древних 
греков: дворцовые покои и их расположение, снаряжение 
кораблей, оружие, процесс ткачества, жертвоприношение 
богам. Книга приоткрывает тайны античного мира времен 
создания "Илиады" и "Одиссеи". 

 
 
 

338 
К392 

Кілінська, К. Й. Рекреаційно-туристична 
різноманітність Чернівецької області: сучасний 
стан, оцінка та перспективи : монографія / К. Й. 
Кілінська, Т. Д. Скутар ; МОН України, 
Чернівецький національний університет ім. Юрія 
Федьковича. – Чернівці : Чернівецький 
національний ун-т, 2014. - 284 с. 

У монографії представлений конструктивний аналіз 
рекреаційно-туристичної різноманітності. Охарактеризовано 
компонентну структуру рекреаційного природокористування та 
проведено його географічний аналіз. Проведені розрахунки 
показників концентрації рекреаційних об'єктів і коефіцієнтів 
рекреаційно-туристичної різноманітності території Чернівецької 
області. 

 

338 
М266 

Маркетинг туристичних дестинацій : 
навчальний посібник / О. П. Будя, В. В. Волинець, 
О. К. Грищук, О. О. Бакуліч ; МОН України, 
Національний транспортний університет. - Київ : 
НТУ, 2015. - 300 с. 

У навчальному посібнику викладені основні поняття 
туристичних дестинацій, організаційні аспекти управління 
туристичними дестинаціями, маркетингу туристичних дестинацій 
та інформаційні технології маркетингу туристичних дестинацій. 
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Х 
М581 

Международные торговые контракты и их 
нормативно-правовое сопровождение : 
справочник / МОН МС Украины, Харьковский 
национальный университет им. В. Н. Каразина ; 
сост.: Сидоров В. И., Дмитриев А. В., Журавлев 
А. В. - Харьков, 2012. - 588 с. 

В справочнике в систематизированной форме изложены 
проблемные вопросы заключения международных торговых 
контрактов и порядка их надлежащего выполнения. 
Справочник представляет собой методические рекомендации 
для участников внешнеэкономических отношений, 
подкрепленные подборкой нормативно-правовых актов как 
международного характера, так и национального 
законодательства Украины. 

 

327 
М581 

Міжнародні організації : підручник / В. В. 
Копійка, Ю. С. Скороход, В. М. Матвієнко, А. П. 
Сапсай ; МОН України, Київський національний 
університет    ім. Тараса Шевченка. - 2-е вид., 
перероб. і доп. - Київ : Київський ун-т, 2015. – 
783 с. 

Розкрито основні поняття, терміни та категорії, що 
становлять суть теорії міжнародних організацій, розглянуто їх 
принципи та механізми функціонування. Подано інформацію 
про історію створення, структуру й основні напрями діяльності 
міжнародних організацій системи ООН, провідних міжурядових 
багатоцільових і функціональних регіональних організацій, а 
також регіональних організацій союзного типу. 

 

У 
Н34 

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

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні 
проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та 
туризму. 
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640 
О751 

Основи готельно-ресторанної справи : 
навчальний посібник / Н. І. Данько, А. Ю. 
Парфіненко, П. О. Подлепіна, О. О. Вишневська ; 
МОН України, Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна, 2017. - 288 с.  

У навчальному посібнику представлено базові принципи 
функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 
Висвітлено основні поняття готельно-ресторанної справи, 
особливості класифікації закладів готельного та ресторанного 
господарства, функціональну характеристику приміщень та 
матеріально-технічної бази.  

 

1 
П402 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания (для 
юных). Слава далеких веков / Плутарх. - Москва : 
Б.С.Г.-ПРЕСС, 2006. - 351 с. 

В этом издании представлены одиннадцать из пятидесяти 
написанных Плутархом биографий знаменитых полководцев и 
государственных деятелей Древнего Рима и Древней Греции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

640 
П844 

Прохоренко, К. М. PR-технології в готельно-
ресторанному бізнесі : навчальний посібник / К. М. 
Прохоренко ; Львівська комерційна академія. - 
Львів : Львівська комерційна академія, 2011. – 
240 с. 

Навчальний посібник відповідає типовій програмі 
дисципліни "PR-технології в готельно-ресторанному бізнесі", 
складається зі вступу, теоретичних засад та методичних порад 
до вивчення тем, зокрема основного тексту, завдань і запитань 
для перевірки знань, обговорення та дискусій завдань для 
самостійної роботи, питань та завдань для самоперевірки та 
контролю знань, апарату для орієнтації в матеріалах книги.  
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330 
С402 

Сириченко, Н. С. Міжнародне інвестування: 
теоретико-практичні аспекти дослідження : 
монографія / Н. С. Сириченко ; МОН України, 
Донецький національний університет ім. Василя 
Стуса. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. - 183 с. 

Розглянуто теоретичні засади розвитку міжнародного 
інвестування в умовах глобальних трансформацій; 
проаналізовано методологічні основи дослідження 
інвестиційної привабливості країн світу; визначено роль 
глобалізації у розвитку міжнародного інвестування.  

 

640 
С454 

Скрипко, Т. О. Менеджмент готельно-
ресторанного господарства : навчальний 
посібник / Т. О. Скрипко, О. О. Ланда ; 
Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - 
Львів : Львівська комерційна академія, 2012. - 
300 с. 

Посібник визначає обсяги знань, які повинен опанувати 
студент напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна 
справа" відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр", необхідне методичне забезпечення, складові та 
критерії оцінювання знань студентів. 

 

351 
С782 

Статус поліції: міжнародні стандарти і 
зарубіжне законодавство / Центр політико-
правових реформ ; за ред. О. А. Банчука. - Київ : 
Москаленко О. М, 2013. - 588 с.  

У збірник увійшли переклади документів ООН, органів 
Ради Європи (Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів 
держав-учасниць), відповідних законів Німеччини, Австрії, 
Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Португалії,  Англії, Канади, 
Польщі, Чехії, Словенії.   
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338 
С916 

"Сучасний стан, проблеми та перспективи 
розвитку туризму у Західному регіоні України", 
конференція (1; 2016; Львів) : матеріали І 
Всеукраїнської студентської науково-практичної 
конференції "Сучасний стан, проблеми та 
перспективи розвитку туризму у Західному регіоні 
України", 2-3 березня 2016 р. / МОН МС України, 
Львівський державний університет фізичної 
культури ; Приступа Є. Н., голова. - Львів : 
ЛДУФК, 2016. - 122 с. 

У збірнику поміщено статті, присвячені проблемам 
стійкого розвитку та туристичної діяльності у Західному регіоні 
України, туристичним ресурсам Західного регіону України, 
готельно-ресторанному бізнесу та основним напрямам його 
розвитку, геоінформаційним системам та їх застосуванні в 
туризмі, інноваційному туристичному продукту й інноваційним 
напрямам рекреаційно-туристичної діяльності. 

 

У 
Я646 

Яновський, П. О. Пасажирські перевезення : 
навчальний посібник / П. О. Яновський ; МОН 
МС України, Національний авіаційний 
університет. -  Київ : НАУ, 2012. - 436 с. 

Викладено основи сучасної технології і організації 
роботи пасажирського транспорту в умовах міських, 
приміських, міжміських та міжнародних перевезень. Показано 
особливості і роль залізничного, автомобільного та водного 
(морського і річкового) транспорту у розвитку й удосконаленні 
організації пасажирських перевезень.  
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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

 

 
 
Biopolymers and CELL. - 2018. - Т. 34, № 3. -  

C. 169-248.  

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

 

 
 
Combat Aircraft. - 2018. - V. 19, № 11. - 98 с.  

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

 

 
 
Progress in Physics of Metals. - 2018. - Т. 19, 

№ 1. - 110 c.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Progress in Physics of Metals. - 2018. - Т. 19, 

№ 2. - С. 115-266. 

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

 

 
 
Progress in Physics of Metals. - 2018. - Т. 19, № 3. - 

С. 271-377.  

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

 

 
 
Авиационно-космическая техника и технология. - 

2018. - № 5. - 88 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Авиация и время. - 2018. - № 5. - 41 с. 

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

 

 
 
Безпека інформації. - 2018. - № 2. - 146 с.  

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

 

 
 
Бизнес и безопасность. - 2018. - № 4. - 98 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Бизнес и безопасность. - 2018. - № 5. - 102 с. 

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

 

 
 
Будівництво України. - 2018. - № 5. - 44 с.  

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

 

 
 
Вища освіта України. - 2018. - № 3. - 96 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Вісник аграрної науки. - 2018. - № 9. - 88 с.  

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

 

 
 
Вісник аграрної науки. - 2018. - № 10. - 86 с.  

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

 

 
 
Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. - 2017. - № 1. - 60 с. - 
(Військово-спеціальні науки).  

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

імені Тараса Шевченка. - 2017. - № 2. - 61 с. - 
(Військово-спеціальні науки).  

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

 

 
 
Вісник Національної академії наук України. - 

2018. - № 9. - 96 с. 

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

 

 
 
Вища школа. - 2018. - № 9. - 126 с. 

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



36 

 

 
 
Геологічний журнал. - 2018. - № 3. - 122 с. 

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

 

 
 
Геофизический журнал. - 2018. - Т. 40, № 4. -  

222 с. 

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

 378.6 
Г945 

Гуманітарна освіта в технічних вищих 
навчальних закладах : збірник наукових праць. 
Вип. 37 / МОН України, Національний авіаційний 
університет ; Гудманян А. Г., ред. - Київ : НАУ, 
2018. - 160 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 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 1 
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Доповіді Національної Академії наук України. - 

2018. - № 9. – 110 c. - (Математика. 
Природознавство. Техніка.). 

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

 

 
 
Доповіді Національної Академії наук України. - 

2018. - № 10. - 126 с. - (Математика. 
Природознавство. Техніка.). 

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

 

 
 
Екологічний вісник. - 2018. - № 3. - 32 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Економіст. - 2018. - № 8. - 36 с. 

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

 

 
 
Економіст. - 2018. - № 9. - 34 с. 

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

 

 
 
Економіст. - 2018. - № 10. - 50 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Електротехніка і електромеханіка. - 2018. - 

№ 5. - 79 с.  

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

 

 
 
Енергетика та електрифікація. - 2018. - № 9. -  

40 с.  

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

 

 
 
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / 

УкрІНТЕЛ. - 2018. - № 10. - 233 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Землевпорядний вісник. - 2018. - № 9. - 64 с. 

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

 

 
 
Землевпорядний вісник. - 2018. - № 10. - 61 с.  

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

 

 
 
Інтелектуальна власність в Україні. - 2018. - 

№ 9. - 72 с. 

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

освіти і науки України. - 2018. - № 10. - 96 с. 

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

 

 
 
Міжнародний туризм. - 2018. - № 5. - 132 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 1 
 

 

 
 
Мікробіологічний журнал. - 2018. - Т. 80, № 5. -  

113 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 711 
М656 

Містобудування та територіальне 
планування : науково-технічний збірник. Вип. 66 / 
МОН України, Київський національний університет 
будівництва і архітектури ; Осєтрін М. М., ред. - 
Київ : КНУБА, 2018. - 695 с. 

В збірнику висвітлюються інженерні та економічні 
проблеми теорії і практики містобудування, територіального 
планування, управління містобудівельними системами і 
програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання 
та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються 
нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених 
пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури. 

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

 711 
М656 

Містобудування та територіальне 
планування : науково-технічний збірник. Вип. 67 / 
МОН України, Київський національний університет 
будівництва і архітектури ; Осєтрін М. М., ред. - 
Київ : КНУБА, 2018. - 628 с. 

В збірнику висвітлюються інженерні та економічні 
проблеми теорії і практики містобудування, територіального 
планування, управління містобудівельними системами і 
програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання 
та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються 
нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених 
пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури. 

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

 

 
 
Наука и техника. - 2018. - № 11. - 66 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Наука та інновації. - 2018. - № 5. - 94 с.  

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

 

 
 
Наука та наукознавство. - 2018. - № 3. - 138 с. 

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

 

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

41 с.  

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

40 с.  

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

 

 
 
НефтеРынок. - 2016. - № 24. - 29 с.  

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

 

 
 
НефтеРынок. - 2016. - № 25. - 22 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Новини енергетики. - 2018. - № 10. - 33 с.  

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

 

 
 
Освітня аналітика України. - 2018. - № 2. - 128 с.  

Місце збереження: Кількість 
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Сучасні проблеми архітектури та 
містобудування : науково-технічний збірник. 
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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 
 


