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

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

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

 
Спілкуватися зі спеціалістами бібліотеки та отримувати консультації 

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

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

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

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

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

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

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

З 20 лютого — тестовий доступ до бази ВД "Грєбєнніков" 
З 20 лютого терміном на 1 місяць до електронної бібліотеки ВД 

«Грєбєнніков» має доступ НАУ. 
Електронна бібліотека Видавничого дому "Грєбєнніков" пропонує статті 

про маркетинг, менеджмент, фінанси і персонал, опубліковані у періодичних 
виданнях Видавничого дому, зокрема в журналі "Маркетинг і маркетингові 
дослідження". 

Умови користування: 

 - за період тестування університет може завантажити не більше 500 статей, 
однак, якщо ліміт буде завантажено раніше, можливо збільшити його за 
взаємною згодою сторін; 

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

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

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

посиланням: grebennikon.ru 

  
Для скачування статей не потрібна реєстрація у разі, якщо підключення 

відбулося. 
  

У разі проблем із доступом пишіть kiev@grebennikov.ru (представник 
постачальника ресурсу) або ntb@nau.edu.ua 
(найновішу інформацію щодо тріал-доступів НАУ завжди можна знайти на сайті 
НТБ НАУ http://www.lib.nau.edu.ua/forum/default.aspx?g=topics&f=37) 



7 
 

 
 

У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки 
видавництва ЦУЛ 

 
 

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

 Умови користування ресурсами: 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

З 1.06.2016 по 31.05.2017 для читачів НАУ з'явився доступ до найбільшій у 
світі базі даних рефератів та цитування рецензованої літератури Scopus (доступ з 
території НАУ або за віддаленим VPN доступом). 

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

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

 
Розробникам, які відповідають за інформаційне наповнення, довелося 

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

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

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

літературу); 
21 млн. записів з 1823 р. до 2017 р.; 
27 млн. патентних записів від п’яти патентних офісів; 
Статті, які знаходяться у підготовці до друку (“Articles¬in¬Press”), із більше 

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

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

 
Переваги у порівнянні з іншими базами даних: 
 
Scopus перевищує за повнотою та ретроспективною глибиною більшість баз 

даних, які існують у світі; 
відсутність ембарго, індексації та поява багатьох рефератів до того, як вони 

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

джерелами пошуку (кількість у наукових журналах, патентах, наукових сайтах в 
Інтернет), а також деталізовану картину за назвами журналів, авторами та 
співавторами, організаціями, роками, типами публікацій тощо; 

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

Міжнародного валютного фонду 
 

Для НАУ надано доступ до колекцій IMF e-Library. У фондах бібліотеки 
представлені доповіді та огляди Міжнародного валютного фонду, публікації з 
питань світової економіки, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічних 
відносин, статистичні матеріали, періодичні видання англійською та російською 
мовами.  

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

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

Початок тестового доступу до БД "Global Patents Reference 
Center" (EBSCO host) 

 
Асоціація "Інформатіо-Консорціум" у співробітництві з компанією 

EBSCOhost анонсує тестовий період доступу до БД "Global Patents Reference 
Center", який відбудеться з 20/03/2017 по 30/04/2017До участі запрошуються 
університети, науково-дослідні установи і бібліотеки, що зацікавлені у доступі до 
патентної та науково-технічної інформації. 

База даних "Global Patents Reference Center" (див. https://www.ebscohost.com/
academic/global-patents-ref.): 

- включає 98 млн. записів про патентні документи (52 млн. 
патентних  документів у повному тексті) більше ніж 100 патентних відомств 
країн світу (див. https://www.ebscohost.com/assets-sample-content/Globa..... )  

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

- оновлюється щомісяця  
- доступ через пошукові інтерфейси EBSCOhost та EBSCO Discovery 

Service. 
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НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА ЛЮТИЙ 2017 Р. 
 
 

КНИГИ 
 

 

О5 
G15 

Galstyan, A. 
Aviation fundamentals : student guide on practical and 

laboratory activity / A. Galstyan, L. Zhuravlyova. - Kyiv : 
NAU, 2011. - 81 p. 

Цей методичний посібник призначений для позаурочної роботи 
у старших загальноосвітніх навчальних закладах та студентів 
початкових курсів, що навчаються за авіаційними спеціальностями для 
подальшої діяльності в авіаційній сфері. 

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

 

О561 
К42 

Kharchenko, V. P. 
Fundamentals of radio electronic systems : manual. 

Volume 2. Structure units of radio systems / V. P. 
Kharchenko, S. T. Polishchuk, M. M. Bogunenko ; Ministry 
of education and science of Ukraine, National aviation 
university. - Kyiv, 2016. - 196 p. 

У томі 2 навчального посібника розглянуто принципи побудови 
та функціонування електронних блоків радіотехнічних систем, таких як 
генератори, підсилювачі, фільтри, передавачі та приймачі. Значну 
увагу приділено процесу формування радіохвиль та їх особливостям 
розповсюдження у навколишньому середовищу. 

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

6 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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Ж6 
А224 

Автоматизація виробничих процесів : підручник / І. В. 
Ельперін, О. М. Пупена, В. М. Сідлецький, С. М. Швед ; 
МОН України, Національний університет харчових 
технологій. - 2-е вид., випр. - Київ : Ліра-К, 2017. - 378 с. 
- ISBN 978-966-2609-81-3. 

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих 
процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, 
автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, 
основи проектування автоматизованих систем. 
 

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

 З973 
Б379 

Бегун, Анатолій Володимирович 
WEB-програмування : навчальний посібник / А. В. 

Бегун, О. Є. Камінський ; МОН України, Державний 
вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ : 
КНЕУ, 2011. - 324 с. - ISBN 978-966-483-372-8. 

У посібнику висвітлено теорію проектування й розроблення 
Інтернет - ресурсів і практику використання Web-технологій як одного із 
інструментів інформаційного менеджменту. Подано основні теоретичні 
поняття та терміни, які характеризують технологію розроблення Web-
застосувань за допомогою мови програмування PHP, системи 
управління базами даних MySQL, мови ASP, методи розроблення 
клієнтських і серверних сценаріїв у Web, методи адміністрування Web-
серверів. У посібнику також розглянуто методи проектування й 
розроблення систем електронної комерції. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 2 
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З973 
Б402 

Безпека інформаційно-комунікаційних систем : 
лабораторний практикум для студентів напряму 
підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту 
інформації" / МОН України, Національний авіаційний 
університет ; Конахович Г. Ф., Одарченко Р. С., Курушкін 
В. Є., уклад. - Київ : НАУ, 2014. - 39 с. 
 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 
 

 З973 
Б435 

Белов, А. В. 
Микроконтроллеры AVR: от азов программирования 

до создания практических устройств : книга +CD с 
видеокурсами, листингами, программами, драйверами, 
справочниками / А. В. Белов. - Санкт-Петербург : Наука 
и техника, 2016. - 544 с. - CD. - ISBN 978-5-94387-854-1. 

Читатели познакомятся с микроконтроллерами семейства AVR, 
программным обеспечением, необходимым для конструирования и 
программирования схем на основе этих микроконтроллеров, 
познакомятся с их применением на практике, собрав какую-либо из 
описанных в книге практических конструкций. 

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

 

Е 
Г34 

Генетика з біометрією : практикум / М. Г. Повод, Т. І. 
Нежлукченко, Н. С. Папакіна, Д. І. Барановський ; МОН 
України, Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 
380 с. - ISBN 978-966-289-071-6. 

В практикумі наводиться матеріал для лабораторних занять з 
матеріальних основ спадковості, закономірностей успадкування генів, 
прикладних аспектів генетики в аграрних технологіях, генетико-
математичного аналізу спадкової інформації в технологіях 
тваринництва. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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З6 
Д815 

Дудюк, Дмитро Лук'янович 
Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі : 

навчальний посібник / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. 
Гнатишин ; МОН України. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 
188 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 977-966-2025-392. 

Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та 
використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії 
води, біопалива, геотермальної енергії. 
 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 
 В1 

Л266 
Ластівка, Іван Олексійович 
Математика для економістів : навчальний посібник : у 

3 ч. Ч  3. Теорія ймовірностей і математична статистика / 
І. О. Ластівка, І. В. Шевченко ; МОН України, 
Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 
2016. - 308 c. 

У пропонованому навчальному посібнику стисло та доступно в 
межах кредитно-модульної системи навчання викладено основні 
теоретичні положення дисципліни "Теорія ймовірності і математична 
статистика" як складової загального курсу "Математика для 
економістів". 

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

 

З26 
Л722 

Лозинський, Андрій Орестович 
Розв'язування задач електромеханіки в середовищах 

пакетів MathCAD i MATLAB : навчальний посібник / А. О. 
Лозинський, В. І. Мороз, Я. С. Паранчук ; МОН України. - 
2-ге вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 216 с. - 
(Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8340-84-1. 

В посібнику подається опис, і на конкретних задачах 
електромеханіки показано використання найрозповсюдженіших 
сучасних математичних пакетів MathCAD i MATLAB.  

Місце збереження: Кількість 
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Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 
 

 

В2 
М151 

Макаренко, Руслан Олексійович 
Гідрогазомеханіка : навчальний посібник / Р. О. 

Макаренко, О. Д. Коваль, О. І. Хлистун ; МОН України, 
Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 
2016. - 220 с. 

Наведено основні закони і рівняння гідростатики, кінематики і 
динаміки рідини, дані про режими течії та втрати напору під час руху 
рідини і газу  в трубах. Викладено основи теорії примежового шару та 
особливості течії стисливого газу. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 8 
 
 В1 

М338 
Матвієнко, Микола Павлович 
Математична логіка та теорія алгоритмів : 

навчальний посібник / М. П. Матвієнко, С. П. Шаповалов 
; МОН України, Сумський державний ун-т. - Київ : Ліра-К, 
2017. - 212 с. - ISBN 978-966-2609-74-5. 

У навчальному посібнику наведено основні поняття і методи 
математичної логіки, а також основи теорії алгоритмів. Теоретичний 
матеріал проілюстровано вправами та задачами для набуття читачем 
практичного досвіду 

 Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 7 
 
 В1 

М338 
Матвієнко, Микола Павлович 
Теорія алгоритмів : навчальний посібник / М. П. 

Матвієнко ; МОН МС України. - Київ : Ліра-К, 2016. – 
340 с. - ISBN 978-966-2609-37-9. 

Навчальний посібник складається з двох частин. У першій 
частині розглянуто теоретичні основи побудови, математичного аналізу, 
складності і порівняння алгоритмів, їхні математичні моделі, а друга 
частина присвячена розгляду і побудові більше ніж 60 різних 
нормальних та операторних алгоритмів, алгоритмів сортування, 
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алгоритмів на звичайних графах, орграфах і деревах. 
Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 7 
 

 

В1 
М338 

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

Матвієнко ; МОН МС України. - Київ : Ліра-К, 2016. – 
288 с. - ISBN 966-2609-09-7. 

У навчальному посібнику викладено основні поняття 
комп'ютерної логіки і методи побудови різноманітних комп'ютерних схем 
та схем автоматики та управління. Теоретичний матеріал 
проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем 
практичного досвіду. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 75 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
 

 

З973 
М338 

Матвієнко, Микола Павлович 
Комп'ютерна схемотехніка : навчальний посібник / 

М. П. Матвієнко, В. П. Розен ; МОН МС України. - Київ : 
Ліра-К, 2015. - 192 с. - ISBN 978-966-2609-14-1. 

У навчальному посібнику викладено основні поняття 
комп'ютерної схемотехніки і методи побудови різноманітних 
комп'ютерних схем та схем автоматики і управління. Теоретичний і 
практичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач 
для набуття читачем практичного досвіду. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 45 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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З85 
М338 

Матвієнко, Микола Павлович 
Пристрої цифрової електроніки : навчальний посібник 

/ М. П. Матвієнко ; МОН України, Конотопський інститут 
сумського державного університету. - Київ : Ліра-К, 2015. 
- 392 с. - ISBN 978-966-2609-89-9. 

У навчальному посібнику викладені логічні, автоматні та 
схемотехнічні основи проектування та побудови логічних елементів 
різного призначення, комбінаційних пристроїв, цифрових пристроїв, із 
пам'яттю, запам'ятовальних цифрових пристроїв, матричних логічних 
структур, а також запропоновані методи їх проектування і монтажу. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 
 

 

З973 
М545 

Методичні рекомендації по виконанню курсового 
проекту з навчальної дисципліни "Безпека 
інформаційних мереж та систем" / МОН України, 
Національний авіаційний університет ; Конахович Г. Ф., 
Муранов А. С., Бахтіяров Д. І., уклад. - Київ : НАУ, 2016. 
- 46 c. 
 

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

 

Е 
М642 

Миронович, Людмила Максимівна 
Медична хімія : навчальний посібник / Л. М. 

Миронович, О. О. Мардашко ; МОН України. - 3-є вид. - 
Київ : Каравела, 2015. - 166 с. - ISBN 978-966-801-969-5. 

У навчальному посібнику викладено сучасні дані з медичної 
хімії. Розглянуто хімію біогенних елементів, екологічні аспекти 
навколишнього середовища, елементи хімічної термодинаміки й основи 
хімічної кінетики. Викладено властивості істинних розчинів, колоїдів і 
розчинів високомолекулярних сполук. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
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Ж10 
М653 

Мислюк, Ольга Олександрівна 
Метеорологія та кліматологія : навчальний посібник / 

О. О. Мислюк ; МОН МС України. - Київ : Кондор, 2016. - 
304 с. - ISBN 978-966-2781-48-9. 

У навчальному посібнику розглянуто основи метеорології, 
наведено відомості про склад і будову атмосфери, фізичні процеси, що 
відбуваються в атмосфері, приділена увага основним  поняттям 
синоптичної метеорології, кліматичній системі та клімату.  
 

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

 

 
З29 
О751 

Основи електропривода : підручник / Ю. М. 
Лавріненко, П. І. Савченко, О. Ю. Синявський, Д. Г. 
Войтюк ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2017. – 
524 с. - ISBN 978-617-7320-50-9. 

Викладені основи електропривода та питання керування 
автоматизованими електроприводами. Розглянуті механічні та 
електромеханічні властивості електродвигунів постійного і змінного 
струму, регулювання координат електропривода, динаміку, системи 
керування електроприводами. 

  
Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 
 

 

З85 
О751 

Основи електроніки : лабораторний практикум для 
студентів напряму 6.050903 "Телекомунікації" / МОН 
України, Національний авіаційний університет ; Мачалін 
І. О., Одарченко Р. С., Курушкін В. Є., уклад. - Київ : 
НАУ, 2015. - 75 c. 
 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
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Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 1 
 

 

З88 
О751 

Основи інформаційної безпеки держави : методичні 
рекомендації до виконання домашнього завдання для 
студентів напряму підготовки 6.170101 "Безпека 
інформаційних систем" / МОН України, Національний 
авіаційний університет ; Юдін О. К., Луцький М. Г., 
уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 20 с. 
 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , читальний зал технічної літератури 2 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 16 
 

 

Ж10 
О751 

Основи метрології : лабораторний практикум для 
студентів напрямів підготовки 6.050201 "Системна 
інженерія", 6.051103 "Авіоніка" / МОН України, 
Національний авіаційний університет ; Меньшиков А. П., 
Дивнич М. П., Чіковані В. В., уклад. - Київ : НАУ, 2013. - 
40 c. 

Викладено основні теоретичні відомості до лабораторних робіт. 
Наведено методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із 
застосуванням комп’ютерного моделювання. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 2 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 23 
 

 

О52-08 
Р645 

Розрахунок поляр літака : методичні вказівки до 
виконання курсової роботи з дисципліни 
"Аерогідрогазодинаміка" для студентів напрямку 
підготовки 6.070103 "Обслуговування повітряних суден" 
/ МОН України, Національний авіаційний університет ; 
Жила В. Г., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 80 с. 
 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
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Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 21 
 
 Н7 

С134 
Савйовский, Владимир Викторович 
Возведение и реконструкция сооружений : учебное 

пособие / В. В. Савйовский. - Киев : Лира-К, 2016. – 
268 с. - ISBN 978-966-8391-36-1. 

В учебном пособии освещены вопросы технологии возведения и 
реконструкции подземных, наземных, высотных и пространственных 
сооружений различного назначения.   

Учебное пособие соответствует курсам "Возведение зданий и 
сооружений" и "Реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений", 
которые читаются для студентов строительных специальностей вузов 

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

 

Р 
С505 

Смірнов, Олег Ювеналійович 
Медична біологія : енциклопедичний довідник / О. Ю. 

Смірнов ; МОН України, М-во охорони здоров'я України, 
Сумський державний ун-т. - Київ : Ліра-К, 2016. - 508 с. - 
ISBN 978-617-7320-44-8. 

Довідник містить близько 4100 термінів і визначень, що 
вивчаються в курсі медичної біології, - з генетики, цитології, екології, 
еволюції, паразитології, а також низку медичних і загальнонаукових 
термінів, включаючи синоніми. 

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

 

Н6 
С895 

Сукач, Михайло Кузьмич 
Будівельні машини і обладнання : підручник / М. К. 

Сукач ; МОН України. - Київ : Ліра-К, 2016. - 408 с. - ISBN 
978-617-7320-37-0. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за спеціальностями 192 "Будівництво та цивільна 
інженерія" спеціалізації: Водопостачання та водовідведення; 
Теплогазопостачання та вентиляція; Гідротехнічне будівництво), 101 
"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування."   

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

 

Ж 
С895 

Сукач, М. К. 
Основи стандартизації : навчальний посібник / М. К. 

Сукач ; МОН України. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ 
: Ліра-К, 2016. - 324 с. - ISBN 978-617-7320-66-0. 

Викладено загальні положення та визначення зі 
стандартизації, дано відомості з міжгалузевої систем стандартизації. 
Наведено методологічні основи стандартизації й уніфікації 
промислової продукції та технологічних процесів. Розглянуто основні 
аспекти співробітництва в галузі стандартизації. 
 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 

3 

 

 

З965 
Т66 

Трегуб, Віктор Григорович 
Автоматизація об'єктів періодичної дії : підручник / 

В. Г. Трегуб ; МОН України, Національний ун-т харчових 
технологій. - Київ : Ліра-К, 2016. - 136 с. - ISBN 978-617-
7320-68-4. 

Викладено основні етапи створення автоматизованих систем 
управління об'єктами періодичної дії, пов'язані з виділенням об'єкта, 
вибором критерію управління та формуванням мети управління, 
розробленням математичної або фізичної моделі, вибором структури 
системи управління та синтезом алгоритмів управління. 

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

 

В3 
Ф503 

Фізика : навчальний посібник. Модуль 2. Молекулярна 
фізика й термодинаміка / В. І. Благовістна, А. П. В'яла, 
С. М. Мєняйлов та ін. ; Поліщук А. П., ред. - 4-е вид., 
стер. - Київ : НАУ, 2014. - 192 с. - ISBN 978-966-598-241-
8; 978-966-598-302-6 (модуль 2). 

Пропонований посібник є одним з найперших видань нового 
типу, підготовка яких стала необхідною у зв'язку з приєднанням України 
до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи 
навчання. Він відкриває започатковану та апробовану на кафедрі 
загальної фізики НАУ серію "Модульне навчання. Фізика", що 
складається із семи модулів.   
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Для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання вищих 
технічних навчальних закладів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 2 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 21 
 
 В3 

Ф503 
Фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник 

/ А. П. Поліщук, П. І. Чернега, Б. Ф. Лахін, С. Л. 
Максимов ; МОН України, Національний авіаційний 
університет. - Київ : НАУ, 2016. - 340 с. 

Пропонований посібник є переробленим виданням одного з 
найперших видань нового типу, підготовка яких стала необхідною у 
зв'язку з приєднанням України до Болонського процесу та переходом 
до кредитно-модульної системи навчання.  

У модулі 3 "Електрика і магнетизм" систематизовано подано 
програмний матеріал з основних положень і законів електрики і 
магнетизма. Навчальні елементи цього модуля містять теоретичне 
ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також 
лабораторний практикум. Запитання для самоперевірки допоможуть 
студетові в підготовці до рейтингового контролю. 

Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , читальний зал технічної літератури 1 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 8 
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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
Фізико-математичні науки 

 

 
 
 

Фізика і хімія твердого тіла : науковий журнал. – 2016. 
– Т. 17, № 4. - С. 465-642. 
 

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

Природничі науки: 

 

 
 
 
Агроекологічний журнал : науковий журнал. – 2016. - 

№ 4. – 180 с. 

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

1 

 

 

 
 
 

Геофизический журнал : международный журнал. – 
2016. - Т. 38, № 6. - 208 с. 
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Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури і періодичних 
видань 

1 

 

 

 
 
 

Екологічний вісник : науково-популярний щомісячний 
екологічний журнал Всеукраїнської екологічної ліги. – 
2016. - № 6 (100). - 32 с. 

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

1 

 

 

 
 
 

Екологія : реферативний журнал. - 2016. - № 4. – 
40 с. 

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

 

 
 
 

Экология и промышленность : научно-
производственный журнал. – 2016. - № 4. - 108 с.  
 

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

Хімія. Хімічна технологія: 

 

 
 
 

Химия и технология топлив и масел = Chemistry and 
technology of fuels and oils : научно-технический 
журнал. – 2016. - № 5. - 56 с. 

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

 

 
 
 

Химия и технология топлив и масел = Chemistry and 
technology of fuels and oils : научно-технический 
журнал. – 2016. - № 6. - 56 с. 

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

 

 
 
 

Нефтегазохимия : научный информационный 
сборник. - 2016. - № 3. - 48 с. 

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

 

 
 
 

Геофизические исследования : научный журнал. – 
2016. - № 4. - 82 с. 

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

1 

 

Електротехніка і енергетика  

 

 
 
 

Енергетика та електрифікація : науково-виробничий 
журнал. – 2016. - № 9-10. – 64 с. 

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

Зв'язок: 

 

 
 
 

Захист інформації : науково-технічний журнал. – 
2016. – Т. 18, № 4. – C. 252-345. 
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Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх,  зал гуманітарної літератури і періодичних 
видань 

1 

 

 

 
 
 

Безпека інформації : науково-практичний журнал. – 
2016. - Т. 22, №3. - С. 233-316. 

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

1 

Автоматика і телемеханіка 
  

 
 

Управляющие системы и машины = УСиМ. 
Теоретичні і практичні проблеми інформатизації 
суспільства : международний научный журнал. - 2016. - 
№ 6. - 96 с. 

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

Транспорт: 

 

 
 
 
Транспорт : информационно-аналитический 

журнал. - 2016. - № 12. - 66 с. 

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

 

 
 
 

Транспорт и хранение нефтепродуктов и 
углеводородного сырья : научно-информационный 
сборник. - 2016. - № 3. - 64 с. 

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

Повітряний транспорт:  

 

 
 
 

Aviation Week and Space Technology. - 2016. - № 25. - 
74 р.  
 

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

 

 
 
 

Aviation Week and Space Technology. - 2016. - № 23. -
58 р.  
 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх ,абонемент науково-технічної літератури 1 
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Aviation Week and Space Technology. - 2016. - № 24. - 
66 р.  
 

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

 

 
 
 

Aviation Week and Space Technology. - 2016. - № 20. - 
58 р.  
 

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

 

 
 
 
Flight International. - 2016.- № 5564. - 43 с. 
  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, абонемент науково-технічної літератури 1 
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Flight International. - 2017. - № 5568. - 43 с. 

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

 

 
 
 
Flight International. - 2017. - № 5569. - 43 с. 

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

 

 
 
 

Flight International. - 2017.- № 5570. - 73 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, абонемент науково-технічної літератури 1 
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Aviation Week and Space Technology. - 2016. - № 26. - 
138 р. 

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

 

 
 
 

Авиационная промышленность : научно-технический 
журнал. - 2016.- № 3. - 60 с. 

Місце збереження: Кількість 
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журнал. - 2016. - № 4. - 58 с. 
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Авиационные и ракетные двигатели : реферативный 
журнал. - 2016. - № 11. - 20 с. 

Місце збереження: Кількість 
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Авиация и время : авиационный журнал Украины. - 
2016. - № 6. - 52 с. 

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

 

 
 
 

Економіст = Ukrainian journal : літопис подій, 
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Держава та право. Юридичні науки 

 

 
 
 

Інтелектуальна власність : науково-практичний 
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Наука, культура: 
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Науково-технічна інформація 
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Бібліотечна справа: 
  

 
 
 

Бібліотекознавство. Документознавство. 
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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 

 
До уваги користувачів НТБ НАУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депонуйте свій результат інтелектуальної діяльності в  
Державній науково-технічній бібліотеці України! 

Це дозволить Вам засвідчити пріоритети створення результату 
Інтелектуальної діяльності та за Вашим бажанням оприлюднити його. 

Для депонування результатів інтелектуальної діяльності в ДНТБ України 
приймаються об’єкти науково-технічного змісту: 

 наукові роботи, науково-технічні розробки; 

 літературні твори: рецензії, статті, лекції, промови, проекти офіційних документів, підручники, 
монографії, доповіді тощо; 

 аудіовізуальні твори; 

 зображення макетів, символіки, творів живопису, архітектури, скульптури та графіки; 

 фотографії, ілюстрації, карти, плани, ескізи; 

 переклади, адаптації, компіляції та інші переробки; 

 комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, мультимедіа та комплексні об’єкти в електронному 
вигляді; 

 комерційні таємниці (ноу-хау); 

 раціоналізаторські пропозиції. 

 
03680, МСП, м.Київ-150    E-mail:gntb@gntb.gov.ua 
  вул.Антоновича,180      www. gntb.gov.ua 
  ст.м. "Либідська"     www.facebook.com./Technscallibrary 
(044)529-43-92 


