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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 
 

У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки 

видавництва ЦУЛ 

 
 

З 1 квітня 2015 р. НТБ НАУ надає доступ до електронної бібліотеки Центру 

учбової літератури (ЦУЛ).  

 Умови користування ресурсами: 

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

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

журналу або окремих його випусків). 

 Доступ до ресурсу з усіх комп'ютерів університету та бібліотеки за 
адресою http://www.culonline.com.ua/, використовуючи Логін: avia-nau та Пароль: 

library. Логін та пароль ввести у формі з правого боку сторінки, вгорі. 

 Видавництво ТОВ "Центр навчальної літератури" надає доступ до 

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

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

маркетинг (27 книг), правова література (94 книги), гуманітарні науки (196 книг), 
природничі та технічні науки (94 книги). 
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У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної бібліотеки 

Міжнародного валютного фонду 
 

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

представлені доповіді та огляди Міжнародного валютного фонду, публікації з 
питань світової економіки, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічних 

відносин, статистичні матеріали, періодичні видання англійською та російською 

мовами.  

Умови доступу:  

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

Інтернет Докладніше: 

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

 

 

Виставкова діяльність 
 

Науково-технічна бібліотека підготувала виставку-огляд літератури під 

назвою «Євроатлантична інтеграція України», яка приурочена до відзначення у 

2017 році 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною 

та Організацією Північно-Атлантичного договору. З 15 вересня по 31 жовтня 

2017 року виставка демонструється на ІІ поверсі Науково-технічної бібліотеки 

Національного авіаційного університету. 

Завітайте до нас! 
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Нові надходження за Вересень 2017 р. 

КНИГИ, БРОШУРИ 
 

 

О58 

C21 

Cargo transportation : term paper method guide for 
students of major 1004 "Transport technologies" / Ministry of 
education and science of Ukraine, National aviation 
university ; Gabrielova T. Yu., comp. - Kyiv : NAU, 2017. - 
32 p. 

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 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 5 

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

 Д 

G37 

Geoinformation systems : laboratory guide to practical 
works for students major 6.070102 "Air navigation" / Ministry 
of education and science of Ukraine, National aviation 
university ; Kredentsar M. M., comp. - Kyiv : NAU, 2017. - 
36 p. 

The synopsis deals with general problems of the repair of the gas 
compressor stations technological equipment as well as the machine repair. 
The synopsis contains the general notions and definitions of the machine 
types, necessity and profitability of the repair, the operating repair systems, 
manufacturability and the repair technological process.The synopsis is 
intended for the students of branch 6.050604 'Energy and machine 
engineering" specialty 7/8.050604406 "Gas turbine units and gas compressor 
stations||У курсі лекцій розглянуто загальні питання організації і технології 
ремонту машин і технологічного обладнання компресорних станцій. Дані 
основні поняття і визначення видів ремонту машин, необхідності і 
економічної доцільності ремонту, діючих систем ремонту, виробничого та 
технологічного процесів ремонту. Курс лекцій призначено для студентів 
вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки 
6.050604 «Енергомашинобудування» спеціальності 7/8.05060406 
«Газотурбінні установки і компресорні станції». 

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 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 5 

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

M78 

Modelling of environmental processes / P. Baltrenass, 
R. Grubliauskas, M. Pranskevicius et al. ; Vilnius Gediminas 
Technical University. - Vilnius : Technika, 2016. - 144 p. - 
ISBN 978-609-457-869-4. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Г5 

S53 

Shaginyan, L. R. 
The Mechanisms of Formation of Thin Films and 

Coatings Deposited by Physical Vapor Deposition 
Technology : Механізми формування тонких плівок та 
покриттів, отриманих різними методами фізичного 
осадження / L. R. Shaginyan ; National Academy of 
Sciences of Ukraine, I.N. Franzevich Institute for Problems of 
Materials Science. - Kyiv : Akademperiodyka, 2017. - 174 p. - 
(Projeck "Ukrainian Scientific Book in Foreign Language"). - 
ISBN 978-966-36-326-1. 

У фокусі книги - загальні механізми та базові фізичні фактори, які 
впливають на формування складу і структури плівок, отриманих 
різноманітними методами фізичного осадження - іонним та іонно-
реакційним осадженням, різними модифікаціями магнетронного 
розпилення та лазерним випаровуванням. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

В1 
Б484 

Березанський, Юрій Макарович 
Функціональний аналіз : підручник / 

Ю. М. Березанський, Г. Ф. Ус, З. Г. Шефтель ; пер. з англ. 
Т. С. Кудрик, О. Б. Скасків. - Львів : Видавець 
І. Е. Чижиков, 2014. - 559 с. - (Університетська бібліотека ; 
Т. 3). - ISBN 978-966-2645-12-5; 978-966-2645-02-6. 

Підручник написано на основі курсів "Теорія міри й інтеграла", 
"Функціональний аналіз", та "Узагальнені функції" в університетах Києва і 
Чернігова. Він містить усі основні розділи курсів: теорію міри й інтеграла, 
теорію нормованих і гільбертових просторів, теорію лінійних операторів, 
теорію інтегральних рівнянь, елементи теорії узагальнених функцій. 

Місце збереження: Кількість 

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

Б637 

Біофізика : лабораторний практикум для студентів 
спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка", 
спеціалізації "Фізична та біомедична електроніка" ; 
спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія", 
спеціалізації "Фармацевтична біотехнологія", ... / МОН 
України, Національний авіаційний університет ; 
Азнакаєв Е. Г., Трохименко Н. В., уклад. - Київ : НАУ, 
2017. - 76 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 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 4 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 З973 

В191 

Васильев, А. Н. 
Самоучитель Java с примерами и программами / 

А. Н. Васильев. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Наука и 
Техника, 2013. - 368 с. 

Данная книга является превосходным и эффективным учебным 
пособием для изучения языка программирования Java с нуля. Книга 
содержит полный набор сведений о синтаксисе и концепции языка Java, 
необходимый для успешного анализа и составления эффективных  
программных кодов. 

Місце збереження: Кількість 

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

 З5 

Г464 

Гідравлічні машини та трубопровідна арматура. 
Робота відцентрового насоса на мережу : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 
напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" / 
МОН України, Національний авіаційний ун-т ; 
Головко Ю. С., Зайончковський Г. Й., уклад. - Київ, 2017. - 
28 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 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 5 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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 В1 

Г522 

Гладунський, Василь Назарович 
Математика. Означення, формули, задачі : 

навчальний посібник / В. Н. Гладунський, 
Г. А. Гладунська. - вид. 2-ге, доп. - Львів : Афіша, 2009. - 
304 с. - (Довідник для учнів, абітурієнтів, студентів та 
вчителів). - ISBN 966-8013-38-7. 

У виданні містяться означення і опис понять, правила, теореми, 
закони, властивості, формули з елементарної математики. Подані також 
методи розв'язування основних типів задач і вправ з алгебри і початків 
аналізу. 

Посібник розрахований на учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, 
профтехучилищ, абітурієнтів - на усіх, хто бажає відновити та 
систематизувати знання з математики в обсязі програми середньої 
школи. Корисним буде для учителів математики. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

З965 

Г655 

Гонтарев, Ю. Ф. 
Курс лекцій із дисципліни: "Основи автоматики та 

комп'ютерної техніки" / Ю. Ф. Гонтарев ; Київський 
геологорозвідувальний технікум. - Київ, 2005. - 178 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

О565 

Д466 

Динаміка і регулювання рідинно-газових систем : 
лабораторний практикум для студентів напряму 
підготовки 6.051101 "Авіа- та ракетобудування" / МОН 
України, Національний авіаційний ун-т ; Бутько В. С., 
Тарасенко Т. В., уклад. - Київ : НАУ, 2017. - 40 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 2 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 6 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 2 
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 З973 

Д703 

Дослідження програмного забезпечення систем : 
лабораторний практикум для студентів спеціальностей 
7/8.05010301 "Програмне забезпечення систем" 
7/8.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" / 
МОН МС України, Національний авіаційний університет; 
Рябокінь Ю. М. уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 48 с. 

Лабораторний практикум містить основні теоретичні відомості, 
завдання для самостійної роботи та рекомендації щодо виконання робіт. 
Укладено відповідно до програми дисципліни «Дослідження програмного 
забезпечення систем». 

Для студентів спеціальностей 7/8.05010301 «Програмне 
забезпечення систем» та 7/8.05010302 «Інженерія програмного 
забезпечення». 

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 5 

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

 З81 

Е302 

Егоров, Ю. В. 
Что такое система? С точки зрения инженера-

технолога. (Общедоступное введение в учение о 
системах) : учебное пособие / Ю. В. Егоров ; 
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса. - 
Вильнюс : Циклонас, 2016. - 252 с. - ISBN 978-609-8122-
36-7. 

Учебное пособие предназначено для студентов инженерных 
направлений подготовки (магистров, аспирантов и др.). Отсутствие 
специальной математической формализации в тексте делает его 
доступным для представителей гуманитарных сфер науки, формируя у 
них "ориентировочное знание" для оценки вклада прогрессирующей 
техносферы в осуществление "диалога с природой". 

Місце збереження: Кількість 

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

 Б 

Е457 

Екологія: теоретичні основи і практикум : 
навчальний посібник / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, 
О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак. - 3-є вид., стер. - Львів : 
Магнолія 2006, 2017. - 328 с. - ISBN 966-7827-28-3; 966-
8340-04-3. 

Розглядаються найважливіші теоретичні питання традиційної та 
сучасної екології, забеспечення гармонійного співіснування суспільства і 
природи, раціонального природокористування. Значну увагу приділено 
факторіальній екології, екології популяцій, угруповань, вченню про 
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екосистеми, екологічну безпеку. Висвітлено також питання глобальної 
екології (вчення про біосферу), впливу практичної діяльності людини на 
екологію, правові аспекти охорони навколишнього природного 
середовища. Вміщено завдання, вправи, тести, лабораторний практикум 
з екології, термінологічний словник. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 1 

Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури міжнародної економіки та права 1 
 

 

О551.41 

Е457 

Експлуатація газотурбінних установок і 
компресорів : лабораторний практикум для студентів 
напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" / 
МОН України, Національний авіаційний ун-т ; Козлов 
В. В., Молодцов М. Г., уклад. - Київ : НАУ, 2017. - 60 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 5 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 2 
 

 Д 

З52 

Землевпорядне проектування: організація території 
сільськогосподарських підприємств методом еколого-
ландшафтного землеустрою : навчальний посібник / 
А. М. Третяк, В. М. Другак, Л. А. Гунько, І. П. Гетманьчик. - 
Київ : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 236 с. - ISBN 978-966-289-020-
4. 

Викладена методологія і методика організації території 
сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного 
землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу 
частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у 
структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо 
формування сталого землекористування земель сільськогосподарського 
призначення. Обгрунтовано методологічні основи формування еколого-
ландшафтної організації території.  

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
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 З884 

З382 

Захарченко, М. В. 
Інформаційна безпека інформаційно-комунікаційних 

систем. Захист інформації від НСД у каналах зв'язку : 
навчальний посібник. Ч. 1 / М. В. Захарченко, 
В. В. Топалов, М. С. Русляченко ; МОН України, Одеська 
національна академія зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 
2014. - 228 с. - ISBN 978-966-7598-62-4. 

Представлені тематичні цикли лабораторного практикуму в галузі 
знань "Інформаційна безпека". Цикли лабораторного практикуму 
складені з навчально-методичних рекомендацій та посібників для 
виконання лабораторних робіт з напрямів підготовки "Системи технічного 
захисту інформації" та "Безпека інформаційно-комунікаційних систем", 
об'єднані завданням створення комплексних систем технічного захисту 
інформації в організаціях, підприємствах, установах та органах 
державної влади. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

О33 

И201 

Иванов, В. П. 
Эксплуатационная надежность автомобилей : 

учебное пособие / В. П. Иванов ; Вильнюсский 
университет им. Гедиминаса. - Вильнюс : Циклонас, 
2016. - 176 с. - ISBN 978-609-8122-39-8. 

Приведены основные термины, определения и показатели 
надежности, ее изменение в процессе использования автомобилей по 
назначению и восстановление техническим обслуживанием и ремонтом. 
Большое внимание уделено техническому диагностированию 
автомобилей, в том числе и их частей. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

З81 

І524 

Імітаційне моделювання складних систем : 
методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
для студентів заочної та дистанційної форм навчання / 
МОН України, Національний авіаційний університет ; 
Кічігін А. А., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 24 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 6 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 2 
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 З21 

К26 

Карпов, Юхим Овдійович 
Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне 

поле : навчальний посібник / Ю. О. Карпов, 
Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук ; МОН України, 
Вінницький національний технічний ун-т. - Херсон : ОЛДІ-
ПЛЮС, 2014. - 338 с. - ISBN 978-966-289-006-8. 

В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено 
велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які 
зустрічаються в електротехніці, електроенергетиці, електромеханіці, 
радіотехніці, засобах автоматики та вимірювальної техніки. Матеріал 
подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних 
розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 

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

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 К412 

К414 

Кіницький, Ярослав Тимофійович 
Теорія механізмів і машин в системі Mathcad : 

навчальний посібник / Я. Т. Кіницький, В. О. Харжевський, 
М. В. Марченко ; МОН України. - Хмельницький : ХНУ, 
2014. - 295 с. - ISBN 978-966-330-213-3. 

Видання слід розглядати як вступ до використання однієї із 
розповсюджених систем - Mathcad - для розв'язування задач ТММ 
різного ступеня складності. Використання системи дозволяє аналізувати 
поведінку механізмів відповідно до поставленої задачі і дає можливість 
розв'язувати інженерні задачі студентам молодших курсів, які ще не 
знайомі з числовими методами та програмуванням. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

М 

К637 

Композиция изданий. Особенности проектирования 
различных типов изданий : учебное пособие / 
Е. Б. Адамов, В. Г. Кричевский, Е. В. Черневич, 
Н. А. Гончарова. - Москва : МГУП, 2015. - 166 с. - ISBN 5-
8122-0172-2. 

Рассматриваются специфические особенности разных типов 
изданий, выявляются оптимальные варианты целесообразной 
организации литературного текста и изобразительного материала. 
Анализируются издания с учетом возрастных особенностей читателей, 
целевой установки издательства, характера использования 
материально-технических возможностей производства.  

Методика проектирования опирается на теоретические работы 
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советских и зарубежных искусствоведов, книговедов, литературоведов и 
лингвистов, а также на мировую практику современной книжкой 
культуры. Учебное пособие обеспечивает методически проектную 
деятельность художников и художественно-технических редакторов.  

Разработано на кафедре художественно-технического 
оформления печатной продукции. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 

Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури міжнародної економіки та права 2 
 

 

Н5 

К65 

Конструкції будівель і споруд : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 
напряму 0601 "Будівництво та архітектура" / МОН МС 
України, Національний авіаційний університет; 
Костира Н. О., Бакуліна В. М., Бакулін Є. А., уклад. - Київ : 
НАУ, 2011. - 60 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 
 

 В3 

К729 

Косяченко, Л. А. 
Основи інтегральної та волоконної оптики : 

навчальний посібник / Л. А. Косяченко. - Чернівці : Рута, 
2008. - 348 с. - ISBN 978-966-568-943-0. 

Викладено фізичні основи роботи, характеристики й параметри 
діелектричних хвилеводів, інтегрально-оптичних елементів і оптичних 
волокон, а також джерел і детекторів випромінювання (світлодіодів, 
лазерів і фотодіодів), застосовуваних в інтегральній та волоконній 
оптиці. Розглянуто інші компоненти волоконно-оптичних систем, оптичні 
модулятори та ізолятори різних типів, волоконно-оптичні підсилювачі та 
лазери. Окремо розглянуті волоконно-оптичні сенсори. 

Для студентів фізичних та інженерних факультетів вищих 
навчальних закладів. 

Місце збереження: Кількість 

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



17 

 

 Д 

Л566 

Лико, С. М. 
Гідроекологія : навчальний посібник / С. М. Лико, 

І. Л. Суходольська. - Київ : Кондор, 2017. - 212 с. - ISBN 
978-617-7458-25-7. 

У навчальному посібнику "Гідроекологія" висвітлено основні 
відомості функціонування водних екосистем, розглянуто фізико-хімічні 
параметри води та проаналізовано особливості використання водних 
ресурсів.  

Навчальний посібник "Гідроекологія" адресований для студентів 
ВНЗ III - IV рівнів акредитації на здобуття ступеня бакалавра - галузі 
знань: 10 "Природничі науки", спеціальностей: 101 "Екологія" та 091 
"Біологія". 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 Н2 

Л59 

Лінда, Світлана Миколаївна 
Типологія громадських будівель і споруд : підручник 

/ С. М. Лінда, О. І. Моркляник ; МОН України, 
Національний університет "Львівська політехніка". - 
Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 348 с. - ISBN 
978-617-607-793-0. 

Підручник розкриває основні засади та принципи проектування 
громадських будівель і споруд. Розглянуто містобудівні, функціональні та 
архітектурно-планувальні основи проектування громадських будівель.  
Матеріали підручника грунтуються на чинних в Україні нормативних 
документах щодо проектування. 

У підручнику розглянуто ті типи  громадських будівель і споруд, які 
передбачені для вивчення навчальною програмою з дисципліни " 
Типологія громадських будівель і споруд". 

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, 
які навчаються за напрямом "Архітектура". 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
 

 Г5 

Л632 

Лисін, Володимир Ігорович 
Хімія та фізика твердого тіла : навчальний посібник 

/ В. І. Лисін, І. В. Коваленко, О. А. Крюкова ; МОН України, 
Київський національний ун-т технологій та дизайну. - 
Київ : КНУТД, 2014. - 102 с. - ISBN 978-966-7972-16-5. 

Самостійній роботі студентів приділяється велика увага. Тому, 
створення допоміжної літератури, яка сприяє засвоєнню матеріалу з 
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дисципліни "Хімія та фізика твердого тіла", є дуже актуальним. 
Даний навчальний посібник складений у відповідності до 

навчальної програми дисципліни і призначений для бакалаврів 
спеціальності 6.05130103 "Технічна електрохімія". 

Місце збереження: Кількість 

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

 З81 

Л641 

Литвиненко, Олександр Євгенійович 
Логіко-математичні методи діагностування 

складних систем : монографія / О. Є. Литвиненко, 
О. П. Нечипорук ; МОН України, Національний авіаційний 
університет. - Київ : Артмедіа прінт, 2016. - 165 с. - ISBN 
978-966-97453-5-4. 

Викладено логіко-математичні методи і алгоритми діагностування 
складних технічних систем з багаторівневою структурою, які дозволяють 
визначати множинні пошкодження з урахуванням ефекту накладання їх 
наслідків на значення характеристик стану контрольованого  об'єкта. 

Місце збереження: Кількість 

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 3 
 

 О6 

М152 

Макаров - патриарх ракетостроения : сборник 
воспоминаний о Генеральном директоре Южмаша 
Александре Максимовиче Макарове / Василенко Б. Е., 
сост. - Киев : Информ, 2016. - 648 с. - ISBN 978-966-
97460-5-4. 

Сборник воспоминаний посвящен Александру Максимовичу 
Макарову - выдающемуся организатору и руководителю работ на 
Южмаше по созданию ракетной и космической техники Главных и 
Генеральных конструкторов С. П. Королева, М. К. Янгеля, В. П. Глушко, 
В. Ф. Уткина. 

Місце збереження: Кількість 

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

 З97 

М192 

Малиновский, Борис Николаевич 
Хранить вечно = Store eternally / Б. Н. 

Малиновский. - Киев : Горобец, 2007. - 176 с. - + CD. - 
ISBN 978-966-96940-0-3. 

Показаны выдающиеся достижения пионеров компьютерной науки 
и техники Украины в период становления украинского 
компьютеростроения, когда в короткие сроки были созданы первые 
цифровые универсальные вычислительные и управляющие машины, 
первые бортовые компьютеры для ракет, подводных лодок, судов 
военного и торгового флота, мощные специализированные 
вычислительные комплексы для морских гидроакустических систем, 
первые компьютеры для инженерных расчетов, микропроцессоры, 
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персональные компьютеры, суперкомпьютеры. 
Місце збереження: Кількість 

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

 Е 

М212 

Мальований, Мирослав Степанович 
Екологія та збалансоване природокористування : 

навчальний посібник / М. С. Мальований, Г. З. Леськів ; 
МОН України, Львівський державний ун-т внутрішніх 
справ, Національний ун-т "Львівська політехніка". - 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 316 с. - ISBN 978-966-289-
004-4. 

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони 
навколишнього середовища та економіки регіонів України та світу. У 
ньому висвітлені основи питання із теоретичних основ екології, еколого-
економічних проблем навколишнього середовища та економічні 
особливості окремих територій. Висвітлюється співвідношення двох наук 
екології та регіональної економіки. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 3 
 

 З21 

М338 

Матвієнко, Микола Павлович 
Основи електротехніки та електроніки : підручник / 

М. П. Матвієнко ; МОН України, Конотопський інститут 
Сумського державного університету. - Київ : Ліра-К, 
2016. - 504 с. - ISBN 978-617-7320-38-7. 

В першій частині підручника викладені основи побудови та 
перетворення електричних ланцюгів постійного і змінного струмів, 
приведені методи та алгоритми їх розрахунку. Окремо розглянуті 
трифазні ланцюги, взаємна індуктивність та перехідні процеси. 

В другій частині підручника розглянуті напівпровідникові діоди, 
транзистори, тиристори, симістори, управляємі тиристорні перемикачі та 
оптрони, логічні елементи, комбінаційні пристрої, елементи з пам'яттю, 
генератори, таймери, одновібратори, елементи затримки, формувачі 
цифрових сигналів, перетворювачі рівнів, індикатори, операційні 
підсилювачі, суматори, інтегратори та диференціатори, приведені 
програмуємі логічні матриці і джерела живлення різного електронного 
призначення. 

Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів і 
спеціалістів відповідних спеціальностей, а також окремі розділи 
підручника можуть бути використані студентами коледжів та технічних 
учбових закладів. 

Місце збереження: Кількість 

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 1 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 2 
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Н8 

М656 

Містобудування та територіальне планування : 
науково-технічний збірник : у 2 ч. Вип. 62. Ч. 1 / МОН 
України, Київський національний ун-т будівництва і 
архітектури ; Осєтрін М. М., ред. - Київ : КНУБА, 2016. - 
574 с. 

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

Місце збереження: Кількість 

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

 

Н8 

М656 

Містобудування та територіальне планування : 
науково-технічний збірник : у 2 ч. Вип. 62. Ч. 2 / МОН 
України, Київський національний ун-т будівництва і 
архітектури ; Осєтрін М. М., ред. - Київ : КНУБА, 2016. - 
147 с. 

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

Місце збереження: Кількість 

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

 В3 

Н465 

Нейтронографія магнітних рідинних систем : 
монографія / Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв,О. О. Ключников, 
А. В. Нагорний ; НАН України, Ін-т проблем безпеки 
атомних електостанцій. - Чорнобиль, 2015. - 244 с. - ISBN 
978-966-02-7531-7. 

Розглянуто типи магнітних рідинних систем, технології їхнього 
синтезу та перспективи застосування в медицині. Особлива увага 
приділена стабілізації ферофлюїдів, а саме зарядовій та сурфактантній. 
Проведено детальний опис методу малокутового розсіяння нейтронів у 
структурній діагностиці магнітних рідинних систем, зазначено 
особливості нейтронографії при дослідженні багатокомпонентних та 
полідисперсних ферофлюїдів. Описано структурні параметри магнітних 
рідинних систем залежно від умов їхнього синтезу та методів стабілізації. 
Проаналізовано зв'язок стабільності ферофлюїдів з їхньою структурою 
на нанорівні. Наведено можливості новітнього методу нейтронної 
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рефлектометрії при дослідженні рідинних наносистем. 
Для науковців та інженерно-технічних працівників, які працюють у 

галузі фізики рідин, ядерної фізики та атомної енергетики, а також для 
студентів та аспірантів фізичних і фізико-технічних спеціальностей 
університетів. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Ж 

О751 

Основи стандартизації та сертифікації : підручник / 
О. М. Величко, В. Ю. Кучерук, Т. Б. Гордієнко, 
В. М. Севастьянов ; МОН МС України, Вінницький 
національний технічний ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 
2013. - 364 с. - ISBN 978-966-2393-82-8. 

Підручник містить матеріали стосовно основних понять 
стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та акредитації, 
методологічних основ стандартизації, її теоретичної бази, стандартизації 
та сертифікації на міжнародному, регіональному та національному рівні. 
Подані питання організації робіт зі стандартизації, стандартизації як 
елементу забезпечення якості продукції, сертифікації продукції, оцінки 
відповідності та акредитації, систем управління якістю. У підручнику 
викладений базовий навчальний матеріал з використанням сучасних 
міжнародних документів з питань стандартизації, сертифікації та оцінки 
відповідності, національну законодавчу, нормативно-правову і 
нормативну бази. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 1 

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

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

 

З965 

О751 

Основи теорії управління : лабораторний практикум 
для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні 
науки" / МОН України, Національний авіаційний ун-т ; 
Зіатдінов Ю. К., Василенко В. А., уклад. - Київ : НАУ, 
2017. - 64 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 3 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 5 
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 З24 

П295 

Пєтков, Олександр Олександрович 
Розрахунок і проектування резистивно-індуктивних 

елементів високовольтних імпульсних установок : 
навчальний посібник / О. О. Пєтков ; МОН України, 
Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут". - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 
2014. - 196 с. - ISBN 978-617-687-010-4. 

Викладено теоретичні основи й надано практичні рекомендації 
щодо проведення розрахунків і проектування  високовольтних резисторів 
та котушок індуктивних, які експлуатуються  в імпульсних режимах та 
режимах з постійним навантаженням. 

Місце збереження: Кількість 

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

 О57 

П438 

Погрешности гироскопического интегратора 
линейных ускорений в натурных условиях / В. В. Карачун, 
В. Н. Мельник, В. Г. Лозовик, А. А. Одинцов. - Киев : 
Корнейчук, 2001. - 144 с. - ISBN 966-7599-15-9. 

Проводится анализ погрешностей гироскопического интегратора 
линейных ускорений в натурных условиях. Установлены закономерности 
возникающих в приборе волновых процессов, вызванных 
кинематическим возмущением и дифракцией звуковых волн на подвесе 
гироскопа. Построены модели расчета, даны рекомендации по 
уменьшению погрешностей измерений. 

Книга предназначена для специалистов, занимающихся 
проектированием приборов управления подвижными объектами. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Е 

П639 

Посудін, Юрій Іванович 
Біофізика : підручник / Ю. І. Посудін ; Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. - 
Київ : Ліра-К, 2017. - 472 с. - ISBN 978-617-7320-25-7. 

У підручнику наведені основні положення, закони та теорії з курсу 
загальної фізики для студентів ветеринарних, сільськогосподарських, 
екологічних, лісогосподарських та інших спеціальностей, для яких фізика 
не є домінуючою дисципліною, але які мають справу з вивченням живих 
організмів та оточуючого їх середовища.  

Розглянуто фізичні процеси, що відбуваються у живому організмі, 
та механізми, які становлять основу життєдіяльності людини, тварини та 
рослини під впливом навколишнього середовища. Викладено проблеми 
дії зовнішніх фізичних факторів на живі організми та їх здатності 
реагувати на ці фактори. Приділено увагу принципам дії та можливим 
застосуванням сучасних фізичних методів та приладів у практичній 
діяльності майбутнього спеціаліста. 
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Підручник призначений для студентів 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 науково-технічної літератури 1 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 3 
 

 О6 

Р19 

Ракеты и космические аппараты Конструкторского 
бюро "Южное" / С. Н. Конюхов, А. Н. Мащенко, 
Ю. А. Сметанин, Ю. П. Брилев. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Днепропетровск, 2004. - 260 с. - ISBN 966-8550-13-7. 

В этой книге, подготовленной учеными и ведущими специалистами 
ГКБ "Южное" им. М. К. Янгеля, впервые представлен наиболее полный 
перечень, основные характеристики и конструктивные особенности 
боевых ракет, космических носителей и космических аппаратов, 
разработанных за период с 1954 по 2004 гг., и перспективных проектов. 

Книга содержит более 210 иллюстраций. Предназначена как для 
специалистов, так и для широкого круга читателей. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Н7 

Р443 

Ресурсозбереження в технології влаштування та 
відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних 
будівель : навчальний посібник / В. Т. Шаленний, 
А. М. Березюк, І. Ф. Огданський та ін. - Дніпропетровськ : 
Акцент ПП, 2014. - 264 с. - ISBN 978-617-7109-19-7. 

Навчальний посібник рекомендується студентам всіх форм 
навчання і освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямом  підготовки 
"Будівництво". 

Місце збереження: Кількість 

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

 В1 

Р832 

Рудин, Уолтер 
Функциональный анализ = Functional analysis / 

У. Рудин ; пер. с англ. В. Я. Лина. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2005. - 448 с. - ISBN 5-8114-
0611-8. 

Книга принадлежит перу видного американского математика, 
известного не только многочисленными научными исследованиями, но и 
прекрасно написанными учебниками. Многие его статьи и книги 
переведены на русский язык. 

Учебник У. Рудина отличается продуманным подбором материала, 
мастерским изложением, разбором нетривиальных примеров 
приложений функционального анализа в других областях математики. В 
книге три основные части: общая теория; распределения и 
преобразования Фурье; банаховы алгебры и спектральная теория. 

Книга предназначена для студентов средних курсов 
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математических специальностей университетов и пединститутов. Она, 
несомненно, окажется полезной всем изучающим или преподающим 
функциональный анализ. 

Місце збереження: Кількість 

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

 О52 

Р985 

Рябченко, В. М. 
Сертификация авиационной техники в Украине : 

учебное пособие. Ч. 1. Сертификация разработчика 
образцов авиационной техники. Сертификация типа / 
В. М. Рябченко ; МОН Украины, Национальный 
аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского 
"Харьковский авиационный институт". - Харьков : ХАИ, 
2013. - 215 с. 

Изложены нормативно-правовые, организационные и инженерные 
аспекты сертификации гражданской авиатехники в Украине при 
проектировании и испытаниях, а также сертификации ее разработчиков. 
Необходимость этого вызвана тем, что первые два аспекта данной 
деятельности в Украине и России имеют заметные отличия. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

В1 

С245 

Свешников, Алексей Георгиевич 
Теория функций комплексной переменной : 

учебник / А. Г. Свешников, А. Н. Тихонов. - 6-е изд., 
стер. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 336 с. - (Курс 
высшей математики и математической физики ; Вып. 5). - 
ISBN 5-9221-0133-1 (Вып. 5); 5-9221-0134-Х. 

В книге изложена теория функций комплексной переменной и 
операционного исчисления. Приведены примеры применения методов 
теории функций комплексной переменной. Даны основные понятия 
теории функций многих комплексных переменных. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

З98 

С409 

Системи передавання даних : навчальний посібник. 
Т. 1. Ефективність блокового кодування / 
М. В. Захарченко, В. Й. Кільдішев, О. М. Мартинова та 
ін. ; МОН МС України, Одеська національна академія 
зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 
2014. - 488 с. - ISBN 978-617-582-014-8. 

У систематизованому вигляді розглянуті інформаційні 
характеристики джерел повідомлень, завад і каналів зв'язку, проблеми 
вибору сигналів та їх моделей, узгодження параметрів каналів і кодів, 
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проблеми синтезу коригуючих помилки блокових позиційних кодів, 
особливості сигнальних конструкцій лінійних кодів. 

Місце збереження: Кількість 

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

 О6 

С506 

Смирнов. У истоков ракетостроения : к 100-летию 
со дня рождения Л. В. Смирнова / Государственное 
предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. 
М. К. Янгеля" ; Митрахов Н. А., сост. - Киев : Спейс-
Информ, 2016. - 584 с. - ISBN 978-966-97460-6-1. 

Сборник посвящен Леониду Васильевичу Смирнову - одному из 
первопроходцев отечественного ракетостроения, возглавляющему с 
июня 1952 г. по март 1961 г. Государственный союзный завод №586 в г. 
Днепропетровске, выдающемуся организатору и руководителю работ по 
созданию первых серийных ракет Р-1, Р-2, Р-5, Р-5М Главного 
конструктора С. П. Королева и ракет первого поколения Р-12, Р-14, Р-16 
Главного конструктора М. К. Янгеля. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Н8 

С916 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування : 
науково-технічний збірник. Вип. 47 / МОН України, 
Київський національний ун-т будівництва і архітектури ; 
Дьомін М. М., ред. - Київ : КНУБА, 2017. - 564 с. 

В збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі 
архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції 
існуючої забудови. 

Розрахований на працівників науково-дослідних і проектних 
організацій, викладачів вищих навчальних закладів. 

Місце збереження: Кількість 

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

 З21 

Т338 

Теоретичні основи електротехніки. Перехідні 
процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні 
та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю. О. Карпов, 
Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив ; МОН 
України, Вінницький національний технічний ун-т. - 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 456 с. - ISBN 978-966-289-
005-1. 

У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де 
розглянуто перехідні процеси в лінійних колах із зосередженими та 
розподіленими параметрами, синтез лінійних кіл, нелінійні електричні й 
магнітні кола за усталених і динамічних режимів роботи та наведено 
велику кількість прикладів теоретичного і практичного спрямування. 
Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних і 
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технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного 
забезпечення.  

Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів 
вищих навчальних закладів. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 

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

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 З21 

Т338 

Теоретичні основи електротехніки. Усталені 
режими лінійних електричних кіл із зосередженими та 
розподіленими параметрами : підручник / Ю. О. Карпов, 
Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив ; МОН МС 
України, Вінницький національний технічний ун-т. - 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 326 с. - ISBN 978-966-289-
007-5. 

В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із 
зосередженими та розподіленими параметрами і наведено велику 
кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які 
зустрічаються в електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці тощо. 
Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та 
технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного 
забезпечення. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 

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

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 1 
 

 

 

З844 

Т419 

Тимченко, Микола Олександрович 
Комп'ютерне проектування в пакеті ALTIUM 

DESIGNER : навчально-методичний посібник з 
дисципліни "Комп'ютерне проектування електронних 
пристроїв" / М. О. Тимченко, М. Р. Вержановська ; МОН 
України, Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут". - Харків : НТУ "ХПІ", 
2014. - 52 с. 

Викладено рекомендації до проектування друкованої плати 
системи керування перетворювачем електроенергії , наведено приклад 
повного алгоритму використання пакета ALTIUM DESIGNER для 
розробки схеми електричної принципової мікроконтролерного блока і 
видів конструкції друкованої плати. 

Місце збереження: Кількість 

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

Т484 

Ткаченко, Володимир Пилипович 
Технічні засоби комп'ютеризованих видавничих 

систем : навчальний посібник / В. П. Ткаченко, 
А. М. Чурсін. - 2-е вид., перероб. й допов. - Харків : СМІТ, 
2014. - 304 с. - ISBN 978-617-621-039-9. 

Викладено принципи побудови, технічні і технологічні можливості, 
конструктивні особливості сканерів, цифрових камер, графічних 
планшетів, моніторів, принтерів та інших видів обладнання, яке 
використовується в додрукарській підготовці видань. 

Місце збереження: Кількість 

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

 З965 

Т66 

Трегуб, Віктор Григорович 
Проектування систем автоматизації : навчальний 

посібник / В. Г. Трегуб ; МОН України, Національний 
університет харчових технологій. - Київ : Ліра-К, 2017. - 
344 с. - ISBN 978-966-2609-58-5. 

Висвітлено основи інженерно-технічного та організаційного 
забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що 
складаються з робочих станцій, об'єднаних в обчислювальні мережі.  

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 
напрямом "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Може 
бути використаний науково-технічними працівниками та спеціалістами в 
галузі сучасних систем автоматизації. 

Місце збереження: Кількість 

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 3 
 

 Д8 

Т665 

Третяк, Антон Миколайович 
Землеустрій : навчальний посібник / А. М. Третяк ; 

МОН України. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 520 с. - ISBN 
978-966-289-049-5. 

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних 
відносин; висвітлено походження поняття землеустрою, еволюцію 
сутності землеустрою, землеустрій як основоположний механізм 
управління земельними ресурсами на сучасному етапі розвитку 
економіки. Розкрито земельний устрій України, поняття землеволодіння 
та землекористування, форми землекористування та організації 
території, елементи землевпорядної організації території. Висвітлено 
функції землі, її поняття як об'єкт права, сільськогосподарських, 
містобудівних та інших відносин, властивості земельних та інших 
природних ресурсів, що враховуються при землеустрої, економічні, 
соціальні, екологічні, сільськогосподарські, містобудівні, та інші умови, 
види господарського використання земель і правового стану земельних 
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ресурсів, категорії та цільове призначення земель, типи 
землекористування та дозволене використання земель, характеристику 
земельного фонду України за формами власності та категоріях земель. 

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, 
наукових працівників, фахівців землевпорядних та інших управлінських 
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. 

Місце збереження: Кількість 

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

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

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 3 
 

 Д8 

Т878 

Туристичне країнознавство : навчальний посібник / 
Одеський національний економічний ун-т ; 
Семенова В. Ф., ред. - 2-е вид., допов. та випр. - Херсон : 
Грінь Д. С., 2013. - 392 с. - ISBN 978-966-2660-66-1. 

У навчальному посібнику вміщується інформація про особливості 
розвитку суспільства, сучасний стан економіки, культури, туризму і 
рекреації в різних туристичних регіонах і окремих країнах світу. 
Аналізується туристична привабливість регіонів і країн світу, 
розглядаються туристичні ресурси найбільш привабливих країн, 
причинно-наслідкові особливості формування відомих туристичних 
дестанацій, тенденції розвитку туризму у світовому просторі. 

Навчальний посібник умовно складається з двох частин: у першій - 
розглядаються основні теоретичні засади загального та туристичного 
країнознавства, предмет, об'єкт, основні поняття і категорії дисципліни, 
розкривається економічна, соціальна, культурна картина сучасного світу, 
аналізується сутність процесів глобалізації і регіоналізації. У другій 
частині містяться характеристики країн світу, їхніх туристичних районів та 
найбільш привабливих туристичних об'єктів.  

Навчальний посібник призначається для студентів вищих 
навчальних закладів, які вивчають туризм, економіку та управління 
туризмом, готельну та ресторанну справу. 

Місце збереження: Кількість 

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

Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури міжнародної економіки та права 9 
 

 Л8 

Х227 

Харчова біотехнологія : підручник / Т. П. Пирог, 
М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель ; МОН 
України, Національний університет харчових технологій. - 
Київ : Ліра-К, 2016. - 408 с. - ISBN 976-617-7320-31-8. 

У підручнику систематизовано та викладено всі аспекти харчової 
біотехнології: використання мікроорганізмів і продуктів їхнього 
метаболізму в харчових технологіях (молочні ферментовані продукти та 
промислові заквашувальні культури для їх одержання, ферментовані 
м'ясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, 
ферментовані продукти рослинного походження, вільні від глютену 
харчові продукти); традиційні та нові продукти мікробного синтезу як 
харчові добавки (поліглутамінова кислота, лактулоза, лактобіонова 
кислота, лікопін, астаксантин, лютеїн, 2-фенілетанол, полісахариди 
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гелан, пулулан, курдлан тощо) та сучасні біотехнології їх одержання; 
переваги та недоліки, а також законодавча база використання генно-
модифікованих організмів у харчових виробництвах. 

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що 
навчаються за напрямом "Біотехнологія", та споріднених напрямів 
("Харчові технології та інженерія", "Технологічна експертиза та безпека 
харчової продукції", "Біологія"), а також для спеціалістів, які працюють у 
галузі біотехнології та харчових технологій. 

Місце збереження: Кількість 

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 3 
 

 З81 

Х768 

Хомченко, Василий Герасимович 
Робототехнические системы : учебное пособие / 

В. Г. Хомченко ; Вильнюсский технический университет 
им. Гедиминаса. - Вильнюс : Циклонас, 2016. - 160 с. - 
ISBN 978-609-8122-40-4. 

Учебное пособие предназначено для изучения аспирантами 
методов проектирования роботов и робототехнических систем. Учебное 
пособие будет полезно при исследованиях в области кинематики и 
динамики манипуляторов роботов, а также в области разработки и 
анализа робототехнических систем. Большое внимание в учебном 
пособии уделено решению прямой и обратной задач кинематики 
манипуляторов роботов с последовательной кинематикой и решению 
обратной задачи кинематики манипуляторов с параллельной 
кинематикой типа платформы Гауфа-Стюарта.   

Місце збереження: Кількість 

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

 Е 

Ц185 

Царенко, Олександр Михайлович 
Основи екології та економіка 

природокористування : навчальний посібник / 
О. М. Царенко. - 3-є вид., перероб. і допов. - Суми : 
Університетська книга, 2017. - 592 с. - (Бібліотека 
економічних наук). - ISBN 978-966-680-337-8. 

У навчальному посібнику розглядаються питання екології 
навколишнього природного середовища та економіки 
природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що 
стосуються екології, впливу людини на стан навколишнього природного 
середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів 
регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального 
використання природних ресурсів. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 2 

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

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

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 1 
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 З973 

Ц493 

Цеслів, Ольга Володимирівна 
Технологія проектування й адміністрування баз 

даних і сховищ даних : навчальний посібник / 
О. В. Цеслів ; МОН України, Національний технічний 
університет України "Київський політехнічний інститут". - 
Київ : НТУУ "КПІ", 2013. - 212 с. 

Проаналізовано основні проблеми й етапи проектування та 
адміністрування баз даних. Розглянуто мову структурованих запитів SQL 
у програмному середовищі MySQL Workbench. 

Місце збереження: Кількість 

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

 З851 

Ч246 

Часнык, Василий Иванович 
Объемные поглотители СВЧ-излучения для 

электровакуумных приборов = Bulk Lossy Microwave 
Materials for Vacuum Devices : монография / 
В. И. Часнык. - Киев : ИПЦ АЛКОН, 2014. - 70 с. – ISBN 
978-966-8449-49-9. 

В монографии обобщены экспериментальные исследования 
поглощения СВЧ-излучения, диэлектрических характеристик и 
теплопроводности в материалах-поглотителях на основе керамики из 
нитрида алюминия и добавок молибдена, вольфрама и карбида 
кремния. 

Місце збереження: Кількість 

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

 Ж6 

Ч498 

Чернявская, Элина Александровна 
Оптические резонансные технологии в 

нанобиосенсорике : монография. Ч. 1 / Э. А. Чернявская, 
В. А. Саечников ; Вильнюсский технический университет 
им. Гедиминаса. - Вильнюс : Циклонас, 2016. - 96 с. - 
ISBN 978-609-8122-41-1. 

Монография подготовлена по результатам научно-
исследовательской работы "Разработка методов идентификации и 
транспортировки лекарственних препаратов и вакцин in vitro и in vivo на 
основе оптического резонанса в микро-и наночастицах". Книга 
представляет интерес для научных сотрудников, преподавателей, 
студентов, магистров, аспирантов высших учебных заведений, 
специализирующихся в области нанофотоники, оптоэлектроники, 
нанобиоинформатики и смежных областях наук. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 В3 

Ч90 

Чумак, Олександр Олександрович 
Квантова оптика / О. О. Чумак ; Національний 

університет "Києво-Могилянська академія", Інститут 
фізики НАНУ. - Львів : Євросвіт, 2012. - 272 с. - ISBN 978-
966-8364-80-8. 

В основу посібника покладено курс лекцій, що читався студентами 
Києво-Могилянської академії. Крім традиційних для цієї галузі фізики тем 
(квантування електромагнітного поля, природа квантових кореляцій, 
детектування фотоні тощо), значну увагу приділено сучасним проблемам 
квантової оптики. 

Місце збереження: Кількість 

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

 З845 

Я657 

Янушкевич, В. Ф. 
Экранирование радиоэлектронных устройств и 

систем. Новые принципы проектирования антенн : 
учебное пособие / В. Ф. Янушкевич, М. Е. Капралов, 
К. И. Кременя ; Вильнюсский технический университет 
им. Гедиминаса. - Вильнюс : Циклонас, 2016. - 156 с. - 
ISBN 978-609-8122-42-8. 

В издании основное внимание уделяется аспектам изучения и 
исследования вопросов в области электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств, а также анализа, разработки экранов 
радиоэлектронной аппаратуры  и проектирования антенн различных 
диапазонов волн. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Природничі науки 
 

 

 
 

Екологія. - 2017. - № 2. - 44 с.  

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Хімія. Хімічна технологія: 

 

 
 
Chemistry & Chemical Technology. - 2017. - № 2. - 

260 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Инженер-нефтяник. - 2017. - № 2. - 71 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Технологии нефти и газа. - 2017. - № 3. - 64 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Украинский химический журнал. - 2017. - Т. 83, 

№ 5-6. - 124 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Химия и технология воды. - 2017. - Т. 39, № 4. - 

456 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Химия и технология топлив и масел. - 2017. - № 3. - 

56 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

Наука про землю: 

 

 
 
Геоінформатика. - 2017. - № 2. - 76 с.  

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
 

 

 
 

Геологічний журнал. - 2017. - № 2. - 124 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Геофизический журнал. - 2017. - Т. 39, № 3. - 112 с.  

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 

 

 

 
 
Геофизический журнал. - 2017. - Т. 39, № 4. - 108 с.  

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
 

Техніка і технічні науки: 

 

 
 
Контроль. Диагностика. - 2017. - № 4. - 65 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Контроль. Диагностика. - 2017. – № 5. - 64 с. 

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Нанотехнологии. Разработка. Применение. - 2017. - 

№ 2. - 56 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Сверх-твердые материалы. - 2017. - № 4. - 102 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Техническая диагностика и неразрушающий 

контроль. - 2017. - № 2. - 72 с. 

Місце збереження: Кількість 

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

Електротехніка і енергетика: 
 

 

 

 
 
Енергетика та електрифікація. - 2017. - № 3. - 46 с.  

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Енергетика та електрифікація. - 2017. - № 4. - 48 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Енергетика та електрифікація. - 2017. - № 5-6. - 

64 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Інтегровані технології та енергозбереження. - 

2017. - № 2. - 84 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Новини енергетики. - 2017. - № 6. - 36 с.  

Місце збереження: Кількість 

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



37 

 

 

 
 
Новини енергетики. - 2017. - № 7. - 36 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Новини енергетики. - 2017. - № 8. - 39 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2017. - 

№ 2. - 74 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

Радіоелектроніка 

 

 
 
Радиотехника. - 2017. - № 189. - 218 с.  

Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та періодичних видань 1 
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Автоматика і телемеханіка: 

 

 
 
Проблемы управления и информатики. - 2017. - 

№ 3. - 160 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Проблемы управления и информатики. - 2017. - 

№ 4. - 160 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Управляющие системы и машины. - 2017. - № 2. - 

92 с.  

Місце збереження: Кількість 

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

 

 
 
Управляющие системы и машины. - 2017. - № 3. - 

96 с. 

Місце збереження: Кількість 
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