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Нові надходження № 9 (вересень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ, відділ
наукової обробки документів і організації каталогів ; уклад. І. Прокопенко. – Київ,
2016.
На допомогу освітянам представлено перелік документів, які надійшли до
фонду науково-технічної бібліотеки у вересні 2016 року.
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НАУКА
Українська наука в контексті світового наукового розвитку : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та
самостійної роботи студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 142 - "Енергетичне
машинобудування", 144 - "Теплоенергетика" денної форми навчання / уклад.
Н. М. Левицька ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 23 с.
Кільк. прим. : 20
Чепелюк О. О. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч.
посіб. для спец. "Галузеве машинобудування" / О. О. Чепелюк, Д. В. Риндюк,
М. С. Шпак ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 190 с. – Електронна
бібліотека – Навчально-методичні матеріали НУХТ –каф. машин і апаратів
харчових та фармацевтичних виробництв.
Шевчук Г. В. Український науково-дослідний інститут цукрової
промисловості : 90-річчю з дня заснування інституту присвячується /
Г. В. Шевчук, З. М. Ходаковська, А. Я. Гербут. – К. : Основа, 2016. – 415 с.
Кільк. прим. : 1
КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
Герман-Галкин С. Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных
систем на ПК : учеб. пособие / С. Г. Герман-Галкин. – СПб. : Корона. Век, 2014. –
368 с.
Кільк. прим. : 1
МЕНЕДЖМЕНТ
Буковинська М. П. Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] :
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 051
"Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" денної та заочної форм
навчання / М. П. Буковинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 95 с.
– Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф.
менеджменту та адміністрування.
Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : методичні рекомендації
до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 051
"Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" денної та заочної форм
навчання / уклад. М. П. Буковинська ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016.
– 51 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф.
менеджменту та адміністрування.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ
Львівська політехніка в публікаціях (1844-2013) : бібліогр. покажчик /
уклад. І. О. Бєлоус, Г. К. Белявська, М.В. Загачевська [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів.
політехніка", Наук.-техн. б-ка. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 692 с.
Кільк. прим. : 1
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ТУРИЗМ
Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної
діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; Одес. нац. екон. ун-т.
– 2-ге вид., доп. і доопр. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 248 с.
Кільк. прим. : 3
Географія туризму (Туристичне країнознавство) [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" денної та заочної форми
навчання / уклад. Ю. І. Сологуб ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
37 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф.
туристичного та готельного бізнесу.
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської
роботи
для
студентів
спеціальності
242
"Туризм"
спеціалізації
"Туризмознавство" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. :
Д. І. Басюк, О. Г. Розметова, Т. Ю. Примак [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 65 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали
НУХТ – каф. туристичного та готельного бізнесу.
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ
Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для здобуття
освітнього ступеня бакалавра студентів спеціальності 101 "Екологія",
спеціалізації "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування" денної та заочної форм навчання / уклад. О. І. Семенова,
О. В. Ничик, Н. О. Бублієнко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
34 с.
Кільк. прим. : 20
МАТЕМАТИКА
Вища математика (застосування MathCad) [Електронний ресурс] :
підручник / М. Г. Медведєв, В. М. Романенко, О. М. Мулява [та ін.] ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 219 с. – Електронна бібліотека – Навчальнометодичні матеріали НУХТ – каф. вищої математики.
Зінькевич О. П. Вища математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. /
О. П. Зінькевич, В. М. Сафонов, О. М. Нещадим ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 193 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали
НУХТ – каф. вищої математики.
Листопад В. В. Математичне програмування із комп'ютерною підтримкою
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Листопад, О. В. Островська ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 160 с. – Електронна бібліотека – Навчальнометодичні матеріали НУХТ – каф. вищої математики.
Мартиненко М. А. Вища математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. /
М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, В. М. Сафонов ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 230 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали
НУХТ – каф. вищої математики.
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Медведєв М. Г. Вища математика [Електронний ресурс] : практикум /
М. Г. Медведєв, О. М. Мулява ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
364 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф.
вищої математики.
ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛОТИ
Процеси перенесення: теорія та моделі [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" денної та
заочної форм навчання / уклад. : С. М. Василенко, Р. М. Грищенко ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 8 с. – Електронна бібліотека – Навчальнометодичні матеріали НУХТ – каф. теплоенергетики та холодильної техніки.
ХІМІЯ
Костенко Є. Є. Основи токсикологічної хімії [Електронний ресурс] :
практикум : навч. посіб. / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко ; Нац. ун-т харч. технол.
– К. : НУХТ, 2016. – 161 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні
матеріали НУХТ – каф. аналітичної хімії.
Костенко Є. Є. Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових
продуктів [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / Є. Є. Костенко,
О. М. Бутенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 180 с. – Електронна
бібліотека – Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф. аналітичної хімії.
ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ
Основи фізіології та гігієни харчування : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Харчові
технології та інженерія" денної форми навчання / уклад. І. Ю. Гойко, Т. С. Кос ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 19 с.
Кільк. прим. : 20
Основи фізіології та гігієни харчування : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Харчові
технології та інженерія" (технології харчування) денної форми навчання / уклад.
А. О. Башта ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 26 с.
Кільк. прим. : 20
Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології",
спеціалізації "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання /
уклад. : Н. П. Івчук, А. О. Башта, Т. І. Федоренко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 26 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали
НУХТ – каф. технології оздоровчих продуктів.
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ФАРМАКОЛОГІЯ
Ніжник Г. П. Фармацевтична хімія : підручник / Г. П. Ніжник. – 2-ге вид.,
доп. – К. : Медицина, 2015. – 350 с.
Кільк. прим. : 30
ТЕПЛОТЕХНІКА
Буляндра О. Ф. Збірник задач з технічної термодинаміки : навч. посіб. /
О. Ф. Буляндра ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2015. – 394 с.
Кільк. прим. : 31
ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА
Желиба Ю. А. Промежуточные теплоносители и хладоносители :
монография / Ю. А. Желиба, Д. А. Войтко ; Одес. гос. акад. холода. – О. : Фенікс,
2012. – 320 с.
Кільк. прим. : 1
Теплохолодотехніка : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та
виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701
"Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. :
З. П. Мельник, Н. В. Іващенко, Л. С. Гапоніч [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. –
К. : НУХТ, 2016. – 91 с.
Кільк. прим. : 30
Холодильні машини [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів
освітнього
ступеня
"Бакалавр"
спеціальності
142
"Енергетичне
машинобудування" денної та заочної форм навчання Ч. 1. Компресори
холодильних машин / уклад. А. В. Форсюк ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 160 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали НУХТ –
каф. теплоенергетики та холодильної техніки.

628.1
О-66

ВОДОПОСТАЧАННЯ
Орлов В. О. Водопостачання промислових підприємств : навч. посіб. /
В. О. Орлов, Л. Л. Литвиненко, А. М. Орлова. – К. : Знання, 2014. – 278 с.
Кільк. прим. : 1

637.1
П69

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
Практикум з технології молока та молочних продуктів : навч. посіб. /
О. В. Грек, Н. М. Ющенко, Т. Г. Осьмак [та ін.] ; М-во освіти і науки України,
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 431 с.
Кільк. прим. : 20
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Технологічне обладнання галузі (Обладнання виробництв з перероблення
молока) : курс лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" та освітньокваліфікаційного
рівня
"Спеціаліст"
спеціальності
133
"Галузеве
машинобудування" спеціалізації "Обладнання переробних і харчових
виробництв" денної та заочної форм навчання Ч. 1 / уклад. І. Г. Бабанов,
О. М. Гавва, О. І. Бабанова [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
187 с.
Кільк. прим. : 30
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
Технологія продукції ресторанного господарства : методичні рекомендації
до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Харчові технології та
інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. Н. М. Кравчук,
І. Л. Корецька, А. В. Гавриш ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 31 с.
Кільк. прим. : 30
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
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Лабораторний
практикум
із
загальних
технологій
харчової
промисловості : навч. посіб. / В. Ф. Доценко, Т. А. Сильчук, Т. П. Голікова
[та ін.] ; за ред. В. Ф. Доценка ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : Кондор, 2016. –
380 с.
Кільк. прим. : 5
Методичні рекомендації з підготовки до виконання лабораторних робіт з
використанням вимірювальних приладів для навчально-допоміжного персоналу
аспірантів та студентів освітніх ступенів "Бакалавр", "Магістр" та освітньокваліфікаційного рівня "Спеціаліст" денної та заочної форм навчання / уклад.
С. І. Усатюк, М. І. Бойко, Т. А. Костінова [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 35 с. – каф. експертизи харчових продуктів.
Кільк. прим. : 30
Проектування промислових підприємств [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101
"Екологія" денної та заочної форм навчання / уклад. І. М. Миколів ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 20 с. – Електронна бібліотека – Навчальнометодичні матеріали НУХТ – каф. технологічного обладнання та комп'ютерних
технологій проектування.
ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів
спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технології хліба,
кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної
форм навчання / уклад. В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, А. М. Дорохович [та ін.] ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 39 с.
Кільк. прим. : 20
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Харчові добавки у технології хліба, кондитерських, макаронних виробів
та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітнього
ступеня "Магістр" та освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності
181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання /
уклад. : В. І. Дробот, О. А. Білик ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. –
19 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф.
технології хлібопекарських і кондитерських виробів.
Харчові добавки у технології хліба, кондитерських, макаронних виробів
та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для
студентів освітнього-ступеню "Магістр" та освітньо-кваліфікаційного рівня
"Спеціаліст" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології
хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та
заочної форм навчання. / уклад. : В. І. Дробот, О. А. Білик, І. М. Зінченко
[та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 55 с. – Електронна
бібліотека – Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф. технології
хлібопекарських і кондитерських виробів.
ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА
Вентиляційне обладнання : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Харчові
технології та інженерія" заочної форми навчання / уклад. : О. І. Шаповаленко,
Є. І. Харченко, А. В. Шаран ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 17 с.
Кільк. прим. : 10
Технологія борошномельного виробництва : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації
"Харчові технології та інженерія" заочної форми навчання / уклад.
М. А. Перегуда, Т. В. Корж, Є. І. Харченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ,
2016. – 11 с.
Кільк. прим. : 10
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Фізичне виховання : методичні рекомендації з удосконалення загальної
фізичної підготовки студентів у процесі навчально-тренувальних занять з
баскетболу для студентів усіх спеціальностей освітнього ступеня "Бакалавр"
денної форми навчання / уклад. Г. О. Топчієва ; Нац. ун-т харч. технол. – К. :
НУХТ, 2016. – 27 с.
Кільк. прим. : 20
Фізичне виховання : методичні рекомендації з реабілітації хворих після
перенесення інфаркту для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" усіх
спеціальностей денної форми навчання / уклад. І. С. Павлюк, М. М. Долиніна ;
Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 30 с.
Кільк. прим. : 20
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Фізичне виховання : методичні рекомендації з навчання техніки волейболу
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" усіх спеціальностей денної форми
навчання / уклад. І. С. Павлюк, М. М. Долиніна, Ю. М. Миргородський ; Нац.
ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 27 с.
Кільк. прим. : 20
МОВИ
Ділова іноземна мова (Англійська мова) : методичні рекомендації до
проведення практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
"Спеціаліст" та освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові
технології", спеціалізації "Харчові технології та інженерія" денної форми
навчання / уклад. Г. Г. Лук'янець, М. О. Моложон, О. В. Старкова ; Нац. ун-т
харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 35 с.
Кільк. прим. : 30
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
Saveurs = Вкус. № 9 / учредитель : ДП "Бурда-Украина". – К. : БурдаУкраина, 2016.
Travel professional magazin. № 4 / изд. : ООО "Юримекс". – К. : Юримекс,
2016.
Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 8 / засн. : Міжнар.
акад. безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – К. : Основа, 2016.
Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 6 / засн. : ТОВ
"Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2016.
Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 4 : Нотаріат в
Україні / засн. : Ред. журн. "Право України". – К. : Юрiнком, 2016.
Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 4 / засн. і вид. : Держ. агентство з
питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ,
2016.
Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и практ. журн. № 3 /
учредитель : ООО Пищепромиздат. – М. : Репроцентр, 2016.
Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 34, № 35, № 36, № 37 /
засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2016.
Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 7 / Кн. палата України. –
К. : Кн. палата України, 2016.
Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 8 (262). – К. : Преса
України, 2016.
Економiка та держава : мiжнар. наук.-практ. журн. № 7. – К. : ДКС центр,
2016.
Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 4 / засн. : Харк.
політех. ін-т. – Х. : Мадрід, 2016.
Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес.
науч.-практ. журн. № 4 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов.
микробиологов и паразитологов. – М. : Красная Звезда, 2016.
Збалансоване природокористування : наук.-практ. журн. № 2 / засн. : Ін-т
агроекології і природокористування НААН. – К. : Екоінвестком, 2016.
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Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 8 / засн. і вид. : Держ.
агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. :
УкрІНТЕІ, 2016.
Зерно. № 8 (125) / засн. : ТОВ "Видавництво "Зерно". – К. : Зерно, 2016.
Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. № 8. – К. : Форум,
2016. - CD. – назва з етикетки диска.
Календар знаменитих і пам'ятних дат : реком. бібліогр. довід. № 4 : ІІІ
квартал / засн. : Нац. парламент. б-ка України, Кн. палата України. – К. : Кн.
палата України, 2016.
Кодекси України. № 8 : Цивільний кодекс України. – К. : Форум, 2016.
Компьютеры, сети, программирование. № 7 / учредитель С. Р. Лищук. –
К. : Kiber Pank, 2016.
Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 13, № 14 :
Нац. бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2016.
Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України.: Нац.
бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2016.
Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України. № 13, № 14 / Кн. палата
України. – К. : Кн. палата України, 2016.
Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 9 /
учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. :
Росмясомолпром, 2016.
Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 8 / учредители : ООО
"Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им.
В. М. Горбатова [и др.]. – М. : Мясн. индустрия, 2016.
Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 22 (355),
№ 23 (356) / Держ. упр. справами. – К. : Пріоритети, 2016.
Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 62, № 63,
№ 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2016.
Переработка молока : специализир. журн. № 9 (204) / учредитель и изд. :
ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : Вива-Стар, 2016.
Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 8 /
учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. : Роспищепром, 2016.
Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса.
№ 7-8 (135), № 9 (136) / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. :
Бизнес-Логика, 2016.
Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 7 / учредители : ЗАО "Сахар",
Союз сахаропроизв. России. – М. : Сахинформ, 2016.
Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-вироб. журн. № 3 (100) /
засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. – Х. :
Форт, 2016.
Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 38. № 4 (252) /
НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского,
Отд-ние химии. – К. : НАН України, 2016.
Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 8 / учредитель : АО
"Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : Хлебопродукты, 2016.
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Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 6-7 (203) /
учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2016.
Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 8 / засн. та
вид. : Наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : Бізнес-Логіка, 2016.
Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф.
журн. № 2 (145) / учредитель : ООО СВЭКО. – Х. : БЭТ, 2016.
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Послуги та сервіси
WEB-сайт бібліотеки: library.nuft.edu.ua
Електронний каталог: elibrary.nuft.edu.ua/library/DocSearchForm
Електронний архів Національного університету харчових технологій
(eNUFTIR): dspace.nuft.edu.ua
Електронна бібліотека: library.nuft.edu.ua/ebook (доступ забезпечується лише
через локальну мережу університету).
Чат JivoSite - це онлайн-консультант для спілкування з відвідувачами нашого
сайту в режимі реального часу. Онлайн-консультація щодо роботи та послуг
бібліотеки надається з понеділка по п’ятницю з 10 по 17 годину.
Визначення кодів універсальної десяткової класифікації (УДК) на всі видання.
Замовлення можна надіслати на е-mail: kod_udk@ukr.net або звертатись
особисто у відділ інформаційно-аналітичної та довідково-бібліографічної
роботи науково-технічної бібліотеки (корпус Д, другий поверх, ліве крило, кім.
9). Довідки за тел. 287-92-09, 92-09 (внутрішній).

Увага!

В науковому читальному залі
науково-технічної бібліотеки представлено
виставку видань навчальної літератури
видавництва
«Олді-плюс».
Запрошуємо всіх бажаючих.

Наша електронна адреса :
library@nuft.edu.ua
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