
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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Інформаційний бюлетень № 5 

травень 2016 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) 

 

Доступ до бази даних Scopus 
Шановні колеги! У НАУ з 01.06.2016 до 31.05.2017 з'явився доступ до 

найбільшій у світі базі даних рефератів та цитування рецензованої літератури 

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 

 

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 (“ArticlesinPress”), 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: 

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. 

 

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

мережі НАУ. 

13 червня о 14.30 у НТБ НАУ відбудеться семінар по роботі з системою 

SCOPUS. Реєстрація на семінар за посиланням: 

https://ru.surveymonkey.com/r/5ZKVKP7  

 
 

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 
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 зкачування та послідовних зкачувань 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). 

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

доступ до мережі НАУ. 

 

 

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 здійснюється з усіх комп'ютерів бібліотеки, НАУ і через VPN - 

доступ до мережі НАУ. 

Докладніше: 

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

 

 



Нові надходження за травень 2016 р. 
 

КНИГИ 

 
Автоматизация судовых технических средств : научно-технический 

сборник. Вып. 21 / Горб С. И., Вагущенко Л. Л., ред. - Одесса : ОНМА, 

2015. - 120 с. 

 

Атаманюк, В. М. Наукові основи фільтраційного сушіння дисперсних 

матеріалів : монографія / В. М. Атаманюк, Я. М. Гумницький ; МОН МС 

України, Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська 
політехніка, 2013. - 276 с. 

 

  Бурштинська, Х. В. Аерокосмічні знімальні системи : підручник /               

Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич ; МОН України, Національний ун-т 
"Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2013. - 316 с. 

 

Воронов, С. О. Енциклопедія морських катастроф України : затонулі 
пам'ятки античної, середньовічної і новітньої історії : залишки міст і 
поселень, військові кораблі, цивільні судна, авіа- та бронетехніка /            

С. О. Воронов ; Ін-т археології НАН України. - Київ : Богдана, 2008. -        

893 с. 
 

Геодезія : навчальний посібник. Ч. 1. Топографія / А. Л. Островський,        

О. І. Мороз, З. Р. Тартачинська, І. Ф. Гарасимчук ; МОН МС України, 

Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська 
політехніка, 2011. - 440 с.  

Дорожинський, О. Л. Наземне лазерне сканування в фотограмметрії : 

навчальний посібник / О. Л. Дорожинський ; МОН України, Національний 

ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 96 с. 
 

Зеленая Ит-инженерия : в 2 т. Т. 2. Системы, индустрия, социум /           

В. С. Харченко, А. Г. Бажанов, А. В. Белоусов, А. В. Боярчук ; МОН 

Украины, Национальный аэрокосмический ун-т им. Н. Е. Жуковского 

"ХАИ". - Харків : НАУ им. Н. Е. Жуковского "ХАИ, 2014. - 688 с. 

 

Імена в медицині у відгомоні часу : календар знаменних та пам'ятних 

дат / Національна наукова медична б-ка України ; Булах С. М., Віленський 

Ю. Г., Корнілова Л. Є., уклад. - Київ, 2012. - 123 с. 

 



Інформаційне забезпечення моніторингу об'єктів теплоенергетики : 

монографія / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Берегун, І. В. Богачев ; НАН 

України, Ін-т технології теплофізики. - Київ : Поліграф-Сервіс, 2015. -    

512 с. 
 

Касьянов, В. А. Энтропийная парадигма в теории активных систем : 

субъективный анализ : монография. Ч. 1 / В. А. Касьянов. - Киев, 2016. - 

346 с. 
 

Мальований, М. С. Очищення стічних вод природними дисперсними 

сорбентами : монографія / М. С. Мальований, І. М. Петрушка ; МОН МС 

України, Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська 
політехніка, 2012. - 180 с. 

 

Методи оптичного контролю поліграфічних матеріалів : навчальний 

посібник / МОН України, Чернівецький національний ун-т ім. Юрія 

Федьковича ; Ушенко О. Г., Ушенко Ю. О., Дуболазов О. В., уклад. - 

Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013. - 144 с. 
 

Метрологія та вимірювання : навчальний посібник / М. М. Дорожовець,     

Р. М. Івах, В. П. Мотало, І. Д. Питель ; МОН МС України, Національний 

ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 312 с. 
 

Овечко, В. С. Атомна фізика : фізичний практикум : навчальний 

посібник / В. С. Овечко, Н. П. Харченко ; МОН України, Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2-е вид., випр. та допов. - Київ : 

Київський ун-т, 2013. - 183 с. 

 

 Понеділок, Г. В. Геометрична оптика. Оптичні системи та прилади : 

навчальний посібник / Г. В. Понеділок, А. Б. Данилов ; МОН МС України, 

Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 
2012. - 228 с. 
 

Поплавко, Ю. М. П'єзоелектрики : навчальний посібник /                      

Ю. М. Поплавко, Ю. І. Якименко ; МОН України, Київський 

політехнічний інститут. - Київ : НТУУ "КПІ", 2013. - 328 с. 

 

 Топільницький, П. І. Технологія первинної переробки нафти і газу : 

підручник / П. І. Топільницький, О. Б. Гринишин, О. Я. Мачинський ; МОН 

України, Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська 
політехніка, 2014. - 468 с. 
 



Тревого, І. С. Геодезичні прилади : практикум / І. С. Тревого,                       

Т. Г. Шевченко, О. І. Мороз ; МОН МС України, Національний ун-т  
"Львівська політехніка". - 3-є вид., перероб. та допов. - Львів : Львівська 
політехніка, 2012. - 240 с. 

 

Турчин, Я. Б. Країнознавство : навчальний посібник / Я. Б. Турчин,            

Л. О. Дорош, О. Н. Горбач ; МОН МС України, Національний ун-т 
"Львівська політехніка". - Київ : Львівська політехніка, 2012. - 276 с.  

– 

Шевченко, Т. Г. Геодезичні прилади : підручник / Т. Г. Шевченко,              

О. І. Мороз, І. С. Тревого ; МОН України, Національний ун-т "Львівська 
політехніка". - 2-е вид., перероб. та допов. - Львів : Львівська політехніка, 

2009. - 484 с. 
 

Ященко, Ю. П. Інноваційні методи досягнення товарних кондицій 

рядового вугілля на прикладі шахт Львівсько-Волинського 

кам'яновугільного басейну / Ю. П. Ященко, В. Г. Красник,                            

Ю. М. Філіппенко. - Київ : Логос, 2013. - 119 с. 

 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 

Фізико-математичні науки 

Український математичний журнал. – 2016. – Т. 68, № 4. – С. 435-576. 
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