
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний авіаційний університет 
Науково-технічна бібліотека 

 

 
 

Інформаційний бюлетень № 1 
СІЧЕНЬ 2020 р. 



Зміст 
 
Цікаві ресурси НТБ НАУ.......................................................................................................4 

Нові електронні ресурси.........................................................................................................5 

Тріал-доступ до електронних ресурсів дослідницького інституту «Statista» (Гамбург)5 

У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки видавництва ЦУЛ ..................6 

У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної бібліотеки Міжнародного 
валютного фонду .....................................................................................................................6 

У НАУ продовжується доступ до Scopus..............................................................................7 

У НАУ продовжується доступ до WebofScienceCoreCollection..........................................9 

Нові надходження за СІЧЕНЬ 2020 р. ................................................................................11 

КНИГИ, БРОШУРИ (головний бібліотечний корпус) ....................................................11 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ .......................................26 

  

 



 

 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/ 



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 

 



Нові електронні ресурси 

Тріал-доступ до електронних ресурсів Springer Link. 

 
З січня 2020 року за підтримки МОН України усім установам, які мають 

передплату на Scopus та Web of Science, відкрито доступ до повнотекстових 
ресурсів одного з найбільших світових видавців академічних і науково-
популярних книг та журналів Springer Link, а саме: 

- журналів Springer 1997-2020 рр.; 

- електронних книг Springer 2017 р. 

Відтепер усі журнали Springer та 9662 назв книг доступні з локальної 
мережі Університету. 

  

Доступ до порталу Springer Link за посиланням: http://link.springer.com/  

Springer – видавець найвпливовіших світових журналів і лідер у сфері 
відкритих досліджень. Місія видавництва полягає в тому, щоб забезпечити 
просування досліджень і допомогти дослідницькій спільноті поліпшити 
результати. Завдяки платформі Springer Nature, що налічує понад 3000 
журналів, надається можливість дослідникам, студентам, викладачам і 
професіоналам отримати доступ до найновіших досліджень науки, техніки, 
медицини, соціальних і гуманітарних наук. 

 
Доступ відбувається з усіх комп'ютерів НАУ. Вхід здійснюється за 
контролем IP адрес, без логіну і паролю. У разі проблем із доступом пишіть 
на адресу ntb&nau.edu.ua. 
 
 



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). 

 

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 
 
 
 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 WebofScience. 
Відповідно до Наказу МОН України від 19.09.2017 р. №1286 НАУ 
забезпечено підключенням до Міжнародної науко метричної БД Scopus та 
WebofScience, 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 ResearchPerformanceMeasurement (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 TradePublications 
370 книжкових серій (триваючих видань) 
6,8 млн. конференційних доповідей з трудів конференцій 
50 млн. записів: 
29 млн. записів з посиланнями з 1996 р. (з яких 84% складають 

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

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

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

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

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

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

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

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

демонстрація усіх варіантів написання журналу, прізвища та імені 
автора, назви організацій, які зустрічаються. 

 



 

У НАУ продовжується доступ до WebofScienceCoreCollection 
 

 
 
 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: 
ScienceCitationIndexExpanded (SCI-EXPANDED) - (1900 - по теперішній 
час) 
SocialSciencesCitationIndex (SSCI) - (1900-по теперішній час) 
Arts&HumanitiesCitationIndex (A & HCI) - (1975-по теперішній час) 
EmergingSourcesCitationIndex (ESCI) - (2015 по теперішній час) 
ConferenceProceedingsCitation Index-Science (CPCI-S) - (1990-по теперішній 
час) 
ConferenceProceedingsCitationIndex-SocialScience&Humanities (CPCI-SSH) - 
(1990-по теперішній час) 
BookCitationIndex-Science (BKCI-S) - (2005-по теперішній час) 
BookCitationIndex-SocialSciences&Humanities (BKCI-SSH) - (2005-по 
теперішній час) 
WebofScienceCoreCollection: покажчики хімічних речовин 
CurrentChemicalReactions (CCR-EXPANDED) - (1985-по теперішній час) 
IndexChemicus (IC) - (1993-по теперішній час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 (ModernLanguageAssociation) style 
•    APA (AmericanPsychologicalAssociation) style 
•    Chicago/Turabianstyle 
•    Harvardstyle 
•    ACS (AmericanChemicalSociety) style 
•    AIP (AmericanInstituteofPhysics) style 
•    IEEE (InstituteofElectricalandElectronicsEngineers) style 
•    Vancouverstyle 
•    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 
 

 

 
 
 

 



 

Нові надходження за СІЧЕНЬ 2020 р. 

КНИГИ, БРОШУРИ (головний бібліотечний корпус) 
 

 

 

004.421 
A35 

Algebra-Algorithmic Models and Methods of 
Parallel Programming / P. I. Andon, A. Y. 
Doroshenko, K. A. Zhereb, O. A. Yatsenko. - Kyiv : 
Akademperiodyka, 2018. - 192 p. 

Важливою проблемою сучасного програмування є його 
математизація, розробка формалізованих мов проектування 
алгоритмів і програм, а також їх абстрактних моделей. Засоби 
проектування, аналізу й реалізації алгоритмів є особливо 
актуальними у зв'язку з сучасними процесами комп'ютеризації 
діяльності суспільства. 

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

 004 
І69 

Internet of Things for Industry and Human 
Applications. Simulation of Internet of Things based 
Systems : practicum / O. V. Drozd, D. A. Maevsky, 
O. J. Maevskaya, O. M. Martynyuk ; Ministry of 
education and science of Ukraine, National aerospace 
university ''Kharkiv aviation institute''. - Харків : 
Юстон, 2019. - 130 p. - ISBN 978-617-7361-95-3. 

Практичні матеріали навчального PhD курсу 
"Моделювання систем Інтернету речей", надані в цій книзі, 
розроблено в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT 73818-EPP-1-
2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP Internet of Thing: Emerging 
Curriculum for Indusstry and Humar Appllictions.   

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



 004 
І69 

Internet of Things for Industry and Human 
Applications. Software defined networks and Internet 
of Things : practicum / V. V. Shkarupylo, R. K. 
Kudermetov, I. S. Skarga-Bandurova, A. Y. 
Velykzhanin ; Ministry of education and science of 
Ukraine, National aerospace university ''Kharkiv 
aviation institute. - Харків : Юстон, 2019. - 129 p. - 
ISBN 978-617-7361-93-9 

Викладено матеріали практичної частини курсу PC4 
"Програмно-конфігуровані мережі та IoT",підготовленого в 
рамках проекту ERASMUS+ ALIOT "Internet of Things : Emerging 
Curriculum for Industry and Human Applications". 

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

 004 
І69 

Internet of Things for Industry and Human 
Applications. Development and Implementation of 
Internet of Things based System : practicum / Y. P. 
Kondratenko, I. S. Skarga-Bandurova, G. V. 
Kondratenko, I. V. Sidenko ; Ministry of education and 
science of Ukraine, National aerospace university 
''Kharkiv aviation institute''. - Харків : Юстон, 2019. - 
115 p. - ISBN 978-617-7361-89-2. 

Викладено матеріали практичної частини курсу 
PC4"Розробка та впровадження IoT систем", підготовленого в 
рамках проекту ERASMUS+ ALIOT "Internet of Things: Emerging 
Curriculum for Industry and Human Applications".                                           
Наведена структура робіт з перевірки рівня засвоєння знань з 
курсу, відповідний практичний матеріал, приклади виконання 
завдань та критерії оцінювання.  

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

 

004 
І69 

Internet of Things for Industry and Human 
Applications. Fundamentals of Internet of Things: 
practicum / A. V. Boyarchuk, O. A. Chemeris, O. O. 
Golembovska, O. O. Illiashenko ; Ministry of 
education and science of Ukraine, National aerospace 
university ''Kharkiv aviation institute''. - Харків : 
Юстон, 2019. - 95 p. - ISBN 978-617-7361-96-0. 

Книга містить матеріали практичної частини 
магістерського курсу "Основи Інтернету речей", розроблено в 
рамках проекту Internet of Things: Emerging Curriculum For 
Industry and Human Applications. Книга складається з 3 частин 
для відповідних модулів: Основні поняття сфери застосування і 



виклики Інтернету речей; Стандарти і метрики для систем 
Інтернету речей; Стандарти і метрики для систем Інтернету 
речей; Комунікації та протоколи Інтернету речей. 

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

 

004 
І69 

Internet of Things for Industry and Human 
Applications. Internet of Things for Healthcare 
systems : trainings / V. S. Kharchenko, I. S. Skarga-
Bandurova, T. O. Biloborodova, D. D. Uzun ; Ministry 
of education and science of Ukraine, National 
aerospace university ''Kharkiv aviation institute''. - 
Харків : Юстон, 2019. - 93 p. - ISBN 978-617-7361-
84-7. 

Викладено матеріали тренінгової частини курсу  ITM4 "IoT 
для медичних систем", підготовленого в рамках проекту 
ERASMUS+ ALIOT "Internet of Things: Emerging Curriculum for 
Industry and Human Applications". 

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

 

621.373 
S62 

Sineglazov, Viktor Mikhailovich 
Memristors and nonvolatile random access 

memory (nvram) in nanoelectronics : training book / 
V. M. Sineglazov, A. A. Zelenkov, S. I. Askerov ; 
Ministry of education and science of Ukraine, National 
aviation university. - Kyiv : Osvita Ukraiyny, 2017. - 
324 p. - ISBN 978-617-7480-89-0. 

The manual is devoted to the physical principles of the 
memristor as a fourth fundamental element, whose existence was 
predicted theoretically in 1971, and in 2008 alone the memristor was 
realized physically. The basic characteristics and models of the 
memristor as the basic element of the electrical circuits, along with 
the resistor, inductor and capacitor are considered.   

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

 

004 
S66 

Sklyar, V. V. 
Internet of Things for Industry and Human 

Applications. Dependability and Security of Internet of 
Things : practicum / V. V. Sklyar, V. V. Yatskiv, N. G. 
Yatskiev ; Ministry of education and science of 
Ukraine, National aerospace university ''Kharkiv 
aviation institute''. - Харків : Юстон, 2019. - 98 p. - 
ISBN 978-617-7361-88-5. 

Викладено матеріали практичної частини курсу PC4 



 "Розробка та впровадження IoT систем", підготовленого в 
рамках проекту ERASMUS+ ALIOT "Internet of Things: Emerging 
Curriculum for Industry and Human Applications".                          
Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний 
практичний матеріал, приклади виконання завдань та критерії 
оцінювання. 

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

 

629.7 
А992 

Аэродинамика компрессоров газотурбинных 
двигателей с газодинамическим управлением 
течением : монография / Ю. М. Терещенко, В. А. 
Богуслаев, Е. В. Дорошенко и др. - Запорожье : 
МОТОР СІЧ, 2019. - 406 с. - ISBN 978-966-2906-80-
06. 

В монографии изложены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований  газодинамических методов 
аэродинамического совершенствования осевых компрессоров 
газотурбинных двигателей. Обобщение результатов 
исследований позволило создать основы теории компрессоров с 
газодинамическим управлением течением. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 
Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 

539.125 
Б907 

Булавін, Леонід Анатолійович 
Нейтронна діагностика розчинів фулеренів : 

монографія / Л. А. Булавін, О. А. Кизима, А. В. 
Носовський ; НАН України, Ін-т проблем безпеки 
атомних електростанцій. - Чорнобиль : Ін-т 
проблем безпеки АЕС, 2019. - 184 с. - ISBN 978-
966-02-8922-2. 

Розглянуто нейтронну діагностику рідинних систем із 
фулеренами в полярних та неполярних розчинниках, та їхні 
комплекси з лікарськими засобами. Особливу увагу приділено 
вивченню процесів агрегації та реорганізації агрегатів фулеренів 
та супутнім ефектам. 

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



 

691.32 
В536 

Високоміцні швидкотверднучі бетони та 
фібробетони : монографія / Л. Й. Дворкін, Є. М. 
Бабич, В. В. Житковський, О. М. Бордюженко. - 
Рівне : НУВГП, 2017. - 331 с. - ISBN 978-966-327-
355-6. 

У монографії наведені експериментально-теоретичні 
обгрунтування можливості виробництва високоміцних 
швидкотверднучих бетонів і фібробетонів та конструкцій на їх 
основі. Визначені основні фізико-механічні властивості та 
розроблені методики проектування їх складів. 

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

 

53 
Г658 

Гончаренко, Семен Устимович 
Цікаво про фізику. Теплові явища : книжка 

для читання з фізики / С. У. Гончаренко. - 2-е вид., 
перероб. - Київ : Україна, 2016. - 240 с. - ISBN 978-
966-524-434-9. 

У книжці в популярній, доступній формі розповідається 
про теплові явища і як вони проявляються в природі та 
використовуються в сучасній техніці. Висвітлюються питання 
використання енергії Сонця та надр Землі, методів створення 
сплавів та теплових двигунів. Читач довідається про секрети 
високої міцності булатної сталі та багато іншого.  

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

 

У 
Г831 

Григорак, Марія Юріївна 
Логістична інфраструктура : конспект лекцій / 

М. Ю. Григорак, Л. В. Костюченко, О. Є. Соколова ; 
МОН України, Національний авіаційний університет. - 
Київ : Автограф, 2010. - 188 с. - ISBN 978-966-8517-
28-0. 

У конспекті лекцій викладені теоретичні основи і практичні 
рекомендації з управління та прийняття управлінських рішень 
стосовно функцій та особливостей суб'єктів логістичної 
інфраструктури для вітчизняних підприємств - виробників 
логістичного продукту. 

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



 

519.71 
Г93 

Губарев, Вячеслав Федорович 
Моделювання та ідентифікація складних 

систем : монографія / В. Ф. Губарев ; НАН України, 
Державне космічне агентство України, Ін-т 
космічних досліджень. - Київ : Наукова думка, 
2019. - 248 с. - (Проект "Наукова книга"). - ISBN 978-
966-00-1670-5. 

У монографії розглянуто проблеми, які виникають при 
моделюванні складних систем різної природи та їх ідентифікації 
за експериментальними даними, що містять обмежену 
невизначеність. Усе розмаїття причинно-обумовлених систем за 
допомогою функціонально-аналітичного формулювання 
об'єднано в загальний клас, який потім перетворено на 
уніфікований опис на основі апроксимаційних моделей, що 
асимптотично наближуються до точних у разі збільшення їх 
розмірності. 

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

 

621.311 
К431 

Кирик, Валерій Валентинович 
Електричні мережі та системи. Режими 

роботи розімкнених мереж = Electrical power 
networks and systems. Operation modes of open 
networks : навчальний посібник / В. В. Кирик, Т. Б. 
Маслова ; МОН України, Національний технічний 
ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - Київ : 
НТУУ "КПІ", 2015. - 256 с. - ISBN 978-966-622-737-2. 

Подано основні відомості про електричні мережі та 
системи, конструкції ліній електропередавання, схеми зміщення 
ліній електропередавання повітряного і кабельного виконання та 
трансформаторів, втрати потужності та енергії в електричній 
схемі. 

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

 

629.78 
К459 

Кифоренко, Борис Никитович 
Сингулярные оптимальные управления в 

механике космического полета : монография / 
Б. Н. Кифоренко ; НАН Украины, Ин-т механики 
им. С. П. Тимошенко. - Киев : Наукова думка, 
2017. - 194 с. - (Проект "Наукова книга"). - ISBN 
978-966-00-1535. 

У монографії викладено історію розробки методів 
дослідження вироджених варіаційних задач з акцентом на 
механіку космічного польоту. Описано сучасний стан і 



обговорено невирішені проблеми теорії сингулярних 
оптимальних керувань. 

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

 

681.7 
К61 

Колобродов, Валентин Георгійович 
Когерентні оптичні спектроаналізатори : 

монографія / В. Г. Колобродов, Г. С. Тимчик, М. С. 
Колобродов ; МОН України, Національний технічний 
ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - Київ : 
Політехніка, 2015. - 180 с. - ISBN 978-966-622-721-1. 

Розглянуто фізичні основи та методи проектування 
когерентних спектроаналізаторів, на яких ґрунтуються оптичні 
системи обробки інформації. Визначено головні характеристики 
спектроаналізаторів та розроблено методи їх розрахунку. 

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

 

502 
К642 

Кондратьєва, Ірина Володимирівна 
Екологічна паспортизація підприємств та 

територій : навчальний посібник / І. В. 
Кондратьєва, А. В. Сачко, І. М. Кобаса ; МОН МС 
України, Чернівецький національний ун-т ім. Юрія 
Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 160 с. 

Навчальний посібник розглядає особливості проведення 
екологічної паспортизації в Україні. Особливу увагу зосереджено 
на розгляді структури та змісту екологічного паспорта 
промислового підприємства, території та інших природних 
об'єктів. 

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



 

33 
К645 

Конкурентоспроможність підприємств у 
міжнародному цифровому просторі : монографія / 
М. М. Андрієнко, К. В. Астахов, С. М. Бабич, О. М. 
Вовк ; Національний авіаційний університет ; 
Ареф'єва О. В., ред. - Київ : Освіта України, 2019. - 
342 с. - ISBN 978-617-7777-67-9. 

В монографії викладено результати досліджень проблем 
забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах 
розвитку цифрових технологій економічного простору.  

Наукове видання розраховане на науковців, викладачів, 
докторантів, аспірантів та студентів, фахівців та практиків, які 
займаються проблемами стратегічного управління 
конкурентоспроможністю підприємств в умовах міжнародної 
економічної співпраці. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної літератури 1 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 1 
 

 

577.1 
К658 

Копильчук, Галина Петрівна 
Біохімія: тестові завдання з лабораторного 

практикуму / Г. П. Копильчук, І. М. Николайчук ; 
МОН України, Чернівецький національний ун-т ім. 
Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 112 с. 

У виданні викладено тестові завдання для 
лабораторного практикуму з нормативного курсу "Біохімія" для 
самостійної роботи  студентів. Посібник підготовлений для 
проведення поточного контролю знань та набуття практичних 
умінь і навичок виконання лабораторних робіт. 

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

 

621.311 
К889 

Кудря, Степан Олександрович 
Основи конструювання енергоустановок з 

відновлюваними джерелами енергії : навчальний 
посібник / С. О. Кудря, В. М. Головко ; МОН 
України, Національний технічний ун-т України 
"Київський політехнічний ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 
2011. - 184 с. - ISBN 978-966-622-452-4. 

Подано матеріал, що відповідає навчальній програмі для 
підготовки фахівців за спеціальністю 7.090504 "Нетрадиційні 
джерела енергії". Для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за спеціальністю "Нетрадиційні джерела енергії". 

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



 

004.421 
М545 

Методы алгебраического программировани . 
Формальные методы разработки параллельных 
программ : монография / Ф. И. Андон, А. Е. 
Дорошенко, К. А. Жереб, Р. С. Шевченко ; НАН 
Украины, Ин-т программных систем. - Киев : 
Наукова думка, 2017. - 439 с. - (Проект "Наукова 
книга"). - ISBN 978-966-00-1570-8. 

В монографии изложены полученные авторами 
результаты разработки моделей, методов и инструментальных 
средств параллельных вычислений, основывающихся на 
парадигме алгебраического программирования. 

  
Місце збереження: Кількість 

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

 

678.7 
М599 

Мікульонок, Ігор Олегович 
Моделювання дискових екструдерів для 

перероблення полімерних матеріалів : монографія 
/ І. О. Мікульонок, Л. Б. Радченко ; МОН України, 
Національний технічний ун-т України "Київський 
політехнічний ін-т". - Київ : Політехніка, 2015. - 104 
с. - ISBN 978-966-622-732-7. 

Розглянуто наукові засади проектування та 
вдосконалення одного з різновидів екструзійного обладнання 
для перероблення термопластичних матеріалів - дискових і 
комбінованих екструдерів. 

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 МС України, Чорноморський 
державний ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : ЧДУ 
ім. Петра Могили, 2012. - 264 с. - ISBN 978-966-336-
248-9. 

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

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



 

539.4 
М741 

Мовчан, Б. А. 
Структура, прочность и сопротивление 

усталости микрокристаллических и микрослойных 
материалов : монография / Б. А. Мовчан, С. А. 
Фирстов, Ю. Ф. Луговской ; НАН Украины, Ин-т 
проблем материаловедения им. И. Н. 
Францевича. - Киев : Наукова думка, 2016. - 171 с. - 
(Проект "Наукова книга"). - ISBN 978-966-00-1499-2. 

Монография состоит из двух частей. В первой части 
рассмотрены экспериментальные зависимости прочности 
двухфазных неорганических материалов от состава, формы и 
размеров структурных элементов. Вторая часть посвящена 
установлению экспериментальных зависимостей предела 
текучести, циклической прочности  и циклической долговечности 
исследованных в первой части материалов и их аналитическому 
описанию. 

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

 

536.9 
М761 

Молчанов, Віталій Іванович 
Статистична фізика : підручник / В. І. 

Молчанов ; МОН України, Національний технічний 
ун-т України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря 
Сікорського". - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
2018. - 192 с. - ISBN 978-966-622-843-0. 

Розглянуто статистичну теорію класичних і квантових 
систем на основі статистичних ансамблів Гіббса, елементи 
термодинаміки, методи розрахунку термодинамічних 
параметрів систем, що складаються з багатьох частинок. 

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

 

621.822.1 
Н73 

Нові технології фінішного оброблення 
композиційних підшипників ковзання для жорстких 
умов експлуатації : монографія / А. П. Гавриш, 
О. О. Мельник, Т. А. Роїк, М. Г. Аскеров ; МОН 
України, Національний технічний ун-т України 
"Київський політехнічний ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 
2012. - 196 с. - ISBN 978-966-622-515-6. 

Наведено методологічні засади та спроби розв'язання 
науково-технічної задачі - підвищення ефективності роботи 
вузлів тертя, які працюють у важких умовах експлуатації: в 
агресивному середовищі - повітрі, за високих швидкостей 
обертання та навантаження під час тертя без змащування 1 

Місце збереження: Кількість 



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

 

621.9 
Н731 

Новиков, Федор Васильевич 
Основы повышения качества и 

производительности механической обработки : 
монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, Г. В. 
Новиков. - Днепр : ЛИРА, 2017. - 452 с. - ISBN 978-
966-383-855-7. 

Приведены установленные аналитические зависимости 
для определения основных параметров качества обработки, 
включая параметры точности и шероховатости обрабатываемых 
поверхностей. 

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

 

 

004.056 
О751 

Основи надійності інформаційних систем. 
Практикум : навчальний посібник / С. М. Головань, 
О. В. Корнейко, А. В. Мінін, А. О. Петров. - 
Луганськ : Ноулідж, 2012. - 320 с. - ISBN 978-617-
579-520-0. 

Навчальний посібник "Основи надійності інформаційних 
систем. Практикум" стисло містить теоретичні відомості за 
дисципліною "Основи надійності інформаційних систем" з метою 
опанування студентами засвоєння набутих знань, умінь і 
навичок із основ надійності інформаційних систем та виконання 
практичних завдань. 

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

 

 

664.8 
П305 

Петрова, Жанна Олександрівна 
Енергоефективні теплотехнології переробки 

функціональної сировини : монографія / Ж. О. 
Петрова, Ю. Ф. Снєжкін ; НАН України, Ін-т 
технічної теплофізики. - Київ : Наукова думка, 
2018. - 191 с. - (Проект "Наукова книга"). - ISBN 978-
966-00-1620-0. 

У монографії розглянуто комплексне вирішення проблеми 
наукового обґрунтування та розробки енергоефективних  
теплотехнології отримання функціональних харчових порошків. 
Для співробітників підприємств харчової промисловості. 

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

 



 

62-192 
П781 

"Проблеми надійності машин", конференція 
(2019, Харків) 

Збірник матеріалів міжнародної науково-
практичної конференції "Проблеми надійності 
машин" присвячена пам'яті академіка В. Я. 
Аніловича / МОН України, Харківський 
національний технічний ун-т сільського 
господарства ім. Петра Василенка. - Харків, 2019. - 
102 с. 

В збірник Міжнародної науково-методичної конференції 
"Проблеми надійності машин" включені тези доповідей, які були 
представлені на конференції, що проводилась в Харківському 
національному технічному університеті сільського господарства 
імені Петра Василенка, в яких відображені результати 
теоретичних і експериментальних досліджень інноваційних 
проектів в галузі міцності та надійності сільськогосподарських 
машин. 

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

 

 

577.1 
С445 

Скоробогатова, Зоя Михайлівна 
Біохімія. Короткий курс : навчальний 

посібник. Ч. 1 / З. М. Скоробогатова, М. А. 
Сташкевич, А. Г. Матвієнко ; НАН України, Ін-т 
фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. 
Литвиненка. - Київ : Біокомпозит, 2019. - 148 с. - 
ISBN 978-966-97720-5-3. 

У навчальному посібнику розглянуті основні 
метаболічні процеси, що перебігають в організмі людини та є 
об'єктом вивчення у курсі біологічної хімії. 

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

 

 

681.513 
С794 

Степашко, В. С. 
Інтераційні алгоритми індуктивного 

моделювання : монографія / В. С. Степашко, О. С. 
Булгакова, В. В. Зосімова ; НАН України, МОН 
України, Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем. - Київ : 
Наукова думка, 2018. - 190 с. - (Проект "Наукова 
книга"). 

У монографії виконано порівняльний аналіз структурних 
особливостей відомих алгоритмів методу групового урахування 
аргументів (МГУА) - як класичних, так і сучасних. Встановлено, що 



всі наявні алгоритми ітераційного та перебірного типів є окремими 
випадками синтезованої більш загальної архітектури МГУА. 

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

 

 

62 
С823 

Сторожук, Віктор Миколайович 
Відходи підприємств. Поводження та 

документальний супровід : навчальний посібник / 
В. М. Сторожук, О. В. Мельников ; МОН МС 
України. - Львів : Українська академія друкарства, 
2012. - 286 с. - ISBN 978-966-322-229-5. 

У посібнику характеризуються відходи підприємств, 
розглядаються різні принципи їх класифікації. Здійснено огляд 
державної системи управління і контролю у сфері поводження з 
відходами. 

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

 

 

666.9 
С91 

Суханевич, Марина Володимирівна 
Поводження з відходами та їх використання 

для одержання будівельних матеріалів : 
навчальний посібник / М. В. Суханевич ; МОН МС 
України, Київський національний ун-т будівництва і 
архітектури. - Київ : КНУБА, 2011. - 152 с. - ISBN 
978-966-627-159-7. 

Розглянуто основні напрями використання відходів 
промисловості, міського господарства як техногенних продуктів у 
виробництві ефективних будівельних  матеріалів, а також шляхи 
економії мінеральних та енергетичних ресурсів. 

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

 

 

616.1 
С916 

Сучасна практика внутрішньої медицини : 
навчальний посібник / О. М. Біловол, П. Г. 
Кравчун, Л. А. Лапшина, В. М. Савченко ; МОН МС 
України, Харківський національний медичний ун-т, 
Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 
Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. - 644 с. - 
ISBN 978-966-623-846-0. 

Навчальний посібник створено згідно з наскрізною 
навчальною програмою  для студентів 3-4 рівнів акредитації 
МОЗ України викладання внутрішньої медицини за кредитно-
модульною системою. Головна мета - навчити студентів 
складати план обстеження хворих, виявляти варіанти перебігу 
та ускладнень захворювань внутрішніх органів. 

Місце збереження: Кількість 



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

 О1 
Т654 

Транспортна екологія : навчальний посібник 
/ О. І. Запорожець, С. В. Бойченко, О. Л. Матвєєва, 
С. Й. Шаманський ; МОН України, Національний 
авіаційний ун-т. - Київ : Центр учбової літ-ри, 
2017. - 508 с. 

У навчальному посібнику охарактеризовано 
найактуальніші проблеми раціонального природокористування, 
охорони природи і підвищення екологічної безпеки під час 
експлуатації транспортних засобів. Створено навчально-
методичну базу для набуття студентами знань стосовно 
проблем у сфері природокористування та охорони 
навколишнього середовища. 

Місце збереження: Кількість 
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 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 10 
Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 3 

 

 

620.179.16 
Ф166 

Фазовий метод ультразвукової 
лунаімпульсної товщинометрії виробів з 
конструкційних матеріалів : монографія / Ю. В. Куц, 
О. В. Монченко, І. М. Бистра, Ю. А. Олійник ; 
Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського". - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 192 с. - 
ISBN 978-617-696-894-8. 

В монографії розглянуті сучасні методи і засоби 
ультразвукової лунаімпульсної товщинометрії виробів з 
конструкційних матеріалів, які використовуються в різних галузях 
науково-промислового комплексу України.  

Для наукових співробітників, інженерів, викладачів, 
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, що 
займаються проблемами контролю та діагностики 
ультразвуковими методами. 

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

 



 

519.8 
Ф253 

Фартушний, Іван Дмитрович 
Курс дослідження операцій : навчальний 

посібник / І. Д. Фартушний, М. Г. Охріменко, І. Ю. 
Дзюбан ; МОН України, Національний технічний 
ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - Київ : 
НТУУ "КПІ", 2016. - 208 с. 

Викладено основні принципи та задачі дослідження 
операцій, основи прийняття рішень в умовах визначеності й 
невизначеності за допомогою математичних моделей. 

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

 

 

662.7 
Ф505 

Фізичні властивості вуглецевих сипучих 
матеріалів : монографія / Т. В. Чирка, Г. М. 
Васильченко, Є. М. Панов, С. В. Лелека ; МОН 
України, Національний технічний ун-т України 
"Київський політехнічний ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 
2016. - 152 с. - ISBN 978-966-622-777-8. 

Представлено оригінальні експериментальні установки 
для дослідження коефіцієнта теплопровідності та питомого 
електричного опору сипучих вуглецевих матеріалів. Розроблено 
методики вимірювання зазначених фізичних величин та 
виконано оцінку похибки їх дослідження. 

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

 

 

510.5 
Я646 

Яновский, Владимир Владимирович 
Квантовая механика алгоритмов / В. В. 

Яновский ; НАН Украины, НТК "Ин-т 
монокристаллов". - Харьков : ИСМА, 2009. – 
272 с. - ISBN 978-966-02-5443-5 (серия); 978-966-
02-5446-6. 

Лекции предназначены для ознакомления с предметом 
широкой аудитории студентов, аспирантов, математиков и 
физиков. Все необходимые сведения для понимания предмета 
излагаются попутно. 

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

 
 
 



ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

 

 
 
Авиация и время. - 2019. - № 6. - 44 с. 

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


