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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 НАУ з’явився доступ до до повних текстів 
компанії EBSCOPublishing 

 

 
 

З 11 травня до 10 червня  2018 р. включно розпочався тріал-доступ 
НАУ до електронних ресурсів компанії EBSCO. Доступ здійснюється за 
контролем IP адрес в усіх корпусах університету за 
посиланням: http://search.ebscohost.com 

Доступ надається за підтримки Асоціації "Інформатіо-Консорціум" 
 
Тематичні БД від компанії EBSCO Publishing 
 
Academic Search Premier. Ця мультидисциплинарная база даних 

містить повні тексти більш ніж 4600 журналів, з яких близько 3900 
найменувань є попередньо рецензованих. Передбачені дублюючі файли 
більш ніж для 100 журналів у форматі PDF за період з 1975 року по 
теперішній час. Також забезпечується можливість пошуку серед більш ніж 
1000 найменувань джерел цитування. 

 
Business Source Premier - найпопулярніша в галузі база даних з 

досліджень в області бізнесу, яка містить повні тексти більш як 2 300 
журналів і повні 

тексти статей з більш як 1 100 рецензованих видань. У базі даних 
представлений повний текст джерел, найраніший з яких датований 1886 
роком, а також доступні для пошуку посилання починаючи з 1998 року. 
Business Source Premier перевершує інші бази даних по повноті 
представлених текстів, що відносяться до всіх дисциплін бізнесу, в тому 
числі до маркетингу, менеджменту, інформаційних систем для менеджменту 
(MIS), управління виробництвом і експлуатацією (POM), бухгалтерії, 
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фінансів та економіки. Ця база даних щодня оновлюється на сервері 
EBSCOhost. 

 
MasterFILE Premier. Ця багатопрофільна база даних, створена 

спеціально для публічних бібліотек, містить повні тексти більш як 1 700 
видань загальної спрямованості за період з 1975 року по теперішній час. 
Охоплюючи практично всі предметні області загальної спрямованості, 
MasterFILE Premier містить також повні тексти близько 500 довідників, 164 
400 документів-першоджерел і колекцію зображень, що налічує 592 000 
фотографій, карт і прапорів. База щодня оновлюється на сервері EBSCOhost. 

 
ERIC. База даних ERIC (Education Resource Information Center), що 

забезпечує доступ до освітніх видань і ресурсів, містить більше 1,3 млн 
записів і інформацію з журналів, включену в бази 
даних Current Index of Journals in Education іResources in Education Index. 

 
GreenFILE. База даних GreenFILE пропонує детальну інформацію, 

яка покриває всі аспекти впливу людини на навколишнє середовище. Це 
зібрання наукових, державних і популярних робіт включає вміст про 
глобальне потепління, екологічному будівництві, забрудненні 
навколишнього середовища, сталий розвиток сільського господарства, 
поновлювані джерела енергії, переробки відходів та багато іншого. База 
даних надає предметний покажчик і реферати для приблизно 38 4000 записів, 
а також повного тексту у відкритому доступі для більш ніж 4700 записів. 

 
Health Source - Consumer Edition. Ця база даних є найбільш повний 

збірник даних з охорони здоров'я, доступних для бібліотек у всьому світі, і 
включає різні галузі охорони здоров'я, такі як медичні науки, харчування, 
виховання дітей, спортивну медицину і загальну охорону здоров'я. У базі 
даних Health Source: Consumer Edition представлено близько 80 
повнотекстових журналів, присвячених охороні здоров'я. 

 
Health Source: Nursing / Academic Edition. Ця база даних надає 

близько 550 повнотекстових наукових журналів з багатьох медичних 
дисциплін. Health Source: Nursing / Academic Edition також представляє 
ресурс AHFS Consumer Medication Information, в який включені 1300 
інструкцій із застосування пацієнтами непатентованих лікарських засобів 
(понад 4700 торгових марок препаратів-дженериків). 

 
Library, Information Science & Technology Abstracts. База даних 

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) включає 
покажчик більш ніж 560 основних журналів, приблизно 50 пріоритетних 
журналів і близько 125 обраних журналів, а також книги, звіти про 
дослідження і праці конференцій. Зміст охоплює бібліотечна справа, 
класифікацію, каталогізація, бібліометрія, онлайновий доступ до інформації, 
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інформаційний менеджмент і багато інших питань. База містить інформацію, 
що відноситься до середини 1960-х. 

 
MEDLINE. База даних MEDLINE містить велику інформацію з 

медицини, догляду за хворими, стоматології, ветеринарії, системи охорони 
здоров'я, доклінічних досліджень та безлічі інших питань. База MEDLINE 
була створена Національної медичної бібліотекою і використовує індексацію 
MeSH (Medical Subject Headings) з можливістю пошуку в деревовидної і 
древовидно-ієрархічній структурі з використанням пошуку по підзаголовкам 
і "вибухового" вилучення з архіву об'ємом 5 400 біомедичних журналів. 

 
Newspaper Source. У базі даних Newspaper Source представлені повні 

тексти ( "від кірки до кірки") більш ніж 40 газет США і міжнародних газет. 
База даних також містить вибрані повні тексти 389 регіональних газет 
(США). Крім того, є також повнотекстові стенограми теле- і радіоновин. 

 
Regional Business News. Ця база даних містить вичерпні 

повнотекстові матеріали регіональних видань з бізнесу. Regional Business 
News охоплює понад 80 регіональних видань по бізнесу з усіх великих міст і 
сільських районів США. Клацніть тут для отримання повного списку 
найменувань. Клацніть тут для отримання додаткової інформації. 

 
Teacher Reference Center. База 

даних Teacher Reference Center містить покажчик і короткі реферати 280 
популярних журналів для викладачів та адміністраторів навчальних закладів. 

 
AHFS Consumer Medication Information - це перевірені джерела і 

визнаний усім світом стандарт інформації з лікарських засобів для пацієнтів, 
доступний англійською та іспанською мовами. Виданий Американським 
товариством фармацевтів системи охорони здоров'я (AHFS) ресурс включає 
більше тисячі монографій з інформацією з лікарських засобів, викладених 
зрозумілим для споживачів мовою. Ресурс увійшов в десятку лауреатів 
національного конкурсу серед видань по освіті споживачів, проведеного 
Міністерством охорони здоров'я і соціальних служб США. Зміст 
оновлюється щомісяця. 

 
European Views of the Americas: 1493 to 1 750. Ця нова 

бібліографічна база даних, яка містить об'ємний покажчик, призначена для 
бібліотек, науковців та індивідуальних дослідників, які цікавляться 
європейськими інформаційними ресурсами, пов'язаними з Америкою. База 
даних European Americana, що представляє хронологічний опис робіт, 
виданих в Європі в 1493-1750 роках і були присвячені Америці, є 
авторитетним джерелом біографічної інформації, популярним серед вчених 
усього світу. База даних містить понад 32 000 записів і пропонує доступ до 
великої інформації про Америку, виданої в Європі до 1750 року. Бібліотека 
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зібрана EBSCO Publishing спільно з бібліотекою Джона Картера Brown 
Library. 

Доступ до електронної бібліотеки відбувається за 
посиланням: http://search.ebscohost.com 
 
Для скачування статей не потрібна реєстрація у разі, якщо підключення 
відбулося з комп’ютерів, розташованих у корпусах НАУ. 
У разі проблем із доступом пишіть на адресу ntb&nau.edu.ua 
 
Доступ відбувається з усіх комп'ютерів НАУ. По закінченні тесового доступу 
очікуємо на Ваші відгуки щодо даних ресурсів. 

Вдалого тестування! 
 

 

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 продовжується доступ до Scopus 

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

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

 
Розробникам, які відповідають за інформаційне наповнення, довелося 

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

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

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

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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У НАУ продовжується доступ до  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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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. 

 

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 ТРАВЕНЬ 2018 р. 

КНИГИ, БРОШУРИ 
 

 

 

621 
А724 

Антонов, Александр Евгеньевич 
Электрические машины магнитоэлектрического 

типа. Основы теории и синтез : монография / А. Е. 
Антонов ; НАН Украины, Ин-т электродинамики. - 
Киев : Компас, 2011. – 216 с. - ISBN 978-966-02-5910 2. 

В монографии изложены основы теории, принципы построения 
и оптимизации электрических машин магнитоэлектрического типа с 
одной, двумя и тремя степенями свободы вращения ротора. 
Рассмотрены структуры магнитоэлектрических двигателей разных 
типов, режимы и особенности их работы, приведены методики 
расчета. 

Для специалистов в области электромеханики, 
преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и 
студентов электротехнических специальностей. 

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

 

624 
Б903 

Будівельні конструкції. Теорія і практика : 
збірник наукових праць. Вип. 1 / МОН України, 
Київський національний ун-т будівництва і 
архітектури ; Журавський О. Д., ред. - Київ : КНУБА, 
2017. - 208 с. 

Наведені результати наукових досліджень будівельних 
конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, 
використання нових прогресивних матеріалів в будівельних 
конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, 
будівель та споруд. 

Призначений для наукових працівників, спеціалістів 
проектних організацій та виробничих підприємств будівельної 
галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів 
будівельного напрямку. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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621 
В535 

Вісник Національного технічного університету 
України "Київський політехнічний інститут". Вип. 61 / 
МОН України, Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут" ; 
Рибін О. І., ред. - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 139 с. - 
(Радіотехніка. Радіоапаратобудування). 

Збірка наукових праць містить результати наукових 
досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад 
сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної 
реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації 
процесів проектування та виробництва. 

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, 
підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів 
спеціальностей радіоелектронного профілю. 

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

 

621 
В535 

Вісник Національного технічного університету 
України "Київський політехнічний інститут". Вип. 62 / 
МОН України, Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний інститут" ; 
Рибін О. І., ред. - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 116 с. - 
(Радіотехніка. Радіоапаратобудування). 

Збірка наукових праць містить результати наукових 
досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад 
сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної 
реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації 
процесів проектування та виробництва. 

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, 
підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів 
спеціальностей радіоелектронного профілю. 

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

 

533 
Г599 

Гоков, Олександр Михайлович 
Дослідження особливостей незбуреної 

середньоширотної D-обласні іоносфери : 
монографія / О. М. Гоков ; МОН України, 
Харківський національний економічний ун-т. – 
Харків : ХНЕУ, 2013. - 156 с. - ISBN 978-966-676-
630-5. 

Наведено аналіз досліджень впливу основних джерел 
природного походження на іоносферну плазму у 
середньоширотній D-області іоносфери. Розглянуто результати 
багаторічних систематичних експериментальних досліджень 
висотно-часових варіацій основних параметрів іоносферної 
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плазми у незбурених умовах, їх моделювання та відповідні 
моделі, отримані на основі регулярних спостережень за 
допомогою радіофізичного методу дистанційного радіозондування 
іоносфери - методу часткових відбиттів. Наведено розвиток 
методик отримання цих параметрів. 

Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів і 
студентів, які вивчають приземну низькотемпературну іоносферну 
плазму та її вплив на поширення радіохвиль різних діапазонів. 

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

 

004 
З363 

Засоби передачі інформації в системах 
технічного захисту інформації : лабораторний 
практикум для студентів напряму підготовки 
6.170102 "Системи технічного захисту" / МОН 
України, Національний авіаційний ун-т ; Єгоров 
С. В., Мелешко Т. В., уклад. - Київ : Славутич-
Дельфін, 2017. - 114 с. 

Розглянуто питання настроювання та вимірювання основних 
параметрів радіопередавачів. Наведено короткі теоретичні 
відомості, порядок виконання лабораторних робіт, питання для 
самоперевірки. Всі роботи виконуються з використанням 
комп'ютерного моделювання. 

Для студентів напряму підготовки 6.170102 "Системи 
технічного захисту". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 4 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
 

 

355 
З415 

Збірник наукових праць Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації. Вип. 4 / М-во 
оборони України, Військовий інституту 
телекомунікацій та інформатизації ; Романюк В. А., 
ред. - Київ : ВІТІ, 2017. - 146 с. 

У збірнику викладені статті наукових та науково-
педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, курсантів, 
здобувачів інституту та інших установ за науковими напрямками: 
перспективи розвитку телекомунікаційних систем, комплексів та 
засобів спеціального призначення; захист інформації в 
спеціальних інформаційно-комунікаційних системах; стан і 
розвиток автоматизованих систем управління військами та 
зброєю; інформаційні системи та мережі, системи підтримки 
прийняття рішень спеціального призначення; бойове 
застосування систем зв'язку та автоматизації ЗС України; теорія і 
практика інформаційної боротьби в комп'ютеризованих системах і 
мережах.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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620 
І665 

Інноваційні нанотехнології активації і 
знезаражування води та вібраційне обладнання : 
монографія / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Г. Б. Параска 
та ін. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. - 252 с. - ISBN 
978-617-683-026-9. 

В монографії представлені результати досліджень 
кавітаційно-магнітного впливу на фізико-хімічні властивості води 
та її знезараження, а також результати досліджень впливу 
нанополів мінералів на властивості води. 

Запропоновано ряд оригінальних конструкцій вібраційного 
кавітаційного та кавітаційно-магнітного обладнання. Проведено 
методологію їх проектування та методику розрахунку основних 
конструктивних параметрів. 

Книга призначена для вчених і інженерів, які працюють в 
області створення обладнання для очищення, знезаражування та 
підготовки води для технічних потреб та вживання людиною. 

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

 

53 
К771 

Фізика : навчальний посібник для слухачів ІДП 
НТУУ "КПІ" / МОН України, Національний технічний 
університет України "Київський політехнічний 
інститут". - Київ : НТУУ "КПІ", 2004. - 244 с. - (На 
допомогу абітурієнту). 

Даний посібник має на меті допомогти слухачам у стислі 
терміни засвоїти програму з фізики та підготуватись до вступних 
випробувань у будь-який вищий навчальний заклад технічного 
профілю. 

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

 

 

624 
М268 

Марков, Андрей Иванович 
Анализ прочности строительных 

конструкций : монография / А. И. Марков. - 
Запорожье : Настрой, 2012. - 308 с. - ISBN 978-966-
2333-37-4. 

Книга посвящена практическим современным расчетам на 
прочность зданий, сооружений и оснований. Показано 
применение программных комплексов, основанных на МКЭ. 
Рассматривается составление пространственных расчетных 
моделей. Приведены многочисленные примеры расчетов для 
различных стадий жизненного цикла зданий и сооружений. 
Показана необходимость выполнения дополнительных 
исследований, кроме расчетов для обоснованной оценки 
надежности конструкций. 
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Книга предназначена для инженеров-строителей, 
специализирующихся на расчетах на прочность, а также всех 
участвующих в проектировании, строительстве и эксплуатации 
зданий. Может быть использована студентами, аспирантами и 
преподавателями строительных специальностей. 

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

 

 

621 
М55 

Механическая обработка композиционных 
материалов при сборке летательных аппаратов. 
Аналитический обзор : монография / Д. В. 
Криворучко, В. А. Залога, В. А. Пасичник, В. А. 
Колесник. - Суми : Університетська книга, 2013. - 
272 с. - ISBN 978-966-680-694-2. 

В монографии рассмотрены научные основы и методы 
механической обработки волокнистых полимерных 
композиционных материалов и пакетов волокнистых полимерных 
композиционных материалов с металлами. Описаны особенности 
обработки отверстий, инструментальное обеспечение, режимы 
резания, оборудование и технологические приемы. Основное 
внимание сосредоточено на сверлении отверстий и сопряженных 
с этим процессах стружкообразования, износа, образования 
дефектов и тепловых явлений. Приведен подробный анализ 
влияния различных факторов на расслаивание композиционных 
материалов. 

Для магистров, аспирантов, ученых, инженеров и 
работников машиностроительной и авиастроительной отрасли 
промышленности. 

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

 

579 
М597 

Мікробіологія : завдання і методичні вказівки 
до виконання лабораторних робіт для студентів 
напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна 
справа" / УКООПСПІЛКА, Львівська комерційна 
академія ; Решетило Л. І., уклад. - Львів : Львівська 
комерційна академія, 2015. - 60 с. 

 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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537 
М597 

Мікрохвильова електродинаміка в задачах : 
навчальний посібник / І. В. Зависляк, Є. В. Мартиш,  
М. О. Попов, І. В. Васильків ; Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : 
Київський ун-т, 2015. - 112 с. 

Систематизовано матеріал для практичних занять із 
дисциплін "Мікрохвильова електродинаміка" та "Електродинаміка 
НВЧ". Перед розв'язанням типових задач стисло наведено 
необхідні теоретичні відомості. Для самостійної роботи 
запропоновано набір задач із відповідями до них. 

Для студентів та викладачів ВНЗ, фахівців у галузі 
прикладної електродинаміки та техніки НВЧ. 

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

 

711 
М656 

Містобудування та територіальне 
планування : науково-технічний збірник. Вип. 65 / 
МОН України, Київський національний ун-т 
будівництва і архітектури ; Осєтрін М. М., ред. – Київ 
: КНУБА, 2017. - 588 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 
 

 

530 
Н209 

Найважливіші наукові результати інституту 
теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН 
України у 2015 році = Brief Review of Topmost 
Scientific Results Obtained in 2015 at the Bogolybov 
Institute for Theoretical Physics / НАН України, Ін-т 
теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова ; ред. З. І. 
Вахненко, С. М. Перепелиця. - Київ, 2016. - 40 с. 

 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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519 
Н626 

Нікітченко, Микола Степанович 
Теорія програмування в прикладах і задачах : 

навчальний посібник / М. С. Нікітченко, Т. В. 
Панченко, С. А. Поляков ; Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 
2015. - 192 с. 

Розглянуто формалізацію простої мови програмування, 
формальні мови та граматики, операційну та аксіоматичну 
семантику мов, рекурсію в мовах. Зазначені питання 
проілюстровано задачами з розв'язаннями, коментарями та 
поясненнями. 

Для студентів спеціальності "Інформатика". 
Місце збереження: Кількість 

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

 

621 
П303 

Петренко, І. А. 
Основи електротехніки та електроніки : 

навчальний посібник для дистанційного навчання.  
Ч. 1. Основи електротехніки / І. А. Петренко ; 
Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини "Україна". - Київ : Університет "Україна", 
2006. – 411 с. - ISBN 966-388-024-4; 966-388-025-2 
(Ч. 1). 

Перша частина посібника знайомить з основними поняттями 
та законами електричних і магнітних кіл, основами теорій лінійних 
електричних кіл постійного та змінного струмів, трифазних кіл, 
перехідних процесів у лінійних колах; розглянуто також нелінійні 
кола і принципи дії деяких електротехнічних пристроїв. 

Навчальний посібник призначено для студентів вищих 
закладів освіти усіх форм навчання: очної, дистанційної і заочної. 
Може бути використаний викладачами і консультантами, які 
працюють за дистанційною системою. 

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

 

538 
Р411 

Репецький, Станіслав Петрович 
Теорія твердого тіла. Невпорядковані 

середовища : навчальний посібник / С. П. 
Репецький ; МОН України, Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський 
ун-т", 2015. – 287 с. - ISBN 978-966-439-796-1. 

Наведено основні методи, що використовуються при описі 
фізичних явищ у твердих тілах. Розглянуто явища, зумовлені 
трансляційною симетрією твердого тіла, а також одноелектронні 
стани і коливання кристалічної гратки ідеальних кристалів та 
кристалів з невеликою кількістю домішок. Викладення матеріалу 
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грунтується на використанні математичного апарату квантової 
механіки та статистичної фізики. 

Для студентів магістрів та аспірантів фізичного факультету 
університету, а також може бути корисним для викладачів і 
науковців фізичних спеціальностей. 

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

 

662 
С401 

Сіренко, Геннадій Олександрович 
Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів : 

монографічний підручник / Г. О. Сіренко, В. І. 
Кириченко, І. В. Сулима. - Івано-Франківськ : Супрун 
В. П., 2017. - 508 с. - ISBN 978-966-8969-15-7. 

Монографічний підручник із загального курсу лекцій "Фізико-
хімічні основи сучасного паливно-мастильного матеріалознавства" 
адресується студентам-магістрантам спеціальностей "хімія", 
"хімічна інженерія", "фізична інженерія", "матеріалознавство" та 
науковцям, що зайняті розробкою нових паливних та мастильних 
матеріалів, інженерному складу, що зайняті технологіями 
виробництва і застосування традиційних та нових паливних та 
мастильних матеріалів та мастил, професорсько-викладацькому 
складу, що читають лекції та проводять практичні та лабораторні 
заняття з фізико-хімії та технології паливно-мастильних 
матеріалів. 

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

 

51 
С718 

Спеціальні глави математики : методичні 
рекомендації до виконання домашніх завдань для 
студентів спеціальності 6.051001 "Метрологія та 
інформаційно-вимірювальні технології" / МОН 
України, Національний авіаційний ун-т ; Марченко 
Н. Б., Нечипорук В. В., уклад. - Київ : НАУ, 2013. – 
40 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, відділ навчальної літератури для молодших курсів 8 
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311 
Ч375 

Чекотовский, Эдуард Васильевич 
Статистические методы на основе Microsoft 

Excel 2013 : учебное пособие / Э. В. Чекотовский. - 
Киев : Знання, 2017. - 382 с. - ISBN 978-617-07-
0497-9. 

Это одно из первых пособий, в котором рассматриваются 
методология и технология использования статистических методов 
с применением программы Microsoft Excel 2013 - новейшей 
версии этой программы. Изложены основные теоретические 
понятия и категории статистической науки. Подробно 
рассматриваются прикладные вопросы важнейших 
статистических методов: табличного и графического, метода 
обобщающих статистических показателей, метода статистических 
группировок, методов изучения взаимосвязей социально-
экономических явлений и методов анализа рядов распределения 
и временных рядов. Книга содержит детальное описание 
методики и техники автоматической реализации указанных 
статистических методов с помощью средств программы Microsoft 
Excel 2013. 

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

 

629 
Ч651 

Чирков, Сергей Владимирович 
Эволюция конструкций самолетов. Первое 

столетие самолетостроения - с 1903 по 2003 гг. / 
С. В. Чирков. - 2-е изд., перераб. и допол. - Киев : 
Задруга, 2017. - 239 с. - ISBN 978-617-7297-01-6. 

В книге показана эволюция конструкций крыла, корпуса, 
взлетно-посадочных средств, горизонтального и вертикального 
оперения, элеронов и авиационных материалов, которая 
совершалась в течение первого столетия самолетостроения - с 
1903 по 2003 гг. Представлены изменения аэродинамических 
схем, скорости, дальности, высоты полета и взлетной массы 
самолетов, характеристик по мощности и тяги двигателей за этот 
период времени. Вкратце описаны явления аэроупругости, 
повлиявшие на конструкцию планера. Для анализа была 
использована авиационная литература и данные о 2500 
самолетах. 

Книга будет интересна для авиационных специалистов, 
студентов старших курсов авиационных училищ и ВУЗов. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших курсів 13 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх, читальний зал науково-технічної літератури 1 
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658 
Я474 

Яковлєва, Ірина Геннадіївна 
Нормування в енергетиці : навчальний 

посібник / І. Г. Яковлєва, Р. Р. Матказіна ; МОН 
України, Запорізька державна інженерна академія. - 
Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 202 с. - ISBN 978-617-685-
006-9. 

Навчальний посібник з курсу "Нормування в енергетиці" 
складений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни 
і призначений для закріплення теоретичних знань, придбаних при 
вивченні дисципліни студентами денної та заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.050601 "Теплоенергетика". 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вирішення 
наукових та технічних питань, які пов'язані з нормуванням витрат 
палива, теплової та електричної енергії та нормуванням праці. 
Окремі розділи можуть бути використані й студентами інших 
спеціальностей. 

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

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Природничі науки 
 

 

 
 
Мікробіологічний журнал. - 2018. - Т. 80, № 2. -  

138 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Экология и промышленность. - 2018. - № 1. -  

120 с.  

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

Наука про землю: 
  

 
Геофизический журнал. - 2018. - Т. 40, № 1. -  

154 с.  

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

Техніка і технічні науки 

 

 
 
Проблеми міцності. - 2018. - № 1. - 264 с. 

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

 

 
 
Електротехніка і електромеханіка. - 2018. - № 2. - 

73 с.  

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

 

 
 
Енергетика та електрифікація. - 2018. - № 3. –  

40 с.  
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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 
 


