
1 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний авіаційний університет 
Науково-технічна бібліотека 

 

 
 

Інформаційний бюлетень № 6 
Червень 2018 р. 



2 

Зміст 
 
Цікаві ресурси НТБ НАУ................................................................................................................... 4 

Реалізація книжок видавництва НАУ.............................................................................................. 5 

Нові електронні ресурси..................................................................................................................... 6 

У НАУ передплачено доступ до електронної бібліотеки видавництва ЦУЛ............................... 6 

У НТБ НАУ продовжується доступ до електронної бібліотеки Міжнародного валютного 
фонду .................................................................................................................................................. 10 

У НАУ продовжується доступ до Scopus ........................................................................................ 11 

У НАУ продовжується доступ до  Web of Science Core Collection ............................................... 13 

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах................................................ 14 

Віртуальна виставка «КОСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ПАСПОРТ ДЕРЖАВИ» (до Дня Конституції 
України) .............................................................................................................................................. 14 

Нові надходження за ЧЕРВЕНЬ 2018 р. ......................................................................................... 16 

КНИГИ, БРОШУРИ............................................................................................................................ 16 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ .......................................................... 29 

Природничі науки: .............................................................................................................................. 29 

Хімія. Хімічні науки: .......................................................................................................................... 30 

Наука про землю: ................................................................................................................................ 31 

Техніка і технічні науки...................................................................................................................... 31 

Енерготехніка і енергетика:................................................................................................................ 32 

Будівництво......................................................................................................................................... 34 

Повітряний транспорт......................................................................................................................... 34 

Економіка. Економічні науки: ............................................................................................................ 34 

Держава та право. Юридичні науки: .................................................................................................. 35 

Наука. Культура: ................................................................................................................................. 36 

Освіта .................................................................................................................................................. 37 

Бібліотечна справа: ............................................................................................................................. 38 

Література універсального змісту: ..................................................................................................... 38 

 



3 

 

 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 

 

Віртуальна виставка «КОСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – 
ПАСПОРТ ДЕРЖАВИ» (до Дня Конституції України) 
http://www.lib.nau.edu.ua/dovidka/TemVist/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1
%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0
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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20-
%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D
0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8.pdf 
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Нові надходження за ЧЕРВЕНЬ 2018 р. 

КНИГИ, БРОШУРИ 

 

547 
К94 

Kustovska, A. D. 
Organic chemistry. Anoxic compounds : manual / 

A. D. Kustovska, T. V. Kravchuk, O. P. Yashchuk ; 
Ministry of education and science of Ukraine, National 
aviation university. - Kyiv : NAU, 2017. - 192 p. - ISBN 
978-966-932-054-4. 

Навчальний посібник уміщує теоретичний та практичний 
матеріал для вивчення дисципліни "Органічна хімія. Безкисневі 
сполуки". 

Для студентів спеціальності 162 "Біотехнологія та 
біоінженерія" спеціалізацій "Фармацевтична біотехнологія", 
"Екологічна біотехнологія та біоенергетика". 

Місце збереження: Кількість 
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 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 7 
 

 

621.31 
Р89 

Power plant design of aviation ground support 
equipment : manual / O. V. Kulinich, M. S. 
Storozhenko, Y. P. Puhachevska, O. P. Yashchuk ; 
Ministry of education and science of Ukraine, National 
aviation university. - Kyiv : NAU, 2017. - 120 p. 

У навчальному посібнику подано загальні відомості про 
роботу двигуна внутрішнього згоряння авіаційної наземної техніки, 
опис загальних процесів, що виникають у двигуні внутрішнього 
згоряння та основних системах. 

Для студентів спеціальності 272 "Авіаційний транспорт" 
спеціалізацій "Технічне обслуговування та ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів", "Технології робіт і технологічне обладнання 
аеропортів". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 7 

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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811.111 
Р93 

Professional english. Aviation Activities : 
навчальний посібник / О. М. Акмалдінова, Л. В. 
Будко, І. С. Козелецька, Л. В. Кучерява ; 
МОН України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : 
НАУ, 2017. – 160 с. - ISBN 978-966-598-987-5. 

Навчальний посібник з англійської мови професійного 
спрямування складається з тематичних розділів, що містять 
базову термінологію, автентичні тексти, комплекс комунікативних 
лексико-граматичних вправ, передтекстовий термінологічний 
англо-український вокабуляр та додаткові тексти для самостійного 
опрацювання. 

Для студентів напряму підготовки 6.070101 "Транспортні 
технології на повітряному транспорті". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 7 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 1 
 

 

159.9 
А516 

Алпатова, Олександра Валентинівна 
Вікова психологія : навчальний посібник / 

О. В. Алпатова ; МОН України, Національний 
авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2017. - 140 с. - ISBN 
978-966-932-068-1. 

Посібник присвячений аналізу проблем вікової психології, 
предмету та завданням, основним теоретичним концепціям 
провідних вітчизняних та зарубіжних учених у галузі 
індивідуального розвитку психіки, закономірностям формування 
психічних явищ від народження до смерті людини. 

Висвітлено питання уявлення про вікові стабільні та 
кризові періоди розвитку, особливості розвитку психіки у періоди 
вікових криз, причини виникнення важковиховуваності у дітей і 
підлітків, особливості кризових періодів дошкільного, шкільного 
віку, а також криз дорослості, основи практичної психології вікових 
криз. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 1 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 8 
 



18 

 

Ж12 
А91 

Астанин, В. В. 
Техническая механика : учебное пособие.  

Ч. 2. Сопротивление материалов / В. В. Астанин ; 
МОН Украины, Национальный авиационный 
университет. - Киев : НАУ, 2013. - 200 с. - 
\booksfornau\2013\Astanin.pdf. - ISBN 978-966-598-
492-4. 

Висвітлено основні питання розрахунків на міцність 
елементів машин і споруд. Наведено приклади розв'язання 
типових задач на розтяг та стиск, зсув кручення, згин, складний 
опір, повторно-змінні та динамічні навантаження. 

Для студентів вищих технічних навчальних закладів, що 
вивчають курси "Опір матеріалів" і "Технічна та прикладна 
механіка". 

Місце збереження: Кількість 
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 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 9 
 

 602 
Б637 

Біотехнологія. Вступ до фаху : навчальний 
посібник / К. Г. Гаркава, Л. О. Косоголова, О. В. 
Карпов, Л. С. Ястремська ; МОН України, 
Національний авіаційний ун-т. - 2-е вид., стер. – 
Київ : НАУ, 2017. - 296 с. - ISBN 978-966-598-772-7. 

У навчальному посібнику викладено матеріал з 
промислової біотехнології, екобіотехнології, генної інженерії, 
імунобіотехнології, біотехнології палива, який сприяє кращому 
сприйняттю сучасних біотехнологічних розробок, орієнтації в 
сучасних напрямах біотехнології. 

Місце збереження: Кількість 
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 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 5 
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336 
Б811 

Бондаренко, Ольга Михайлівна 
Аудит. Аудиторська діяльність в Україні. 

Методика проведення аудиту на підприємствах 
України : навчальний посібник / О. М. Бондаренко ; 
МОН України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : 
НАУ, 2017. - 180 с. - ISBN 978-966-932-059-9. 

Навчальний посібник розкриває порядок проведення 
аудиту на підприємствах України. За змістом і висвітленими 
темами посібник містить матеріали модуля 1 відповідно до 
робочої навчальної програми дисципліни "Аудит". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 8 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 1 
 

 

811.161.2 
В411 

Вивчаємо українську вперше : навчально-
методичний посібник. Ч. 1 / Н. М. Кириченко, М. В. 
Луцюк, Л. Г. Скуратівська, Т. М. Чухліб ; МОН 
України, Національний авіаційний ун-т. - 5-е вид., 
стер. - Київ : НАУ, 2017. - 132 с. 

Пропонований навчально-методичний посібник є першою 
частиною навчального комплексу, розрахованого на іноземних 
студентів, які мають елементарні знання з російської мови. 
Посібник ставить за мету сформувати комплекс навичок та умінь, 
необхідних для користування українською мовою як засобом 
спілкування і навчання на початковому етапі оволодіння мовою. 

Тематично посібник охоплює сфери соціально-побутового 
та соціально-культурного спілкування, які традиційно є 
провідними на елементарному етапі навчання іноземців, оскільки 
забезпечують соціалізацію в нових умовах життя.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 2 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 1 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 3 
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 811.161.2 
В411 

Вивчаємо українську вперше : навчально-
методичний посібник : у 4 ч. Ч. 2 / Н. М. Кириченко,  
М. В. Луцюк, Л. Г. Скуратівська, Т. М. Чухліб ; МОН 
України, Національний авіаційний ун-т. - 4-е вид., 
стер. - Київ : НАУ, 2017. - 160 с. - ISBN 978-966-598-
265-4; 978-966-598-643-0 (Ч. 2). 

Пропонований навчальний посібник є другою частиною 
навчального комплексу, розрахованого на іноземних студентів, які 
мають елементарні знання з російської мови. Автори посібника 
ставили за мету сформувати комплекс навичок та умінь, 
необхідних для користування українською мовою як засобом 
спілкування і навчання на початковому етапі оволодіння мовою. 

Тематично посібник охоплює сфери соціально-побутового 
та соціально-культурного спілкування, які традиційно є 
провідними на елементарному етапі навчання іноземців, оскільки 
забезпечують соціалізацію в нових умовах життя. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 2 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 1 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 3 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 3 
 

 

358 
В627 

Водчиць, Олександр Григорович 
Організація забезпечення авіаційним майном : 

навчальний посібник / О. Г. Водчиць, С. Н. Єгоров, 
М. Г. Мірошниченко ; МОН України, Національний 
авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2017. – 464 с. - ISBN 
978-966-932-062-9. 

Викладено особливості матеріально-технічного та 
тилового забезпечення авіаційних частин Збройних сил України. 

Для студентів факультету підготовки офіцерів запасу. 
Може бути корисний для інженерно-технічного складу установ і 
стройових частин Повітряних сил Збройних сил України. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 8 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 1 
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629.7 
В748 

Вопросы проектирования и производства 
конструкций летательных аппаратов : сборник 
научных трудов. Вип. 3 (75) / МОН Украины, 
Национальный аэрокосмический ун-т им. Н. Е. 
Жуковского "ХАИ" ; Карпов Я. С., ред. - Харьков : 
ХАИ, 2013. - 105 с. 

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

 

629.7 
В748 

Вопросы проектирования и производства 
конструкций летательных аппаратов : сборник 
научных трудов. Вип. 4 (76) / МОН Украины, 
Национальный аэрокосмический ун-т им. Н. Е. 
Жуковского "ХАИ" ; Карпов Я. С., ред. - Харьков : 
ХАИ, 2013. - 131 с. 
 

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

 

629.7 
В748 

Вопросы проектирования и производства 
конструкций летательных аппаратов : сборник 
научных трудов. Вип. 2 (78) / МОН Украины, 
Национальный аэрокосмический ун-т им. Н. Е. 
Жуковского "ХАИ" ; Карпов Я. С., ред. - Харьков : 
ХАИ, 2014. - 141 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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355 
З14 

Загальна тактика : навчальний посібник / О. Г. 
Водчиць, В. А. Ткаченко, Г. Є. Чугуй, О. І. 
Зарицький ; МОН України, Національний авіаційний 
ун-т. - Київ : НАУ, 2017. - 352 с. - ISBN 978-966-932-
067-4. 

У навчальному посібнику розглянуто основні положення 
бойових статутів Сухопутних військ щодо підготовки і ведення 
сучасного загальновійськового бою відділенням (танком), 
взводом, ротою, батальйоном, а також основи організації і 
здійснення заходів бойового, технічного і тилового забезпечення 
підрозділу в наступі, обороні, на марші, при розташуванні на місці; 
порядок роботи командира щодо управління підрозділом при 
підготовці та в ході бойових дій та веденні миротворчих і 
антитерористичних заходів, а також питання організації, 
озброєння і тактики дій механізованих підрозділів Збройних Сил 
України, армій держав НАТО. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 8 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 1 
 

 

625.7 
І622 

Інженерні основи аеропортобудування : 
навчальний посібник / О. І. Лапенко, О. В. Родченко, 
С. М. Скребнєва та ін. ; МОН України, Національний 
авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2017. - 316 с. - ISBN 
978-966-932-058-2.  

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи 
проектування аеродромів, аеродромних покриттів, генерального 
плану аеропорту, пасажирських та вантажних аеровокзалів. 
Особливу увагу приділено розв'язанню типових інженерних задач 
з аеропортобудування з використанням сучасних комп'ютерних 
програм, що дає змогу набути навичок вирішення практичних 
завдань та сприяє закріпленню теоретичних знань. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 7 

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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667 
К651 

Контроль якості лакофарбових матеріалів : 
підручник / С. В. Іванов, О. С. Титова, В. В. 
Трачевський, З. В. Грушак ; МОН України, 
Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2017. –  
452 с. - (Сучасний університетський підручник). - 
ISBN 978-966-932-051-3. 

У підручнику запропоновано поглиблений курс з контрою 
якості лакофарбових матеріалів та покриттів на їх основі, що 
охоплює тематичні розділи з контролю їх фізико-механічних, 
декоративних та захисних властивостей. Подані теоретичні 
матеріали про основні характеристики лакофарбових матеріалів 
та покриттів на їх основі та описані стандартні методи їх 
вимірювання. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 7 

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 
 

 

В3 
К891 

Кузнєцова, Олена Яківна 
Фізика : у 2 ч. : навчальний посібник. Ч. 1 / 

О. Я. Кузнєцова, Н. П. Муранова ; МОН. - Київ : 
НАУ-друк, 2009. - 328 с. - ISBN 978-966-598-524-2; 
978-966-598-547-1 (ч. 1). 

Автори навчального посібника мали на меті допомогти 
учням систематизувати здобуті знання з фізики, підготувати їх до 
незалежного тестування та адаптувати до вимог навчання за 
кредитно-модульною системою. 

Зміст посібника відповідає робочій навчальній програмі з 
фізики Інституту доуніверситетської підготовки Національного 
авіаційного університету та програмі загальноосвітнього 
навчального закладу. 

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 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 1 
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В3 
К891 

Кузнєцова, Олена Яківна 
Фізика : у 2 ч. : навчальний посібник. Ч. 2 / 

О. Я. Кузнєцова, Н. П. Муранова ; МОН. - Київ : 
НАУ-друк, 2009. - 292 с. - ISBN 978-966-598-524-2; 
978-966-598-548-8 (ч. 2). 

Автори навчального посібника мали на меті допомогти 
учням систематизувати здобуті знання з фізики, підготувати їх до 
незалежного тестування та адаптувати до вимог навчання за 
кредитно-модульною системою. 

Зміст посібника відповідає робочій навчальній програмі з 
фізики Інституту доуніверситетської підготовки Національного 
авіаційного університету та програмі загальноосвітнього 
навчального закладу. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 8 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
Корпус №7 НАУ, відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права 1 
 

 

629.7 
Л127 

Лабунець, Василь Федорович 
Авіакосмічні матеріали з високою міцністю : 

навчальний посібник / В. Ф. Лабунець ; МОН 
України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 
2016. – 204 с. - ISBN 978-966-598-969-1. 

Розкрито основні питання щодо фізичної природи, будови, 
властивостей і використання аерокосмічних  матеріалів з високою 
питомою міцністю. Особливу увагу приділено композиційним 
матеріалам на основі металів, полімерів, кераміки та вуглецю. 
Показано вплив структури на їх фізико-механічні властивості. 
Розглянуто питання механічного оброблення композиційних 
матеріалів, які важко обробляються. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 7 

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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343 
Л229 

Ланцедова, Юлія Олександрівна 
Криміналістика : навчальний посібник / Ю. О. 

Ланцедова ; МОН України, Національний авіаційний 
ун-т. - Київ : НАУ, 2017. - 360 с. - ISBN 978-966-932-
055-1. 

Посібник містить виклад сучасних положень навчального 
матеріалу з техніки, тактики та методики криміналістики. 

Для студентів напряму підготовки 6.030401 
"Правознавство". Може бути корисним для практичних 
працівників, які здійснюють протидію різним групам і видам 
правопорушень. 

УДК  343.98(075.8) 
Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 1 
 

 

519 
Л631 

Лисенко, Олександр Іванович 
Математичні методи моделювання та 

оптимізації : підручник. Ч. 1. Математичне 
програмування та дослідження операцій / О. І. 
Лисенко, О. М. Тачиніна, І. В. Алєксєєва ; МОН 
України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 
2017. - 212 с. - (Сучасний університетський  
підручник). - ISBN 978-966-932-063-6. 

У підручнику викладено основні положення теорії 
детермінованого лінійного та нелінійного програмування; 
розглянуто методи числового пошуку екстремумів опуклих 
функцій на опуклих множинах, методи параметричного та 
цілочислового програмування, подано визначення основних 
понять теорії дослідження операцій в обсязі, достатньому для 
застосування набутих базових знань, умінь та навичок для 
практичного використання математичних моделей 
детермінованих явищ, які мають місце в авіаційному та 
трубопровідному транспорті. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 7 

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 
Л694 

Логістика постачання, виробництва і 
дистрибуції : навчальний посібник / М. Ю. Григорак,  
О. В. Карпунь, О. К. Катерна, К. М. Молчанова ; 
МОН України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : 
НАУ, 2017. - 364 с. - ISBN 978-966-932-065-0. 

Навчальний посібник розкриває зміст навчальної 
дисципліни "Логістика постачання, виробництва і дистрибуції", 
метою якої є формування системних знань базових функцій 
логістики підприємства, вивчення технології логістичних процесів 
закупівлі, виробництва та збуту продукції на підприємстві та їх 
технічного, інформаційного, правового, економічного 
забезпечення. 

Для студентів спеціальності "Менеджмент", викладачів 
вищих навчальних закладів, а також широкого кола підприємців, 
бізнесменів, керівників логістичних підприємств. 

УДК  658.7(075.8) 
Місце збереження: Кількість 

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

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 1 
 

 

Е 
Н833 

Нормування антропогенного навантаження на 
природне середовище : навчальний посібник / А. Є. 
Гай, Т. В. Саєнко, О. О. Вовк, О. М. Тихенко ; МОН 
України, Національний авіаційний університет. - 
Київ : НАУ, 2014. - 140 с. - ISBN 978-966-598-891-5. 

Викладено основні сучасні методи нормування 
антропогенного навантаження на природне середовище, види 
нормування та нормативно-правові документи, що гарантують 
екологічну безпеку населення та забезпечують раціональне 
використання і відтворення природних ресурсів. 

Для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 14 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 2 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 2 
Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 2 
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342 
П32 

Пивовар, Юрій Ігорович 
Адміністративне, трудове право : навчальний 

посібник / Ю. І. Пивовар, С. В. Вишновецька ; МОН 
України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 
2017. - 240 с. - ISBN 978-966-932-069-8. 

У навчальному посібнику висвітлено загальні теоретичні 
питання навчальної дисципліни "Адміністративне, трудове право". 
У формі структурно-логічних схем викладено ключові положення 
таких правових галузей, як адміністративне право та трудове 
право. 

У першій частині розглянуто сутність та основні інститути 
адміністративного права, охарактеризовано місце та роль органів 
публічної адміністрації в системі державного управління. Друга 
частина посібника віддзеркалює загальний зміст та систему 
трудового права, розкриває поняття, соціальне призначення цієї 
галузі права, загальні засади охорони праці та питання вирішення 
трудових спорів. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 6 

Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 1 

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

 

53 
П509 

Поліщук, Аркадій Петрович 
Фізика. Коливання і хвилі : навчальний 

посібник / А. П. Поліщук, П. І. Чернега, Б. Ф. Лахін ; 
МОН України, Національний авіаційний ун-т. - 3-є 
вид., випр. і допов. - Київ : НАУ, 2017. - 220 с. - ISBN 
978-966-932-057-5. 

У модулі систематизовано подано програмний матеріал з 
основ теорії коливань і хвильових процесів. Навчальні елементи 
цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та 
індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. 
Запитання та завдання для самоперевірки й ключові слова 
допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю. 

Для студентів технічних спеціальностей усіх форм 
навчання. 

Місце збереження: Кількість 
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 

Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 7 
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621.37 
С345 

Сигнали та процеси в радіотехніці : 
лабораторний практикум для студентів 
спеціальностей 8.05090102 "Апаратура радіозв'язку, 
радіомовлення і телебачення", 8.05090103 
"Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" / 
МОН України, Національний авіаційний ун-т ; 
Заліський М. Ю., уклад. - Київ : НАУ, 2014. - 88 с. 
 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 11 

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

 

531 
Т338 

Теория механизмов и машин. Механизмы с 
высшими кинематическими парами : учебное 
пособие / А. А. Корниенко, С. В. Федорчук, А. С. 
Крыжановский, А. В. Тисов ; МОН Украины, 
Национальный авиационный ун-т. - Киев : НАУ, 
2017. - 160 с. - ISBN 978-966-932-052-0. 

В пособии приведены общие данные и классификация 
механизмов с высшими кинематическими парами, теория 
зубчатого зацепления, общие методы анализа и синтеза 
зубчатых и кулачковых механизмов. 

Для иностранных студентов направления подготовки 
6.070103 "Обслуживание воздушных судов". 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, відділ навчальної літератури для старших 
курсів 7 

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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Ю 
Ф561 

Философия (философия, логика, 
религиоведение) = Philosophy (philosophy, logic, 
religious studies) : учебное пособие для 
иностранных студентов / Л. Г. Дротянко, М. А. 
Абысова, С. Н. Ищук и др. ; МОН Украины, 
Национальный авиационный университет. - Киев : 
НАУ, 2014. - 120 c. - ISBN 978-966-598-716-1. 

Учебное пособие содержит теоретические сведения по 
дисциплинам «Философия», «Логика», «Религиоведение». 
Каждая тема изложена на русском и английском языках. 

Для иностранных студентов, а также студентов 
англоязычного проекта. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, абонемент сектора гуманітарної 
літератури 2 

Корпус №4 НАУ, читальний зал для молодших курсів 3 
Корпус №4 НАУ, відділ навчальної літератури для молодших курсів 24 
 
 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Природничі науки: 
 

 

 
 
Агроекологічний журнал. - 2018. - № 1. - 180 с.  

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

1 
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Збалансоване природокористування. - 2017. -  

№ 4. - 164 с.  

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

1 

 

Хімія. Хімічні науки: 
 

 

 
 
Украинский химический журнал. - 2018. - Т. 84, 

№ 1-2. - 128 с. 

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

 

 
 
Химия и технология воды. - 2018. - Т. 40, № 2. -  

С. 123-238.  

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

 

 
 
Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 

2017. - № 86. - 88 с. 

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

1 
 

 

 
 
Український географічний журнал. - 2018. - № 1. - 

72 с.  

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

1 

 

Техніка і технічні науки 

 

 
 
Техническая диагностика и неразрушающий 

контроль. - 2018. - № 1. - 64 с. 

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

 

 
 
Енергетика та електрифікація. - 2018. - № 4. –  

32 с.  

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

 

 
 
Новини енергетики. - 2018. - № 4. - 34 с.  

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

 

 
 
Новини енергетики. - 2018. - № 5. - 32 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, II поверх , абонемент науково-технічної літератури 1 
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Современная АЗС. - 2018. - № 2. - 78 с.  

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

 

 
 
Современная АЗС. - 2018. - № 3. - 74 с.  

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

 

 
 
Современная АЗС. - 2018. - № 4. - 77 с.  

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

 

 
 
Будівництво України. - 2018. - № 2. - 44 с.  

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

Повітряний транспорт 

 

 
 
Авиационно-космическая техника и технология . - 

2018. - № 2. - 78 с.  

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

Економіка. Економічні науки: 
 

 

 
 
Економіст. - 2018. - № 4. - 16 с. 

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

1 
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Хімічна промисловість України. - 2017. - № 3. -  

76 с.  

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

Держава та право. Юридичні науки: 
 

 

 
 
Офіційний вісник України. - 2018. - № 38. - 188 с. 

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

 

 
 
Офіційний вісник України. - 2018. - № 39. - 172 с. 

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

 

 
 
Вісник аграрної науки. - 2018. - № 1. - 88 с.  

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

1 
 

 

 
 
Вісник аграрної науки. - 2018. - № 2. - 88 с.  

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

1 
 

 

 
 
Вісник Національної академії наук України. - 

2018. - № 5. - 132 с. 

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

1 
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Доповіді Національної Академії наук України. - 

2018. - № 5. - 112 с. 

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

1 
 

 

 
 
Наука и техника. - 2018. - № 6. - 64 с. 

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

1 

 
 
 

Освіта 

 

 
 
Освіта України. - 2018. - № 5. - 104 с. 

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

 

 
 
Бібліотечний вісник. - 2018. - № 2. - 60 с.  

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

 

 
 
Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - 52 с. 

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

Література універсального змісту: 
 

 

 
 
Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2018. -  

№ 3. - 104 с.  

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
Головний бібліотечний корпус 8б, III поверх, зал гуманітарної літератури та 
періодичних видань 

1 
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Літопис журнальних статей. - 2018. - № 7. - 68 с. 

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

 

 
 
Літопис журнальних статей. - 2018. - № 8. - 80 с. 

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

 

 
 
Літопис книг. - 2018. - № 7. - 164 с. 

Місце збереження: Кількість 
Головний бібліотечний корпус 8б, I поверх, довідково-бібліографічний відділ 1 
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Літопис книг. - 2018. - № 8. - 176 с. 

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

 

 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 
 


