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Вітаємо користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного 

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

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

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

http://www.lib.nau.edu.ua/search/helper/ 
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Цікаві ресурси НТБ НАУ 
 

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

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

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

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

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

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

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

У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки 
видавництва ЦУЛ 

 
 

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

 Умови користування ресурсами: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

У НАУ з’явився доступ до Scopus 

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

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

 
Розробникам, які відповідають за інформаційне наповнення, довелося 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наукових роботах 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
В межах проекту «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» 

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

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

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

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

Тел.: 406-74-32 
Email : inna_pan4enko@nau.edu.ua 
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Розпочато тріал - доступ до Міжнародної мережі для 
дослідників Research4Life 

  
Доступ відбувається з 16.12.17 по 15.03.18 р. 
Проект HINARI спільно з найвпливовішими видавництвами наукових 

журналів “народився” в 2002 р., і пропонує нині для 109 країн світу (країни, 
що розвиваються, країни з перехідною економікою) безкоштовно або за 
досить помірковану плату (як у випадку для України) одну з найбільших 
тематичних колекцій: понад 7 тисяч назв журналів з медицини, хімії, 
бiотехнологiї, охорони довкiлля, мікробіології, зоології від відомих 
видавництв світу : Elsevier, Cambridge University Press, Nature Publishing 
Group, BioOne, IOS Press, Sage Press, M.A. Liebert, De Gruyter, Thieme, Teylor 
& Francis та ін. 

Доступ за умовами ліцензії – з мережі НАУ та за VPN. Сторонні 
користувачі теж можуть оформити річний читацький квиток для роботи в 
Бібліотеці НАУ. 

Серед інших ресурс в цього проекту журнал Science 
  
Доступ в мережі університету за логіном та паролем 
  
Адреса доступу: http://www.who.int/hinari/en/  
  
Щоб розпочати сесію Research4Life, перейдіть до однієї з програм: 
http://extranet.who.int/hinari/ru/journals.php  
http://agora-journals.fa...content/en/journals.php  
http://oare.research4lif...content/en/journals.php  
http://ardi.wipo.int/content/en/journals.php  
  
Натисніть кнопку "Увійти" у верхньому правому куті екрана. 

Докладніше на http://www.lib.nau.edu.ua/forum/default.aspx?g=posts&t=504 

 

Майдан: сторінка історії 
З 19 лютого  2018 року у Науково-технічній бібліотеці Національного 

авіаційного університету експонується тематична виставка літератури 
«Майдан: сторінка живої історії», присвячена шануванню подвигу учасників 
Революції Гідності й увінчання пам’яті Героїв Небесної Сотні .  

На виставці представлені зібрання матеріалів з періодичних видань. У 
статтях розглянуто Євромайдан, як подію в трьох її проекціях – суспільної, 
медійної та літературної.  
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Відкриття стенду «Героїв Небесної Сотні» в НТБ НАУ 
26 лютого 2018 року в Науково-технічної бібліотеці НАУ пройшло 

урочисте відкриття стенду «Герої Небесної Сотні». З вступним словом 
виступив в.о. ректора НАУ В. Ісаєнко, голова Студентської ради НАУ Є. 
Часновський, голова Первинної профспілкової організації студентів і 
аспірантів НАУ М. Рощук. Присутні вшанування пам’яті героїв хвилиною 
мовчання. 

До заходу фахівці НТБ підготували тематичну виставку літератури 
«Майдан: сторінка живої історії». 

В майбутньому при проведення бібліотечних уроків фахівці НТБ 
будуть ознайомлювати першокурсників зі стендом «Герої Небесної Сотні», 
розповідати про подвиг учасників Революції Гідності. 
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Нові надходження за ЛЮТИЙ 2018 р. 
КНИГИ, БРОШУРИ 

 

 681 
А351 

Азарсков, Валерий Николаевич 
Аналитическое конструирование оптимальных 

систем стохастической стабилизации подвижных 
объектов : монография / В. Н. Азарсков, Л. Н. 
Блохин, Г. И. Рудюк. - Киев :Интерсервис, 2017. - 
224 с. - ISBN 978-617-696-596-1. 

Изложены современные подходы к вопросам 
эффективного создания сложных систем управления и 
стабилизации многомерными устойчивыми и неустойчивыми, 
линейными и нелинейными подвижными объектами, которые 
подвержены стохастическим воздействиям, возникающим в 
процессе их эксплуатации. 

Книга предназначена для специалистов соответствующего 
профиля. 

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

 

 

004 
А878 

Архітектура комп'ютерних систем : 
лабораторний практикум для студентів напряму 
підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних та 
комунікаційних систем" / МОН України, Національний 
авіаційний ун-т ; Пархоменко І. І., Фролова Н. Є., 
уклад. - Київ : НАУ, 2014. - 76 с. 

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

 

 

004 
Б205 

Балкаров, Михаил Александрович 
Охлаждение серверных и ЦОД. Основы / М. А. 
Балкаров. - Киев :Аванпост-Прим, 2011. – 208 с. - 
ISBN 978-617-502-024-1. 

Книга в популярной форме излагает основы теории 
охлаждения. Далее автор рассматривает существующие системы 
охлаждения, их проектирование и эксплуатацию. Материал книги 
основан на многочисленных практических примерах. 

Для широкого круга читателей, связанных с тематикой 
создания и эксплуатации серверных и ЦОД. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 004 
Б205 

Балкаров, Михаил Александрович 
Электроснабжение серверных и ЦОД. Основы / 

М. А. Балкаров. - 1-е изд. - Киев :Аванпост-Прим, 
2011. - 276 с. - ISBN 978-617-502-035-7. 

Книга в популярной форме кратко излагает основы 
электротехники. 

Далее автор рассматривает компоненты системы 
электроснабжения и их проектирование и эксплуатацию. Материал 
книги основан на многочисленных практических примерах. 

Для широкого круга читателей, связанных с тематикой 
создания и эксплуатации серверных и ЦОД. 

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

 

 691 
Б435 

Белошенко, Виктор Александрович 
Эффект памяти формы в полимерах и его 

применение : монография / В. А. Белошенко, В. Н. 
Варюхин ; НАН Украины, Донецкий физико-
технический институт им. А. А. Галкина. - Киев 
:Наукова думка, 2005. - 192 с. - (Проект "Наукова 
думка"). - ISBN 966-00-0526-1. 

В монографии рассмотрены закономерности проявления и 
физические механизмы эффекта памяти формы в полимерных 
материалах различного строения: аморфных и аморфно-
кристаллических гомополимерах, блок- и графт-сополимерах, 
полимерных смесях, наполненных полимерных композитах, 
полимерных гелях. Представлены модели для описания процесса 
восстановления формы.  

Для специалистов в области физики полимеров и 
физического материаловедения, инженерно-технических 
работников, занимающихся различными прикладными проблемами. 
Может быть полезной преподавателям, аспирантам, студентам. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 621 
Б597 

Бигелоу, Стивен Д. 
Энциклопедия телефонной электроники / С. Д. 

Бигелоу, Д. Д. Карр, С. Виндер ; [пер. с англ. Гордеев 
В.Н.]. - Москва : ДМК Пресс, 2008. - 576 с. - ISBN 5-
9706-0014-8. 

В книге описано все, что связано с таким всеобъемлющим 
понятием как "телефония" - начиная с устройства и работы самого 
простого дискового телефонного аппарата и заканчивая вопросами 
использования оптоволоконных кабелей в системах связи, 
телевидения высокой четкости и кабельным модемам. 

Издание послужит весьма существенным и обширным 
источником знаний для техников, инженеров, студентов ведущих 
университетов и для всех тех, кого интересуют проблемы 
использования современных достижений электроники в средствах 
телекоммуникаций. 

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

 

 

629 
B18 

Balabuyev, Pyotr V. 
An-140 regional passenger aircraft / P. V. 

Balabuyev. - Kyiv, 1996. - 105 p. 

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

 

 

697 
В296 

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : 
науково-технічний збірник. Вип. 21 / МОН України, 
Київський національний ун-т будівництва і 
архітектури ; Малкін Е. С., ред. - Київ : КНУБА, 2017. - 
107 с.  

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

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

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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528 
Г355 

Геодезія, картографія і аерофотознімання = 
Geodesy, cartography and aerial photography : 
міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 84 / МОН 
України, Національний ун-т "Львівська політехніка" ; 
Третяк К. Р., ред. - Львів : Львівська політехніка, 
2016. - 111 с. 

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

 

 546 
Г658 

Гончарук, Владислав Владиславович 
Наука о воде = Scienceaboutwater / В. В. 

Гончарук ; Национальная академия наук Украины, 
Институт коллоидной химии и химии воды им. А. В. 
Думанского. - Киев :Наукова думка, 2010. - 512 с. - 
ISBN 978-966-00-1041-3. 

Показана связь между качеством питьевой воды, уровнем 
развития интеллекта человека и его здоровьем. Обобщены 
сведения о химических, физических, биологических свойствах воды 
и ее многочисленных уникальных аномалиях. Представлена новая 
концепция о граничных слоях кластеров - границе раздела фаз вода 
в воде.  

Для широкого круга научных работников (химиков, физиков, 
биологов), инженеров-технологов, аспирантов, студентов высших 
учебных заведений физико-химических и технологических 
специальностей. 

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

 

 004 
Г949 

Гупта, Арун 
Java EE 7. Основы : пер. с англ. / А. Гупта. - 

Москва : Вильямс, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-8459-
1896-3; 978-1-449*-37017-6. 

Изучите передовые технологии платформы 
JavaEnterpriseEdition 7 и узнайте о новинках, реализованных в ее 
последней версии, которая обеспечивает поддержку HTML5 и 
предлагает повышенную производительность и расширенную 
функциональность корпоративных приложений. Книга написана 
одним из ведущих разработчиков проекта Java ЕЕ, и каждая глава в 
ней посвящена рассмотрению одной из ключевых спецификаций 
платформы, включая WebSocket, BatchProcessing, 
RESTfulWebServices и JavaMessageService. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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629 
Д432 

Дзензерский, Виктор Александрович 
Динамика транспорта на сверхпроводящих 

магнитах : методические рекомендации / В. А. 
Дзензерский, Н. А. Радченко ; Ин-т транспортных 
систем и технологий НАН Украины. – 
Днепропетровск : Арт-Пресс, 2003. - 232 с. - ISBN 966-
7985-48-2. 

Рассмотрены вопросы математического моделирования 
колебаний, нагруженности, стационарных режимов, устойчивости и 
безопасности левитационного движения высокоскоростных 
наземных транспортных средств с электродинамическим подвесом. 
Оценены различные варианты конструкций транспортных экипажей 
и путевой структуры, типы электродинамического подвеса, 
определены рациональные конструктивные схемы и области 
основных параметров исследуемых транспортных систем. 

Для инженерных и научных работников, занимающихся 
вопросами прикладной механики высокоскоростного наземного 
транспорта. 

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

 

 

504 
Е457 

Екологічна безпека та природокористування : 
збірник наукових праць. № 1-2 (23) / МОН України, 
Київський національний ун-т будівництва і 
архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і 
глобального інформаційного простору ; Волошкіна 
О. С., Трофимчук О. М., ред. - Київ : Юстон, 2017. – 
110 с. 

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

 

 

504 
Е457 

Екологічна безпека та природокористування : 
збірник наукових праць. № 3-4 (22) / МОН України, 
Київський національний ун-т будівництва і 
архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і 
глобального інформаційного простору ; Волошкіна 
О. С., Трофимчук О. М., ред. - Київ : Юстон, 2016. – 
138 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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502 
З413 

Збереження та збагачення рослинних ресурсів 
шляхом інтродукції, селекції та біотехнології : 
монографія / НАН України, Національний ботанічний 
сад ім. М. М. Гришка : ред. Т. М. Черевченко. - Київ : 
Фітосоціоцентр, 2012. - 432 с. - ISBN 978-966-306-163-
7. 

Представлено результати багаторічних досліджень п'яти 
відділів Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН 
України (природної флори, тропічних та субтропічних рослин, нових 
культур, акліматизації плодових рослин, квітниково-декоративних 
рослин) щодо збереження та збагачення генофонду господарсько-
цінних та рідкісних і зникаючих видів рослин шляхом інтродукції, 
селекції та сучасних біотехнологій.  

Для інтродукторів, біологів, рослинників, садівників, 
спеціалістів сільського господарства, викладачів, аспірантів і 
студентів біологічного та аграрного профілю. 

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

 

 

355 
З415 

Збірник наукових праць Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації. Вип. 2 / М-во 
оборони України, Військовий ін-т телекомунікацій та 
інформатизації ; Романюк В. А., ред. - Київ : ВІТІ, 
2017. - 120 с. 

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

 

 621 
К782 

Краснов, Володимир Миколайович 
Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори : 

навчальний посібник / В. М. Краснов, Д. Є. Мельніков ; 
МОН МС України, Національний авіаційний 
університет. - Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. - 
216 с. - ISBN 978-966-2425-33-8. 

У посібнику систематизовано матеріал лекцій з дисципліни 
"Електроніка, мікросхемотехніка та мікропроцесори", згідно з 
вимогами Part-66 за категоріями А, В1, В2 для фахівців з 
обслуговування та експлуатації авіоніки сучасних літаків. 

Для студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.051103 "Авіоніка", а також для фахівців у галузях 
обслуговування та експлуатації радіоелектронних систем різного 
призначення. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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004 
К824 

Криптографическое кодирование : коллективная 
монография / Кубанский ин-т информзащиты ; 
Рудницкий В. Н., Мильчевич В. Я., ред. - Харьков : 
Щедрая усадьба плюс, 2014. - 240 с. - ISBN 978-617-
7188-64-2. 

Коллективная монография содержит материалы по 
актуальным направлениям криптографической и 
стеганографической защиты информации. 

Монография рассчитана на научных и инженерных 
работников, преподавателей, аспирантов и студентов, которые 
занимаются исследованиями в сфере защиты информации. 

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

 

 004 
М315 

Масленников, Михаил 
Практическая криптография / М. Масленников. - 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. - 464 с. - 
ISBN 5-94157-201-8. 

Книга посвящена прикладным проблемам современной 
криптографии. Наряду с основными теоретическими положениями 
рассматривается: создание криптографического ядра, встраивание 
криптографических алгоритмов в MicrosoftOutlook и LotusNotes, 
создание автоматизированной системы документооборота, 
технология отпечатков пальцев. 

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

 

 

711 
М656 

Містобудування та територіальне планування : 
науково-технічний збірник. Вип. 63 / МОН України, 
Київський національний ун-т будівництва і 
архітектури ; Осєтрін М. М., ред. - Київ : КНУБА, 
2017. - 555 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 
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 711 
М656 

Містобудування та територіальне планування : 
науково-технічний збірник. Вип. 64 / МОН України, 
Київський національний ун-т будівництва і 
архітектури ; Осєтрін М. М., ред. - Київ : КНУБА, 
2017. - 582 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 

 

 

629 
М791 

Моргун, А. А. 
Методический аппарат повышения качества 

функционирования системы контроля и анализа 
космической обстановки : монография / А. А. Моргун ; 
Центральный научно-исследовательский ин-т 
навигации и управления, Национальная академия 
обороны Украины. - Киев : ЦНИИ НиУ НАОУ, 2008. - 
264 с. - ISBN 978-966-8546-33-4. 

Проведен анализ особенности функционирования системы 
контроля и анализа космической обстановки (СКАКО). Обосновано, 
что повышение качества функционирования СКАКО в условиях 
однопунктной технологии управления возможно за счет повышения 
оперативности определения навигационных параметров 
космических аппаратов (КА). 

Для специалистов в области разработки и эксплуатации 
радиотехнических устройств системы контроля и анализа 
космической обстановки. 

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

 

 

004 
П759 

Прикладнаякриптология: методы шифрования : 
учебное пособие / Б. А. Ахметов, А. Г. Корченко, В. П. 
Сиденко, Ю. А. Дрейс ; М-во образования и науки 
Республики Казахстан, Казахский национальный 
исследовательский технический ун-т им. К. И. 
Сатпаева. - Алматы :КазНИТУ им. К. И. Сатпаева, 
2015. - 496 с. - ISBN 978-601-228-879-7. 

Учебное пособие содержит общие сведения: основы 
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криптологии, криптографии и криптографического анализа; 
традиционно исторические шифры подстановки и перестановки; 
блочные и составные шифры и атаки на них; потоковые шифры и 
генераторы псевдослучайных чисел. 

Предназначено для бакалавров, магистрантов, аспирантов и 
докторантов высших учебных заведений, обучающихся в области 
знаний "Информационная безопасность". 

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

 

 

629.7 
Р93 

Proceedings of the National Aviation University. 
№4 (73) / Ministry of education and science of Ukraine, 
National Aviation University ;Kharchenko V., editor. - 
Kyiv, 2017. - 108 p. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 3 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 

 

 532 
С29 

Селезов, Игорь Тимофеевич 
Математические методы в задачах 

распространения и дифракции волн : монография /  
И. Т. Селезов, Ю. Г. Кривонос ; НАН Украины, Ин-т 
кибернетики им. В. М. Глушкова, Ин-т 
гидромеханики. - Киев :Наукова думка, 2012. – 232 с. - 
ISBN 978-966-00-1199-1. 

Монография посвящена актуальным проблемам современной 
теории дифракции волн. Рассматриваются задачи теории рассеяния 
гидродинамических, электромагнитных, магнитоакустических и 
упругих волн локальными неоднородностями в неограниченных и 
полуограниченных областях. Представлены аналитические и 
численные методы решения задач. 

Для специалистов в области механики сплошных сред, 
математической физики, прикладной и вычислительной математики, 
а также для преподавателей, аспирантов и студентов 
соответствующих специальностей. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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 711 
С916 

Сучасні проблеми архітектури та 
містобудування : науково-технічний збірник. Вип. 46 / 
МОН України, Київський національний ун-т 
будівництва і архітектури ; Дьомін М. М., ред. - Київ : 
КНУБА, 2016. - 464 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 

 

 

681 
Т384 

Технологии конструирования современных 
конкурентоспособных комплексов управления 
стохастическим движением объектов : монография / 
Л. Н. Блохин, С. И. Осадчий, А. К. Дидык, Г. И. 
Рудюк. - Кировоград : Лисенко В. Ф., 2015. – 284 с. - 
ISBN 978-617-7197-30-9. 

Изложены технологии применения положений современной 
теории управления для проектирования оптимальных структур 
регуляторов в комплексах управления стохастическим движением 
объектов. 

Книга предназначена для специалистов в области 
применения информационных технологий для синтеза систем, 
научных работников, а также для преподавателей, инженеров, 
аспирантов и студентов старших курсов высших учебных заведений, 
специализирующихся в сфере методов современной теории 
управлений, их применения в практике. 

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

 

 

621 
Х425 

Хіврич, Володимир Ілліч 
Ефекти компенсації та проникаючої радіації в 

монокристалах CdTe : монографія / В. І. Хіврич ; НАН 
України, Ін-т ядерних досліджень. - Київ : Ін-т ядерних 
досліджень, 2010. - 122 с. - ISBN 978-966-02-5620-0. 

У монографії узагальнено результати досліджень 
електрофізичних властивостей сильнолегованих і 
сильнокомпенсованих монокристалів CdTe. Описано особливості дії 
проникаючої радіації на ці кристали та перспективи їхнього 
застосування, зокрема для створення різноманітних детекторів і 
дозиметрів. 

Призначена для фахівців у галузі радіаційної фізики твердого 
тіла та радіаційного приладобудування, а також аспірантів і 
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студентів. 
Місце збереження: Кількість 

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

 543 
Ш376 

Шевряков, Микола Вікторович 
Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз : 

навчальний посібник / М. В. Шевряков, М. В. 
Повстяной, Г. О. Рябініна ; МОН України. - Херсон : 
Олді-плюс, 2012. - 208 с. - ISBN 978-966-2393-61-3. 

Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу, 
інформацію про лабораторну техніку та прийоми роботи з 
лабораторії аналітичної хімії. Представлено 35 лабораторних робіт з 
гравіметричного аналізу, титриметричних методів аналізу, оптичних, 
електрохімічних, хроматографічних методів. Наводяться запитання 
для самоперевірки знань студентів та контрольні запитання до 
кожного розділу практикуму. 

Для студентів вищих навчальних закладів. 
Місце збереження: Кількість 

Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Природничі науки: 
 

 

 
 

Astronomical journal of Azerbaijan. - 2016. - Т. 11,  
№ 1. - 50 с. 

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

 

 

 
 

Astronomical journal of Azerbaijan. - 2016. - Т. 11,  
№ 2. - 36 с. 

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

 

 

 
 

Astronomical journal of Azerbaijan. - 2016. - Т. 11,  
№ 3. - 48 с. 

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

 

 
Хімія. Хімічна технологія: 
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НефтеРынок. - 2016. - № 42. - 31 с. 

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

 

 

 
 

НефтеРынок. - 2016. - № 43. - 30 с. 

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

 

 

 
 

НефтеРынок. - 2016. - № 46. - 34 с. 

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

 

 

 
 

НефтеРынок. - 2016. - № 47. - 38 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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НефтеРынок. - 2016. - № 49. - 31 с. 

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

 

 

 
 

НефтеРынок. - 2017. - № 1-2. - 39 с. 

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

 

 

 
 

НефтеРынок. - 2017. - № 3. - 42 с. 

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

 

 

 
 

НефтеРынок. - 2017. - № 4. - 32 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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НефтеРынок. - 2017. - № 5. - 36 с. 

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

Техніка і технічні науки 
 

 

 
 

Наукові вісті НТУ "КПІ". - 2017. - № 6. - 128 с. 

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

 

Електротехніка і енергетика: 

 

 
 

Electronics and Communications. - 2015. - V. 20,  
№ 1. - 124 с. 

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

 

 

 
 

Electronics and Communications. - 2015. - V. 20,  
№ 2. - 112 с. 

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

 

 
 

Electronics and Communications. - 2015. - V. 20,  
№ 3. - 116 с. 

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

 

 

 
 

Electronics and Communications. - 2015. - V. 20,  
№ 4. - 116 с. 

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

 

 

 
 

Electronics and Communications. - 2015. - V. 20,  
№ 5. - 76 с. 

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

 

 

 
 

Electronics and Communications. - 2015. - V. 20,  
№ 6. - 74 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Electronics and Communications. - 2016. - V. 21,  
№ 1. - 64 с. 

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

 

 

 
 

Electronics and Communications. - 2016. - V. 21,  
№ 2. - 78 с. 

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

 

 

 
 

Electronics and Communications. - 2016. - V. 21,  
№ 3. - 96 с. 

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

 

 

 
 

Electronics and Communications. - 2016. - V. 21,  
№ 4. - 64 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Electronics and Communications. - 2016. - V. 21,  
№ 5. - 88 с. 

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

 

 

 
 

Electronics and Communications. - 2016. - V. 21,  
№ 6. - 77 с. 

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

 

 

 
 

Електротехніка і електромеханіка. - 2017. - № 6. - 
72 с. 

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

 

 

 
 

Енергетика. - 2015. - № 2. - 132 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Енергетика. - 2015. - № 3. - 130 с. 

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

 

 

 
 

Енергетика. - 2015. - № 4. - 114 с. 

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

 

 

 
 

Енергетика. - 2016. - № 1. - 122 с. 

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

 

 

 
 

Енергетика. - 2016. - № 2. - 112 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Енергетика. - 2016. - № 3. - 114 с. 

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

 

 

 
 

Енергетика. - 2016. - № 4. - 124 с. 

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

 

 

 
 

Енергетика та електрифікація. - 2018. - № 1. – 
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 Повний перелік нових надходжень літератури (у тому числі з соціо-
гуманітарних наук) дивіться у розділі «Нові надходження» Web-порталу НТБ 
НАУ (адреса: http://www.lib.nau.edu.ua/search/new.aspxhttp://www.lib.nau.edu.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 
 


