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Квітень-травень 2015 р. 

Вітаємо користувачів Науково-технічної бібліотеки Національного 

авіаційного університету на сторінках чергового випуску Інформаційного 

бюлетеня! До Вашої уваги щомісячна інформація про електронні ресурси, 

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



Всі побажання та пропозиції щодо поліпшення інформаційного 

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

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

Адреси, які можуть стати Вам у пригоді: 

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

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

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

- Віртуальна бібліографічна довідка НАУ: 

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

 

Цікаві ресурси НТБ НАУ 

 

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

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

Накази та розпорядження керівництва університету щодо формування 

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

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

Перелік наукових видань НАУ, що входять до провідних міжнародних 

наукометричних баз даних знаходиться за адресою 

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

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

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

 

Реалізація книжок видавництва НАУ 

Шановні читачі! 

Науково-технічна бібліотека НАУ здійснює реалізацію книжок 

видавництва НАУ. Книжки можна придбати: 

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

навчальної літератури для молодших курсів НТБ НАУ; 

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

залі абонементу гуманітарної літератури НТБ НАУ. 



Нові електронні ресурси 
 

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

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

 

У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки 
видавництва ЦУЛ 

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

електронної бібілотеки 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). 

 

У НАУ передплачено доступ до періодичних видань на 

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

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

видаленому VPN доступу) 

Перелік журналів доступний за адресою 

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

 

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

- Авіація і космонавтика (Глибина архіву -c 01.07.1997) 

- Бібліографія (Глибина архіву - c 28.02.2005) 



У НАУ передплачено доступ до періодичних видань на 

платформі eLIBRARY.RU 
З 1.04.2015 по 01.04.2026 року для читачів НАУ доступні журнали 2015 

видання на платформі eLIBRARY.RU. 

eLIBRARY.RU - найбільша в Росії електронна бібліотека наукових 

публікацій, що володіє багатими можливостями пошуку та отримання 

інформації. Бібліотека інтегрована з Російським індексом наукового цитування 

(РІНЦ) - створеним на замовлення Міносвіти РФ безкоштовним 

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

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

яких 90% є вільно поширюваними. 

 

СПИСОК ЖУРНАЛІВ, доступні для НАУ - 

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

 

 

Передплачено доступ до журналів: 

- Відомості вищих навчальних закладів. Авіаційна техніка 

- Вимірювальна техніка 

- Методи менеджменту якості 
- Світова економіка і міжнародні відносини 

- Наукові та технічні бібліотеки 

- Програмування 

- Стандарти та якість 

- Вчені записки ЦАГІ 
 

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

до мережі НАУ. 

 

У НТБ НАУ продовжується тріал-доступ до 

електронної бібліотеки видавництва Springer 
 

Платформа SpringerLink від SpringerScience+BusinessMedia надає 
повнотекстовий доступ до більше ніж 2200 рецензованих наукових журналів 

із STM (Science, Technology, Medicine), бізнесу та менеджменту, соціальних 

наук, наук про життя, а також  більше 170 тисяч назв з можливістю пошуку у 

повних текстах, завантаженням книг та їх розділів у форматах PDF та HTML. 



Тестовий доступ до журналів видавництва Springer ПРОДОВЖЕНО до 17 

червня 2015 р. 

Користуйтеся ресурсами на платформі link.springer.com та не забувайте 

інформувати про ресурс та його можливості своїх колег. 
  

 

 

У НТБ НАУ з'явився доступ до інформаційного бюлетеня 

із законодавства України 
 

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

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

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

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

 
 

У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної 

бібліотеки Міжнародного валютного фонду  

 
Для НАУ надано доступ до колекцій IMF eLibrary. У фондах бібліотеки 

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

відносин, статистичні матеріали, періодичні видання англійською та 
російською мовами.  

Умови доступу:  

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

Інтернет. Докладніше: 

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

 

У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної 

бібліотеки BioOne 
 

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

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

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



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

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

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

Перелік дисциплін:  

Agriculture, Dairy & Animal Science  

Agronomy  

Biochemistry & Molecular Biology  

Biodiversity Conservation  

Biology  

Biophysics  

Cell Biology  

Developmental Biology  

Ecology  

Education, Scientific Disciplines  

Engineering, Environmental  

Entomology  

Environmental Sciences  

Evolutionary Biology  

Fisheries  

Forestry  

Genetics & Heredity  

Geography, Physical  

Geology  

Geosciences, Multidisciplinary  

Limnology  

Marine & Freshwater Biology  

Microbiology  

Multidisciplinary Sciences  

Ornithology Paleontology  

Parasitology  

Plant Sciences  

Public, Environmental & Occupational Health  

Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging  

Reproductive Biology  

Sport Sciences  

Veterinary Sciences  

Zoology  

Доступ надається до 31.12.2015 р. 

Умови доступу:  



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

Інтернет. 
Докладніше: http://www.lib.nau.edu.ua/forum/default.aspx?g=posts&t=415 

 

 

Нові надходження за квітень-травень 2015 р. 
 

КНИГИ 

 
� "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях 

молодих вчених "Родзинка - 2013" : збірник матеріалів ХV Всеукраїнської 
наукової конференції молодих вчених, м. Черкаси, 18-19 квітня 2013 р. / 

МОН України, Черкаський національний університет імені 
Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 382 с. - 

(Природничо-математичні та комп'ютерні науки). 

 

� "Архітектура та екологія" : матеріали VI Міжнародної науково-практичної 
конференції, 17-19 листопада 2014 р. / МОН України, Національний 

авіаційний університет ; Харченко В. П., голова. - Київ : НАУ, 2014. – 

332 с. 
 

� "Екологічна безпека держави" : тези доповідей ІХ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 16 квітня 

2015 р., м. Київ / МОН України, Національний авіаційний університет. - 
Київ : НАУ, 2015. - 212 с. 

 

 

� "Людина. Земля. Космос" : матеріали Міжнародної наукової конференції, 
присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського 

вченого в галузі космонавтики, талановитого інженера-винахідника Юрія 

Васильовича Кондратюка / Міністерство освіти України, Полтавська 
обласна державна адміністрація, Полтавський державний педагогічний 

інститут імені В. Г. Короленка. - Полтава, 1997. - 132 с. 

 

� Aircraft ground support equipment and airport technical equipment operation : 

manual / Ministry of education and science of Ukraine, National aviation 

university ; Bilyakovych O. M., Storozhenko M. S., authors. - Kyiv : NAU, 

2014. - 120 p. 

 

� Automatic control systems of gas turbine plants and comptressors : method 

guide to doing homework assignment for students of airspace institute specialty 



8.090522 "Gas turbine plants and compressor stations" / Ministry of education 

and science, youth and sport of Ukraine, National aviation university ; 

Gvozdetskyi I. I., comp. - Kyiv : NAU, 2011. - 36 p. 

 

� Chebanyuk, O. V. Software modeling : lectures synopsis / O. V. Chebanyuk ; 

Ministry of education, science, youth and sport of Ukraine, National aviation 

university. - Kyiv : NAU, 2012. - 40 p. 

 

� Fomina, N. B. Peripheral devices : manual / N. B. Fomina, V. M. Skrypka, 

V. V. Nakonechna ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National 

Aviation University. - Кyiv : NAU-druk, 2010. - 232 p. 

 

� Lotnicze silniki turbinowe : konstrukcja-eksploatacja-diagnostyka. Czesc 1 / 

Naukowe Instytut Lotnictwa. - Warszawa, 2010. - 428 p. 

 

� Martynjuk, V. S. Electrical engineering and electromechanics : lecture course / 

V. S. Martynjuk, I. I. Popovska ; Ministry of Education and Science, Youth and 

Sport of Ukraine, National Aviation University. - Kyiv : NAU, 2011. – 136 p. 

 

� Барановський, О. М. Ряди Остроградського-Серпінського-Пірса та їхні 
застосування / О. М. Барановський, М. В. Працьовитий, Г. М. Торбін ; 

НАН України, Ін-т математики. - Київ : Наукова думка, 2013. - 287 с. - 

(Проект "Наукова книга"). 

 

� Басов, В. П. Хімія / В. П. Басов, В. М. Родіонов. - 7-є вид. - Київ : 

Каравела, 2013. - 340 с. 

 

 

� Біохімія біологічних агентів : лабораторний практикум для студентів 

напряму 0929 "Біотехнологія" / МОН МС України, Національний 

авіаційний університет ; Васильченко Ольга Анатоліївна, уклад. - Київ : 

НАУ, 2011. - 92 с. 

 

� Верховлюк, А. М. Взаимодействие жидких и твердых фаз в 

металлургических процессах : монография / А. М. Верховлюк ; НАН 

Украины, Физико-технологический институт металлов и сплавов. - Киев : 

Наукова думка, 2014. - 167 с. - (Проект "Наукова книга"). 

 

� Высокоэнергетические системы, процессы и их модели : сборник научных 

статей / Государственное высшее учебное заведение "Национальный 

горный университет", Государственное высшее учебное заведение 



"Украинский государственный химико-технологический университет". - 

Днепропетровск : Акцент ПП, 2013. - 288 с. 

 

� ГІС в кадастрових системах : методичні рекомендації до виконання 

курсової роботи для студентів спеціальності 7/8.070904 

"Землевпорядкування та кадастр" / МОН МС України, Національний 

авіаційний університет ; Козлова Тетяна Володимирівна, уклад. - Київ : 

НАУ, 2011. - 48 с. 

 

� Голубев, В. В. Импульсное преобразование переменного напряжения : 

монография / В. В. Голубев ; НАН Украины, Институт электродинамики. - 

Киев : Наукова думка, 2014. - 247 с. - (Проект "Наукова книга"). 

 

� Гостев, В. И. Динамическое управление радиоресурсами в системах 

связи / В. И. Гостев, В. Е. Федяев, Д. А. Худолий. - Киев : Радіоаматор, 

1998. - 412 с. 

 

� Гродзинський, М. Д. Ландшафтна екологія : підручник / 

М. Д. Гродзинський ; МОН України. - Київ : Знання, 2014. - 550 с. - 

(Університетський підручник). 

 

� Ємчик, Л. Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура : підручник / 

Л. Ф. Ємчик ; МОН України. - 2-е вид., випр. - Київ : ВСВ "Медицина", 

2014. - 392 с. 

 

� Жук, П. Ф. Математичні методи в аеродинаміці : навчальний посібник / 

П. Ф. Жук, І. А. Юрчук ; МОН України, Національний авіаційний 

університет. - Київ : НАУ, 2014. - 304 с. 

� Кандиба, Н. М. Генетика: курс лекцій : навчальний посібник / 

Н. М. Кандиба. - Суми : Університетська книга, 2013. - 397 с. 

 

� Комп'ютерні мережі : лабораторний практикум для студентів напряму 

підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" / МОН МС України, 

Національний авіаційний університет ; Пономаренко О. В., 

Проценко М. М., Ковальчук А. В., уклад. - Київ : НАУ, 2012. - 48 с. 
 

� Корнієнко, Б. Я. Інформаційні технології оптимального управління 

виробництвом мінеральних добрив : монографія / Б. Я. Корнієнко ; МОН 

України, Національний авіаційний університет. - Київ : Аграр Медіа Груп, 

2014. - 288 с. 

 



� Мармоза, А. Т. Практикум з математичної статистики : навчальний 

посібник / А. Т. Мармоза ; МОН України. - Київ : Кондор, 2004. - 264 с. 
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