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Інформаційний бюлетень № 12 

Грудень 2015 р. 

Вітаємо користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного 

авіаційного університету на сторінках чергового випуску Інформаційного 

бюлетеня! До Вашої уваги щомісячна інформація про електронні ресурси, 

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



Всі побажання та пропозиції щодо поліпшення інформаційного 

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

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

Адреси, які можуть стати Вам у пригоді: 

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

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

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

- Віртуальна бібліографічна довідка НАУ: 

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

 

Цікаві ресурси НТБ НАУ 

 

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

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

Накази та розпорядження керівництва університету щодо формування 

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

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

Перелік наукових видань НАУ, що входять до провідних міжнародних 

наукометричних баз даних знаходиться за адресою 

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

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

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

 

Реалізація книжок видавництва НАУ 

Шановні читачі! 

Науково-технічна бібліотека НАУ здійснює реалізацію книжок 

видавництва НАУ. Книжки можна придбати: 

• 4 корпус: І поверх, кімната №19, магазин у залі абонементу 

навчальної літератури для молодших курсів НТБ НАУ; 

• головний бібліотечний корпус: ІІІ поверх, кімната № 26, магазин у 

залі абонементу гуманітарної літератури НТБ НАУ. 



Нові електронні ресурси 
 

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

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

 

У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки 
видавництва ЦУЛ 

 

З 1 квітня 2015 р. по 1 квітня 2016 р.  НТБ НАУ надає доступ до 

електронної бібліотеки Центру Учбової Літератури (ЦУЛ).  

 Умови користування ресурсами: 

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

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

журналу або окремих його випусків). 

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

 Видавництво ТОВ "Центр навчальної літератури" надає доступ до 

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

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

книги), маркетинг (27 книг), правова література (94 книги), гуманітарні науки 

(196 книг), природничі та технічні науки (94 книги). 

 

У НАУ передплачено доступ до періодичних видань на 

платформі East View Information Services 
 
З 1.04.2015 по 01.04.2016 для читачів НАУ доступні наступні журнали на 

платформі East View Information Services (доступ з території НАУ або за 

видаленим VPN доступом) 

 

Перелік журналів доступний за адресою 

http://dlib.eastview.com/browse/udb/12 

 

- Авіакосмічна та екологічна медицина (Глибина архіву - з 01.01.2000) 



- Авіація і космонавтика (Глибина архіву -з 01.07.1997) 

- Бібліографія (Глибина архіву - з 28.02.2005) 

 

У НАУ передплачено доступ до періодичних видань на 

платформі eLIBRARY.RU 
 

З 1.04.2015 по 01.04.2026 року для читачів НАУ доступні журнали 2015 

видання на платформі eLIBRARY.RU. 

eLIBRARY.RU - найбільша в Росії електронна бібліотека наукових 

публікацій, що володіє багатими можливостями пошуку та отримання 

інформації. Бібліотека інтегрована з Російським індексом наукового цитування 

(РІНЦ) - створеним на замовлення Міносвіти РФ безкоштовним 

загальнодоступним інструментом вимірювання та аналізу публікаційної 
активності вчених і організацій. eLIBRARY.RU і РІНЦ розроблені і 
підтримуються компанією "Наукова електронна бібліотека". 

В даний час для НАУ доступні 3617 журналів з архівами від 1950, серед 

яких 90% є вільно поширюваними. 

 

СПИСОК ЖУРНАЛІВ, доступні для НАУ - 

http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14936 

 

Передплачено доступ до журналів: 

- Відомості вищих навчальних закладів. Авіаційна техніка 

- Вимірювальна техніка 

- Методи менеджменту якості 
- Світова економіка і міжнародні відносини 

- Наукові та технічні бібліотеки 

- Програмування 

- Стандарти та якість 

- Вчені записки ЦАГІ 
 

Доступ здійснюється з усіх комп'ютерів бібліотеки, НАУ і черeз VPN - доступ 

до мережі НАУ. 

 

Тестовий доступ до ресурсів компанії Gale Cengage 

Learning 



З 10 листопада по 9 грудня 2015 року для НАУ відкрито тестовий доступ до 

ресурсів компанії Gale Cengage Learning 

(http://infotrac.galegroup.com/default/aviaukr) – беззаперечного світового лідера з 
постачання наукових та освітніх інформаційних ресурсів.  

Під час тестового періоду читачі НТБ НАУ отримали доступ до наступних баз: 
1) InfoTrac Academic OneFile 

 (http://infotrac.galegroup.com/default/aviaukr?db=AONE) – містить документи з 
усіх галузей знань; 

2) Artemis Literary Sources(http://infotrac.galegroup.com/default/aviaukr?db=GLS) – 

база даних для літературознавців; 

3) Бази платформи Artemis Primary Sources 

(http://infotrac.galegroup.com/default/aviaukr?db=GDC) (економіка, політика, 

історія): «Financial Times Historical Archive 1888-2010» та «Economist Historical 

Archive». 

Зверніть увагу, що в межах тестового доступу учасники зможуть користуватися 

лише двома архівними колекціями платформи Artemis Primary Sources – 

 «Financial Times Historical Archive 1888-2010» та «Economist Historical Archive». 

Якщо б раптом хтось потребував доступ до інших архівних колекцій даної 
платформи – прошу написати і вказати до яких саме. 

Доступ здійснюється з усіх комп'ютерів бібліотеки, НАУ і черeз VPN - доступ 

до мережі НАУ. По закінченні тестового доступу, очікуємо на Ваші відгуки 

щодо даних ресурсів. 

Вдалого тестування! 

 

 

 

Тестовий доступ до бази даних Chemical Abstracts 

Service (CAS) 

 
З 9 листопада по 8 грудня НТБ НАУ тестує доступ до  бази даних Chemical 

Abstracts Service (CAS). 

Компанія Chemical Abstracts Service (CAS) займається збором інформації в 

галузі хімії та суміжних дисциплін (біохімія, органічна, неорганічна, фізична 
хімія і т. д.), пропонує нам випробувати пошукову систему SciFinder 

http://www.cas.org/products/scifinder. Для входу у систему необхідно 

зареєструватися з будь-якого комп'ютера НАУ (дивіться інструкцію). Шлях для 

реєстрації науковців НАУ: 



https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=F6148DEBX86F350ABX1

B72E94911EA585D5B 

 

Доступ здійснюється з усіх комп'ютерів бібліотеки, НАУ і черeз VPN - доступ 

до мережі НАУ. 

 

У НТБ НАУ з'явився доступ до інформаційного бюлетеня 

із законодавства України 
 

До фонду відділу інформаційно-аналітичної та довідково-бібліографічної 
роботи Науково-технічної бібліотеки НАУ надійшов електронний 

інформаційний бюлетень із законодавства України, який містить повнотекстові 
нормативні та законодавчі документи до 2013 року. 

Якщо є потреба переглянути ці документи, будь ласка, звертайтеся до 

кім. № 13 (I поверх головного бібліотечного корпусу). 

 
 

У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної 

бібліотеки Міжнародного валютного фонду  

 
Для НАУ надано доступ до колекцій IMF eLibrary. 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 

 

У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної 

бібліотеки BioOne 



Для НАУ надано доступ до колекцій бази даних BioOne. Доступ за 
адресою http://www.bioone.org/. 

Система BioOne спеціалізується у сегменті біології, екології та питань 
охорони навколишнього середовища. Повна колекція включає 171 

періодичне видання (118 індексуються системою Web of Science). Колекція 

повних текстів статей цих журналів включає 85000 публікацій. Хронологічна 
глибина колекції мінімум 2 роки для окремих журналів, деяка частина 
колекції починається з 2000 року. 

Пропонується реферативна та повнотекстова інформація. Керівництва та 
відеоуроки доступні за адресою 

http://www.bioone.org/page/resources/institutions/training 

Перелік дисциплін:  

Agriculture, Dairy & Animal Science  

Agronomy  

Biochemistry & Molecular Biology  

Biodiversity Conservation  

Biology  

Biophysics  

Cell Biology  

Developmental Biology  

Ecology  

Education, Scientific Disciplines  

Engineering, Environmental  

Entomology  

Environmental Sciences  

Evolutionary Biology  

Fisheries  

Forestry  

Genetics & Heredity  

Geography, Physical  

Geology  

Geosciences, Multidisciplinary  

Limnology  

Marine & Freshwater Biology  

Microbiology  

Multidisciplinary Sciences  

Ornithology Paleontology  

Parasitology  

Plant Sciences  

Public, Environmental & Occupational Health  

Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging  

Reproductive Biology  



Sport Sciences  

Veterinary Sciences  

Zoology  

Доступ надається до 31.12.2015 р. 

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&t=415 

 

Нові надходження за грудень 2015 р. 
 

КНИГИ 
 

� Aznakaev, E. G. Biophysics : manual / E. G. Aznakaev, D. E. Aznakayeva ; 

Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University. - 

Kyiv : NAU, 2014. - 296 p. 

 

� Gudkov, I. M. Radiobiology & radioecology : textbook for university students / 

I. M. Gudkov, M. M. Vinichuk ; National Agricultural University of Ukraine. – 

Kyiv : Phoenix, 2006. - 295 p. 

 

� Kramarenko, R. Utilization and recuperation of wastes : manual /  

R. Kramarenko, L. Pavliukh ; Ministry of Education and Science of Ukraine, 

National Aviation University. - Kyiv : NAU, 2014. - 240 p. 

 

� Андерсон, С. Приманка для пользователей. Создаем привлекательный 

сайт : учебник / С. Андерсон ; пер. с англ. С. Силинский. - Москва : 

Питер, 2013. - 240 с. 

 

� Бовтрук, А. Г. Фізика : англо-український лабораторний практикум /  

     А. Г. Бовтрук, А. П. В'яла. - 2-е вид., стер. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 120 с. 

 

� Браун П. Silverlight. Практическое руководство : книга / П. Браун ; пер. с 
англ. О. Сивченко. - Москва : Питер, 2012. - 816 с. 

 

� Будівельне матеріалознавство : підручник / П. В. Кривенко, 

     К. К. Пушкарьова, В. Б. Барановський, М. О. Кочевих ;  

     МОН МС України. - 3-е вид., перероб. та допов. - Київ : Ліра-К,           

2014. - 624 с. 

 



� Василенко, В. С. Теорія інформації та кодування в задачах інформаційно-

телекомунікаційних систем / В. С. Василенко ; Національний авіаційний 

університет, Ін-т комп'ютерних інформаційних технологій. - Київ-Харків : 

Мачулин, 2015. - 512 с. 

 

� Дирижаблі : навчальний посібник : у 2 ч. Ч. 2. Аеростатика. 
Аеродинаміка. Динаміка керованого польоту / М. С. Кулик. , В. М. Казак, 

В. П. Гусинін [та ін.] ; за ред. М. С. Кулика, В. М. Казака. – Київ  

НАУ-друк, 2010. - 212 с.  

 

� Довгий, С. О. Системи підтримки прийняття рішень на основі 
статистично-ймовірнісних методів / С. О. Довгий, П. І. Бідюк,  

О. М. Трофимчук ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального                

інформаційного простору. - Київ : Логос, 2014. - 419 с. 
 

� Карапузов, Є. К. Матеріали і технології в сучасному будівництві : 

підручник / Є. К. Карапузов, В. Г. Соха, Т. Є. Остапченко ; МОН 

України.- Київ : Вища освіта, 2004. - 416 с. 

 

� Книттель, Б. Windows 7. Скрипты, автоматизация и командная строка 
книга / Б. Книттель ; пер. с англ. Н. Вильчинский. - Москва : Питер,  

2012. – 784 с. 

 

� Кофлер, М. Linux. Установка, настройка, администрирование : книга / 

     М. Кофлер ; пер. с нем. О. Сивченко. – Питер, 2014. – 768 с. 
 

� Крижанівська, Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник / 

 Н. Я. Крижанівська. - Київ : Ліра-К, 2015. - 218 с. 
 

� Лехан, В. Украина: обзор системы здравоохранения / В. Лехан,  

В. Рудый, Э. Ричардсон ; Европейская обсерватория по системам и 

политике здравоохранения. - 2010. - 226 с. (Системы здравоохранения: 

время перемен ; Т.12 ; № 8). 

 

� Линн, С. Администрирование Microsoft Windows Server 2012 :  

книга / С. Линн. - Москва : Питер, 2014. - 304 с. 
 

�  Матвієнко, М. П. Архітектура комп'ютера : навчальний посібник /  

М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний ; МОН МС України. -  

Київ : Ліра-К, 2013. - 264 с. 

 



� Матвієнко, М. П. Комп'ютерна cхемотехніка : навчальний посібник / 

 М. П. Матвієнко, В. П. Розен ; МОН МС України. - Київ : Ліра-К, 2015. -  

192 с. 
 

� Матвієнко, М. П. Комп'ютерна логіка : навчальний посібник /  

М. П. Матвієнко ; МОН МС України. - Київ : Ліра-К, 2015. - 288 с. 
 

� Нейл, Т. Мобильная разработка. Галерея шаблонов : учебник /  

Т. Нейл ; пер. с англ. В. Черник. - Москва : Питер, 2013. - 208 с. 
 

� Пастернак, Е. Б. Офисный компьютер для женщин. Изучаем Word, Excel, 

Outlook, PowerPoint : учебник / Е. Б. Пастернак. - Москва : Питер, 2012. - 

272 с. 
 

� Пластмаси в будівництві : підручник / В. О. Пахаренко, В. В. Пахаренко,  

     Р. А. Яковлєва ; МОН МС України. - 3-е вид., перероб. та допов. - Київ:                      

Ліра-К, 2015. - 352 с.        

 

�  Поперечний, А. М. Магістерська робота. Методологія її виконання : 

навчальний посібник / А. М. Поперечний, І. М. Заплетніков,  

О. І. Баришев ; МОН України, Донецький національний ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Львів : Магнолія 2006, 2015. 
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