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 001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ.                                       
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  РОБОТИ 

  

65.50 
 

     Дослідницький практикум за вибором [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" спеціалізації "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 
харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Дробот, 
І. М. Зінченко, Л. А. Михонік, О. В. Запотоцька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 65 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. - каф. технології 
хлібопекарських та кондитерських виробів.                                       УДК 001.891.3(07)

  

 004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ.                             
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА. ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ 

  

36.82 
 

     Системи автоматизованого проектування [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" денної форми навчання / уклад. : 
С. Д. Беседа ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 20 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                                               УДК 004.896(07)
 

37.70 
 

     Кишенько В. Д. Інтелектуальні системи. Практикум [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / В. Д. Кишенько, Ю. О. Самойленко, Я. В. Смітюх ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 67 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
автоматизації та інтелектуальних систем керування.                          УДК 004.8(075.8)
 

38.50 
 

     Комп'ютерні технології в інженерних розрахунках [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве 
машинобудування" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Єщенко, 
Т. М. Погорілий ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 101 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технологічного обладнання та комп'ютерних 
технологій проектування.                                                                               УДК 004(07)
 

100.63 
 

     Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Пупена, І. В. Ельперін ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 42 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. інтегрованих автоматизованих систем управління.                          УДК 004(07)
 

100.66 
 

     Програмно-технічні комплекси та промислові контролери [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр", спеціальності 151 
"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : С. М. Швед, Д. В. Мацебула ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 17 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих 
автоматизованих систем управління.                                           УДК 004.384:681.5(07)
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100.69 
 

     Мікропроцесорні системи управління електроприводом [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 
"Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : С. М. Швед, М. С. Романов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 17 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих 
автоматизованих систем управління.                                      УДК 004.31:621.3.067(07)

  

 005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
  

46.126 
 

     Competitiveness Management at Enterprises [Електронний ресурс]  [Управління 
конкурентоспроможністю на підприємствах] : methodical recommendation for 
studying the discipline and practical training for students of educational degree "Bachelor" 
majoring in 073 "Management" (full-time training) / author : I. Yevsieieva ; National 
university of food technologies. – Kyiv : NUFT, 2017. – 37 с. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.     УДК 005.332.4(07)=111
 

46.137 
 

     Management technologies [Електронний ресурс] [Технологія менеджменту] : 
methodical recommendation for studying the discipline and practical training for students 
of educational degree "Bachelor" majoring in 073 "Management" (full-time training) / 
author : V. Moskalenko ; National university of food technologies. – Kyiv : NUFT, 2017. 
– 29 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та 
адміністрування.                                                                                      УДК 005(07)=111
 

46.127 
 

     Міненко М. А. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
спеціалізацій "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика", "Інформаційні системи в 
менеджменті" денної та заочної форм навчання / М. А. Міненко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 153 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. менеджменту та адміністрування.                                                    УДК 005.91(07)
 

46.128 
 

     Міненко М. А. Публічне управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
спеціалізації "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм 
навчання / М. А. Міненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 287 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 
                                                                                                                        УДК 005.5(07)
 

46.131 
 

     Стратегічне управління [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
С. П. Дунда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 40 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 
                                                                                                                      УДК 005.21(07)
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46.132 
 

     Обгрунтування стратегічних рішень [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент організацій і 
адміністрування" денної та заочної форм   навчання / уклад. : С. П. Дунда ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 22 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. менеджменту та адміністрування.                                                 УДК 005.21(07)
 

46.133 
 

     Обгрунтування стратегічних рішень [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
спеціалізації "Менеджмент організацій і адміністрування" заочної форми навчання / 
уклад. : С. П. Дунда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 14 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 
                                                                                                                      УДК 005.21(07)
 

46.134 
 

     Стратегічне управління [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" заочної форми навчання / 
уклад. : С. П. Дунда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 22 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 
                                                                                                                      УДК 005.21(07)
 

46.135 
 

     Теорія організації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" заочної форми навчання / уклад. : 
С. П. Дунда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 17 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.  УДК 005.7(07)
 

57.67 
 

     Ничик О. В. Екологічний менеджмент та аудит [Електронний ресурс] : курс 
лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 101 "Екологія" 
спеціалізації "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної та заочної 
форм навчання / О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 95 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біохімії та екологічного контролю.                                     УДК 005:657.6]:502/504(07) 
 

73.74 
 

     Системи менеджменту якості харчової продукції [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", 
спеціалізації "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", денної форми 
навчання / уклад. : К. А. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
30 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів.                                                                                   УДК 005.336.3:658.56(07)
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107.47 
 

     Березянко Т. В. Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціалізації "Управління 
персоналом та економіка праці", спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" спеціалізації "Фінанси, банківська справа та страхування" 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" 
спеціальності 075 "Маркетинг" спеціалізації "Маркетинг" денної та заочної форм 
навчання / Т. В. Березянко, Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 223 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. управління 
персоналом та економіки праці.                                                                УДК 005.35(07)
 

107.49 
 

     Комунікації в управлінні персоналом [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціалізації "Управління 
персоналом і економіка праці" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
Л. В. Мазник ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 42 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці. 
                                                                                                      УДК 005.95+316.77(07)

  

 006 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ 
  

51.36 
 

     Загоровська Л. Г. Сертифікація стандартизація та правовий захист програмних 
засобів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 122 
"Комп'ютерні науки та інформаційні технології", спеціалізації "Інформаційні 
управляючі системи та технології" та "Комп'ютерний еколого-економічний 
моніторинг" денної форми навчання / Л. Г. Загоровська, М. В. Гладка ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 38 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. інформаційних систем.                                                      УДК 006+34]:004.4(07) 

  

 33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ 
  

 330.11 ЕКОНОМІЧНІ ЯВИЩА ТА ЗАКОНИ 
  

42.09 
 

     Економікс [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" економічних 
спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. В. Швед,  
Г. О. Кундєєва, Н. М. Салатюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 40 с. 
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економічної теорії і політології. 
                                                                                                                   УДК 330.11(07)

42.10 
 

     Економікс [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальностей: 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" заочної форми навчання / уклад. : Т. В. Швед, Г. О. Кундєєва, 
Н. М. Салатюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 75 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економічної теорії і політології.   УДК 330.11(07)
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 331 ПРАЦІ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. РОБОТА. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
  

107.48 
С78 

     Статистика праці [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" спеціалізації "Управління персоналом і економіка 
праці" денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. В. Мазник ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ: НУХТ, 2017. – 46 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
управління персоналом та економіки праці.                                         УДК 331:311(07) 

  

 331.45 ЗАСОБИ ЗАХИСТУ НА ВИРОБНИЦТВІ. ВИРОБНИЧА БЕЗПЕКА                    
(ОХОРОНА ПРАЦІ) 

  

55.36 
 

     Основи охорони праці та безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
162 "Біотехнології та біоінженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, О. П. Лукіянік ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 106 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. безпеки 
життєдіяльності.                                                                              УДК 331.45+614.8(07)
 

55.38 
 

     Основи охорони праці та безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. А. Заєць, С. О. Авдієнко, 
Л. П. Нещадим ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 53 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. безпеки життєдіяльності.   УДК 331.45+614.8(07)

  

 332 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
  

44.78 
 

     Regional Economics [Електронний ресурс] [Регіональна економіка] : guidelines 
for course study for bachelors majoring in 241 "Tourism" full-time learning / developers : 
T. V. Lutska ; National university of food technologies. – Kyiv : NUFT, 2017. – 27 p. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 
                                                                                                                УДК 332.1(07)=111

  

 336 ФІНАНСИ 
  

46.129 
 

     Тюха І. В. Валютне регулювання ЗЕД [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної 
форм навчання / І. В. Тюха ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 93 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 
                                                                                                          УДК 336.743:339.9(07)
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48.57 
 

     Організація та управління фінансово-економічної безпеки банків та 
фінансових установ [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" за спеціальністю 073 "Менеджмент", спеціалізації "Управління фінансово-
економічною безпекою" денної форми навчання / уклад. : Ю. М. Кулинич ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 31 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. фінансів.                                                                                 УДК 336.71.078.3(07)
 

48.59 
 

     Банківський менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Гнатенко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 19 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів. 
                                                                                                        УДК 336.71:005.915(07)

  

 338 ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 
  

44.68 
 

     Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації 
"Управління фінансово-економічною безпекою" денної форми навчання 
[Електронний ресурс] / уклад. : А. О. Заїнчковський, В. В. Жебка, О. І. Відоменко, 
Т. М. Іванюта ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 72 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.                               УДК 338(07)

  

 339.138 МАРКЕТИНГ 
  

45.65 
 

     Брендинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика", 075 
"Маркетинг" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. М. Соломянюк, 
В. А. Стеценко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 29 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                                   УДК 339.138(07)
 

45.75 
 

     Програма виробничої та переддипломної практик для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність", спеціалізації: "Організація оптової та роздрібної діяльності", 
"Товарознавство і комерційна і комерційна діяльність" денної та заочної форм 
навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Н. М. Соломянюк, С. В. Ткачук, 
В. А. Стеценко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 43 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.   УДК 339.138:334.72(07)
 

45.86 
 

     Категорійний мерчандайзинг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 076 спеціалізації "Організація оптової та роздрібної 
діяльності", "Товарознавство і комерційна діяльність" денної форми навчання / 
уклад. : Л. В. Капінус, Н. М. Федотова, К. Ю. Семененко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 37 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                                                               УДК 339.138(07) 
 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                                                                                      Липень, 2017 

9 
 

45.87 
 

     Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобуття 
освітнього ступеня "Бакалавр" студентів спеціальності 061 "Журналістика" денної 
форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Н. М. Соломянюк,  
Н. М. Федотова, В. А. Стеценко, О. В. Антонова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 32 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу. 
                                                                                                                    УДК 339.138(07)
 

45.92 
 

     Програма виробничої практики студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 061 "Журналістика" денної форми навчання [Електронний ресурс] / 
уклад. : Н. М. Соломянюк, Н. М. Федотова, В. А. Стеценко, О. В. Антонова ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 20 с. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. маркетингу.                                                                УДК 339.138:070(07)

  

 339.9 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ 
  

103.21 
 

     Міжнародні корпорації в світовій економіці [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 056 "Міжнародні економічні 
відносини" денної форми навчання / уклад. : О. М. Салімон ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 26 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
міжнародної економіки.                                                                             УДК 339.92(07)
 

103.22 
 

     Міжнародна економічна діяльність України [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 056 "Міжнародні 
економічні відносини" денної форми навчання / уклад. : О. М. Салімон ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 29 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. міжнародної економіки.                                                           УДК 339.9(477)(07)
 

103.23 
 

     Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальностей 051 
"Економіка", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Салімон, 
О. Г. Занозовська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 35 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.                  УДК 339.9(07) 

  

 502/504 НАУКА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
  

57.63 
 

     Програма педагогічної практики для студентів І курсу освітнього ступеня 
"Магістр" за спеціальністю 101 "Екологія" денної форми навчання [Електронний 
ресурс] / уклад. : О. І. Семенова, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська, О. М. Салавор ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 14 с. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. біохімії та екологічного контролю.              УДК 502/504(07)
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57.64 
 

     Програма науково-виробничої і переддипломної практик для студентів I 
курсу освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 183 "Технології захисту 
навколишнього середовища" денної і заочної форм навчання [Електронний ресурс] 
/ уклад. : А. І. Салюк, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська, О. М. Салавор ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 21 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. біохімії та екологічного контролю.                                             УДК 502/504(07)
 

57.66 
 

     Системний аналіз якості навколишнього середовища [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних завдань та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальностей 101 "Екологія", спеціалізації "Екологія та охорона навколишнього 
середовища", 183 "Технології захисту навколишнього середовища", спеціалізації 
"Екологічний контроль та аудит" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
Л. В. Береза-Кіндзерська, О. І. Семенова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 31 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біохімії та 
екологічного контролю.                                                          УДК 502/504:303.732.4(07)

  

 51 МАТЕМАТИКА 
  

38.48 
 

     Методи оптимізації та математична статистика [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації 
"Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання. 
Ч. 2. Математична статистика / уклад. : Т. М. Погорілий, Т. Г. Мисюра ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 46 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування. 
                                                                                                        УДК 519.22:519.865(07)
 

52.29 
 

     Математика. Теорія поля [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 186 
"Видавництво та поліграфія" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. П. Шоха ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 89 с. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. вищої математики.                                          УДК 512.623(07)
 

52.30 
 

     Зінченко Т. В. Вища математика для економістів [Електронний ресурс] : 
підручник / Т. В. Зінченко, О. І. Радзієвська, В. М. Сафонов ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – CD. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. вищої 
математики.                                                                                                   УДК 51(075.8)
 

52.31 
 

     Мартиненко М. А. Теорія ймовірностей [Електронний ресурс] : навч.  посіб. / 
М. А. Мартиненко, В. М. Сафонов, О. М. Нещадим ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 269 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. вищої 
математики.                                                                                            УДК 519.21(075.8)
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52.32 
 

     Богатирчук А. С. Дискретна математика [Електронний ресурс] : підручник / 
А. С. Богатирчук, О. К. Мазур, Г. А. Циганкова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – CD. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. вищої 
математики.                                                                                              УДК 519.1(075.8)
 

52.34 
 

     Вища математика [Електронний ресурс] : підручник / М. А. Мартиненко, 
О. П. Зінькевич, В. В. Листопад, О. А. Ніколаєва ; Нац. ун-т харч. технол. –   Київ : 
НУХТ, 2017. – CD. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. вищої 
математики.                                                                                                   УДК 51(075.8)

  

 53 ФІЗИКА 
  

8588 
 

     Фізика. Розділ "Квантова оптика" : лабораторний практикум для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" усіх спеціальностей денної, заочної та скорченої 
форм навчання / уклад. : В. Є. Носенко, С. І. Літвинчук, Н. В. Медвідь [та ін.] ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 28 с.                                       УДК 535.14(07)
Кільк. прим. :  20 (Читальний зал періодичних видань, Учбовий відділ) 
 

36.77 
 

     Теорія кольору [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 
"Видавництво та поліграфія" денної форми навчання / уклад. : А. В. Деренівська ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 59 с. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв. 
                                                                                                                    УДК 535.6(07)

  

 54 ХІМІЯ 
  

61.29 
 

     Сучасні методи досліджень в хімії та технології [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / О. С. Муратов, Ю. Г. Власенко, Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 114 с. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. фізичної та колоїдної хімії.                                          УДК 544.06(075.8) 
 

 579 МІКРОБІОЛОГІЯ 
  

69.75 
 

     Мікробіологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 
спеціалізація "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : В. П. Стабніков, Н. М. Грегірчак ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 27 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                                                          УДК 579(07)
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 60 БІОТЕХНОЛОГІЯ 
  

69.76 
 

     Загальна біотехнологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної форми 
навчання / уклад. : Ю. М. Пенчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
13 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології. 
                                                                                                                             УДК 60(07)
 

69.77 
 

     Біотехнологічні методи захисту рослин [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія" спеціалізації "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" денної 
форми навчання / уклад. : Л. М. Буценко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 20 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і 
мікробіології.                                                                                           УДК 60:632.9(07)
 

69.78 
 

     Стабніков В. П. Загальна технологія фармацевтичних та біотехнологічних 
виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної форми 
навчання / В. П. Стабніков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 152 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології. 
                                                                                                                      УДК 60:615(07)
 

69.79 
 

     Технології біоремедіації довкілля [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" 
спеціалізації "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" денної форми навчання / 
уклад. : В. О.Красінько ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 13 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології. 
                                                                                                          УДК 606:502/504(07)

  

 615 ФАРМАКОЛОГІЯ 
  

36.78 
 

     Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і 
виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання 
фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної форми навчання / уклад. : 
О. М. Чепелюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 34 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                             УДК 615+60]:519.876.5(07)
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69.71 
 

     Лич І. В. Промислова технологія лікарських засобів [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 162 
"Біотехнології та біоінженерія" денної форми навчання / І. В. Лич ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 323 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. біотехнології і мікробіології.                                                          УДК 615.012(07) 

  

 621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
  

 621.3 ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
  

34.25 
 

     Електричні машини [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
виконання курсового проекту (роботи) "Проектування трифазного силового 
трансформатора з природним масляним охолодженням" для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. П. Куєвда, 
І. Ю. Литвин, Ю. В. Куєвда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 53 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. електропостачання і 
енергоменеджменту.                                                                                 УДК 621.313(07)
 

34.26 
 

     Автоматизовані системи електротехнічних комплексів та електропривод 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" спеціалізації "Електротехнічні системи електроспоживання", 
"Енергетичний менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда ; Нац. ун-т харч. технол. –  Київ : НУХТ, 2017. – 30 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. електропостачання і 
енергоменеджменту.                                                                                 УДК 621.313(07)
 

34.27 
 

     Куєвда В. П. Електричні машини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / 
В. П. Куєвда, Ю. В. Куєвда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 368 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. електропостачання і 
енергоменеджменту.                                                                            УДК 621.313(075.8)
 

34.28 
 

     Куєвда В. П. Електричні машини. Практикум [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / В. П. Куєвда, Ю. В. Куєвда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
135 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. електропостачання і 
енергоменеджменту.                                                                            УДК 621.313(075.8)

  

  621.56 ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ 
  

100.57 
 

     Автоматизація холодильних машин і установок [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування" денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. Б. Бєляєв ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 13 с. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. інтегрованих автоматизованих систем управління. 
                                                                                                          УДК 621.56:681.5(07)
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 621.7 ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 
  

8584 
 

     Методичні рекомендації до виконання магістерської кваліфікаційної роботи 
спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Машини і технології 
пакування" та "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" денної 
форми навчання / уклад. : О. М. Гавва, М. В. Якимчук, А. П. Беспалько,  
С. В. Токарчук [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 24 с. – каф. 
технічної механіки і пакувальної техніки.                                             УДК 621.798(07) 
Кільк. прим. :  20 (Читальний зал періодичних видань, Учбовий відділ) 
 

 624 БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД  
  

55.37 
 

     Основи промислового будівництва та санітарної техніки [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальностей: 181 "Харчові технології", 101 "Екологія" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Євтушенко, О. К. Накемпій, А. О. Сірик ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –  68 с. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. безпеки життєдіяльності.                              УДК 624+628(07)
 

55.39 
 

     Гуць В. С. Словник-довідник термінів і понять з будівництва [Електронний 
ресурс] : словник-довідник / В. С. Гуць, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 156 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 
– каф. безпеки життєдіяльності.                                                                   УДК 624(038)

  

 628 САНІТАРНА ТЕХНІКА. ВОДОПОСТАЧАННЯ 
  

36.81 
 

     Обладнання для підготовки води [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання 
фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної форми навчання / уклад. : 
І. В. Житнецький ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 17 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                                                 УДК 628.16(07)

  

 637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 
  

68.35 
 

     Грек О. В. Технологія молочних продуктів спеціального призначення 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 
О. В. Грек, О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 58 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних 
продуктів.                                                                                        УДК 637.1:613.292(07)

  
 
 
 
 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                                                                                      Липень, 2017 

15 
 

 64 ДОМОВЕДЕННЯ. ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО.                   
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

  

 640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
  

43.139 
 

     Обладнання закладів ресторанного господарства. Модуль 2. Холодильне та 
торгове обладнання. Змістовий модуль 1. Холодильне обладнання закладів 
ресторанного господарства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми навчання / 
уклад. : В. Ф. Доценко, Ю. М. Ткачук, В. О. Губеня ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 104 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
харчування та ресторанного бізнесу.                                        УДК 640.4:641.546.3(07)
 

 641 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ. СТРАВИ 
  

43.137 
 

     Технологія продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 214 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Н. М. Кравчук, І. Л. Корецька, А. В. Гавриш ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 69 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології харчування та ресторанного бізнесу.                           УДК 641.5:640.43(07)

  

 65 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
  

 657 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ 
  

57.68 
 

     Екологічний аудит [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, виконання практичних завдань та контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 183 "Технології захисту 
навколишнього середовища" спеціалізації "Екологічний контроль та аудит" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 32 с. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. біохімії та екологічного контролю.    УДК 657.6:502/504(07)

  

 658 ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
  

44.77 
 

     Enterprise Economics [Електронний ресурс] [Економіка підприємства] : 
guidelines for course study for bachelors majoring in 241 "Tourism" full-time  learning / 
developers : T. V. Lutska, O. M. Galynska ; National university of food technologies. – 
Kyiv : NUFT, 2017. – 24 p. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки і права.                                                                                 УДК 658.1(07)=111
 

38.51 
 

     Виробнича логістика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 
"Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання переробних і харчових 
виробництв" денної форми навчання / уклад. : В. В. Олішевський ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 58 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування. 
                                                                                                                       УДК 658.5(07)
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48.58 
 

     Климаш Н. І. Фінанси підприємства [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання / Н. І. Климаш ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 134 с. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. фінансів.                                                            УДК 658.14(07) 

  

 659 РЕКЛАМА. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЇ.                                              
СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕКЛАМИ (ПАБЛІК РИЛЕЙШИНЗ) 

  

45.83 
 

     Копірайтинг і дизайн у рекламі та PR [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" денної 
форми навчання / уклад. : О. В. Антонова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 33 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу. 
                                                                                                             УДК 659.1+659.4(07)

  

 66 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 
  

36.80 
 

     Обладнання хімічних виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" денної форми навчання / уклад. : 
І. В. Житнецький ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 13 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                                                 УДК 66.023(07)
 

 664 ХАРЧОВА ПРОМИЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ 
  

8585 
 

     Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для 
студентів спеціальності 181 "Харчові технології" на здобуття освітнього ступеня 
"Бакалавр" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Г. Юрчак, В. М. Кошова, 
В. І. Бабенко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 37 с. 
                                                                                                                           УДК 664(07)
Кільк. прим. :  20  (Читальний зал періодичних видань, Учбовий відділ) 
 

36.79 
 

     Методичні рекомендації до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для 
студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Обладнання 
переробних і харчових виробництв" та "Обладнання фармацевтичних та 
біотехнологічних виробництв" денної та заочної форм навчання [Електронний 
ресурс] / уклад. : О. М. Гавва, О. М. Чепелюк, В. І. Теличкун, О. М. Прохоров, 
С. О. Удодов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 25 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                                                      УДК 664(07)
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36.83 
 

     Промисловий інжиніринг [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун, 
М. Г. Десик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –  110 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                                                      УДК 664(07)
 

36.84 
 

     Технологічне обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
133 "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм навчання / В. І. Теличкун, 
Ю. С. Теличкун, М. Г. Десик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 94 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв.                                                                        УДК 664(07) 
 

36.85 
 

     Процеси і обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна 
механіка" денної форми навчання / уклад. : О. О. Губеня, В. І. Теличкун, 
М. Г. Десик, Ю. С. Теличкун ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 185 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв.                                                                        УДК 664(07) 
 

36.86 
 

     Промисловий інжиніринг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Ю. С. Теличкун, Л. В.Марцинкевич, О. І. Бабанова, 
І. В. Житнецький, С. Д. Беседа ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 33 с. 
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв.                                                                        УДК 664(07) 
 

36.87 
 

     Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Обладнання 
переробних і харчових виробництв" денної форми навчання / уклад. : 
О. В.Ковальов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 13 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                                                      УДК 664(07)
 

38.49 
 

     Гігієнічні вимоги до проектування обладнання [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації 
"Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання. 
Ч. 1 : Основні вимоги і положення гігієнічного проектування обладнання / уклад. : 
О. А. Єщенко, Д. М. Люлька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 48 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технологічного обладнання та 
комп'ютерних технологій проектування.                                               УДК 664:613(07)
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60.12 
 

     Зінченко Н. Ю. Хімічні основи духмяних, смакових і структуроутворюючих 
речовин [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології 
харчування", "Технології в ресторанному господарстві" денної та заочної форм 
навчання / Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 151 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. - каф. органічної хімії. 
                                                                                                               УДК 664.022:54(07)
 

60.13 
 

     Хімічні основи духмяних, смакових і структуроутворюючих речовин 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технологія харчування", 
"Технології в ресторанному господарстві" заочної форми навчання / уклад. : 
Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 29 с. 
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. органічної хімії.  
                                                                                                               УДК 664.022:54(07)
 

61.30 
 

     Інноваційні технології харчових добавок [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціалізації "Хімічні технології 
харчових добавок та косметичних засобів" денної форми навчання / уклад. : 
О. В. Подобій, Н. М. Райчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 23 с. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фізичної та колоїдної хімії. 
                                                                                                          УДК 664:330.341.1(07)
 

65.52 
 

     Загальні технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної і заочної 
форм навчання / уклад. : Ю. В. Бондаренко, С. Г. Кияниця ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 18 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.                              УДК 664(07)
 

67.21 
 

     Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольних робіт для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
В. М.Пасічний ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 16 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних продуктів. 
                                                                                                          УДК 664:330.341.1(07)
 

68.40 
 

     Технологія харчових продуктів у аюрведі [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології аюрведичних харчових 
продуктів" денної форми навчання. Модуль 2 : Технологія аюрведичних харчових 
продуктів з пряно-ароматичною сировиною / уклад. : Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –  37 с. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 
                                                                                                      УДК 664:615.89(540)(07)
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73.72 
 

     Проектування харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", 
спеціалізації "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", денної форми 
навчання / уклад. : О. О. Петруша ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
29 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів.                                                                                                         УДК 664(07)
 

73.73 
 

     Основи сенсорного аналізу харчових продуктів [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
181 "Харчові технології", спеціалізації "Харчові технології та інженерія", 
"Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : К. А. Науменко, О. М. Вашека ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 54 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи 
харчових продуктів.                                                                            УДК 664:543.92(07)
 

 664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 
  

65.53 
 

     Світові технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 
харчоконцентратів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
спеціалізації "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 
харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Білик,  
Ю. В. Бондаренко, Н. О. Місечко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
60 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та 
кондитерських виробів.                                                                       УДК 664.6(100)(07)
 

65.51 
 

     Технології хлібобулочних і макаронних виробів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсової роботи з технології хлібобулочних 
виробів для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Дробот, Л. А. Михонік, 
Ю. В. Бондаренко, О. Д. Тесля ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 28 с. 
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та 
кондитерських виробів.                                                                           УДК 664.6'69(07) 

 

 664.7 ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА 
  

8586 
 

     Технологія галузі. Технологія круп'яного виробництва : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Шаповаленко, 
О. Ю. Супрун-Крестова, Т. В. Корж ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
52 с. – каф. технології зберігання і переробки зерна.                             УДК 664.78(07)
Кільк. прим. :  20  (Читальний зал періодичних видань, Учбовий відділ) 
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8587 
 

     Зернові добавки : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології 
зберігання і переробки зерна" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
43 с. – каф. технології зберігання і переробки зерна.           УДК 664.76/.78.002.35(07)
Кільк. прим. :  16  (Читальний зал періодичних видань, Учбовий відділ) 
 

 681.5 АВТОМАТИКА.                                                     
ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ

  

100.56 
 

     Гнучке автоматизоване виробництво та роботизовані комплекси 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Ю. Б. Бєляєв ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 12 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих 
автоматизованих систем управління.                                        УДК 681.5:621.865.8(07)
 

100.61 
 

     Об'єкти автоматизації галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 
"Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : І. В. Ельперін, К. С. Архангельська ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 14 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
інтегрованих автоматизованих систем управління.                                  УДК 681.5(07)
 

100.62 
 

     Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : І. В. Ельперін, К. С. Архангельська ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 31 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
інтегрованих автоматизованих систем управління.                                  УДК 681.5(07)
 

100.65 
 

     Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : В. М. Сідлецький, В. Г. Трегуб, Є. С. Проскурка ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 89 с. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих автоматизованих систем управління. 
                                                                                                                        УДК 681.5(07)
 

100.67 
 

     Інтегровані системи управління [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 
"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : М. Д. Місюра, В. Г. Трегуб ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 78 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих 
автоматизованих систем управління.                                                         УДК 681.5(07)
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100.68 
 

     Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
студентів освітнього ступ. "Бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація і 
комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
В. М. Сідлецький, Є. С. Проскурка ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
178 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих 
автоматизованих систем управління.                                                         УДК 681.5(07)
 

 744 ГЕОМЕТРИЧНЕ КРЕСЛЕННЯ. ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ 
  

30.17 
 

     Іванова Л. І. Інженерна і комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія", 
161 "Хімічні технології та інженерія", 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної та 
заочної форм навчання / Л. І. Іванова, Н. І. Ковальова ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 148 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій.                       УДК 744+004(07) 
 

 811 МОВИ ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ 
  

39.06 
 

     Приблуда Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) у схемах і 
таблицях [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. / 
Л. М. Приблуда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 44 с. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. українознавства.                      УДК 811.161.2(075)
 

39.07 
 

     Приблуда Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) у схемах і 
таблицях [Електронний ресурс] : довідник термінів і понять / Л. М. Приблуда ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 35 с. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. українознавства.                                        УДК 811.161.2(035) 
 

71.24 
 

     Іноземна мова (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт 
для студентів І курсу освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-
ресторанна справа", заочної форми навчання / уклад. : О. М. Кохан, 
Н. О. Михайлова, Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 105 с. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. іноземних мов 
професійного спрямування.                                                                     УДК 811.111(07)
 

 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

1.       National University of Food Tehnologies. 83 International scientific conference of 
young sientists and students : book of abstracts, april 5-6, 2017, Kyiv. Youth Scientific 
Achievements to the 21st Century Nutrition Problem Solution / National University of 
Food Tehnologies ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National University of 
Food Tehnologies. – Kyiv : NUFT, 2017.  

2.       Saveurs = Вкус. № 7-8 / учредитель : ДП "Бурда-Украина". – Киев: Бурда-
Украина, 2017.  

3.       National university of food technologies. Ukrainian journal of food science = 
Український науковий журнал про продукти харчування. vol. 4. Isseu 2 / National 
university of food technologies. – – Kyiv : NUFT, 2016. 
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4.       Агроекологічний журнал : наук.-теорет. часоп. № 2 / засн. : Ін-т агроекології і 
природокористування Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т охорони грунтів 
України". – Київ: ДІА, 2017. 

5.       Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : наук.-
практ. журн. № 2 (24) / засн. i вид. : Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя : ЗДМУ, 
2017. 

6.       Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 6 / засн. : Міжнар. акад. 
безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2017. 

7.       Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. № 2 /  засн. : Нац. парлам. б-ка 
України. – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2017. 

8.       Бібліотечний форум : історія, теорія і практика : наук.-інформ. щокв. журн.  
№ 3 (9). – Київ, 2017. 

9.       Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 5 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". 
– Київ : Преса України, 2017. 

10.       Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 3-4 / засн. : Ред. 
журн. "Право України". – Київ : Юрiнком, 2017. 

11.       Винахiдник i рацiонализатор : наук.-попул. iлюстр. журн. № 2. – Київ : Блiц-
iнформ, 2017.  

12.       Виноград. Вино : наук.-попул. журн. № 1-2, № 3. – Київ : Нива, 2017. 
13.       Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 2 / засн. : М-во освіти і 

науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України [та ін.] – 
Київ : Пед. преса, 2017.  

14.       Вища школа : наук.-практ. вид. № 4 / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. 
– Київ : АТ Віпол, 2017.  

15.       Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5-6, 
№ 7-8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, 
№ 21, № 22, № 23, № 24 / засн. : Верховна Рада України. – Київ : Преса України, 
2017.  

16.       Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 5 (250) / Кн. палата України. – 
Київ : Кн. палата України, 2017. 

17.       Вісник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. загальнонаук. та 
громад.-полiт. журн. № 5, № 6, № 7 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім 
"Академперіодика" НАН України. – Київ : Президiя НАН України, 2017. 

18.       Вісник фармації. № 2 (90) / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. акад. 
України. – Харків : НФАУ, 2017.  

19.       Вода і водоочисні технології = Вода и водоочистные технологии : укр. наук.-
прак. журн. № 3 / засн. : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води". – Київ :  
Коляда О. П., 2017. 

20.       Водопостачання. Водовідведення : вироб.-прак. журн. № 3. – Київ : Прайм-
Прінт, 2017. 

21.       Гілея : наук. вісник : історія, політологія, філософія: зб. наук. праць. Вип. 10,  
Вип. 13, Вип. 15, Вип. 16, Вип. 17 / гол. ред. В. М. Вашкевич ; НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук. – Київ, 2008. 
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22.       Гілея : наук. вісник : історія, політологія, філософія: зб. наук. праць. Вип. 19,  
Вип. 21, Вип. 22, Вип. 25, Вип. 27, Вип. 28, Вип. 29 / гол. ред. В. М. Вашкевич ; НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук. – Київ, 2009. 

23.       Гілея : наук. вісник : історія, політологія, філософія: зб. наук. праць. Вип. 38 / 
гол. ред. В. М. Вашкевич ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук. – Київ : ВІР 
УАН, 2010. 

24.       Гілея : наук. вісник : історія, політологія, філософія: зб. наук. праць. 
Вип. 43 (№ 1), Вип. 44 (№ 2) / гол. ред. В. М. Вашкевич ; НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук. – Київ : ВІР УАН, 2011.  

25.       Гілея : наук. вісник : історія, політологія, філософія: зб. наук. праць. 
Вип. 56 (№ 1), Вип. 59 (№ 4), Вип. 60 (№ 5) / гол. ред. В. М. Вашкевич ; НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук. – Київ : ВІР УАН, 2012. 

26.       Гілея : наук. вісник : історія, політологія, філософія: зб. наук. праць.  
Вип. 70 (№ 3) / гол. ред. В. М. Вашкевич; НПУ ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. 
наук. – Київ : ВІР УАН, 2013. 

27.       Гілея : наук. вісник : історія, політологія, філософія: зб. наук. праць. 
Вип. 100 (№9), Вип. 101 (№10) / гол. ред. В. М. Вашкевич; НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук. – Київ : Вид-во "Гілея", 2015. 

28.       Діловодство та документообіг : щомісяч. спеціаліз. журн. № 6, № 7. – Київ : 
Пресс Альянс, 2017. 

29.       Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісяч. проф. журн. № 6 / засн. і 
вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – Київ : Аванпост-Прим, 
2017. 

30.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 6, № 7. – Київ : 
Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна, 2017. 

31.       Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. 
Food indastry economics : щокв. наук. журн. № 2 / засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-
екол. досліджень НАНУ, Одес. нац. акад. харч. технол. – Одеса : ОНАХТ, 2017. 

32.       Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 3 / засн. : Харк. 
політех. ін-т. – Харків : Мадрід, 2017. 

33.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 6 / засн. і вид. : Держ. агентство 
з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 
2017.  

34.       Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – № 6 – Київ : Форум, 
2017. - назва з етикетки диска. 

35.       Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право : наук. журн. № 3 / засн. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. – Київ: КНТЕУ, 2017. – (економічні науки). 

36.       Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук.-практ. ст. : 
щокв. наук.-практ. журн. № 2 / Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". – Харків : ХПІ, 
2017. 

37.       Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 5, № 6 / засн. : Держ. 
департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – Київ : 
Укрбланквидав, 2017. 

38.       Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки України. 
№ 6, № 7. – Київ : Пед. преса, 2017. 
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39.       Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щомісяч. проф. журн. № 6, № 7 / 
засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – Київ : ТОВ Вид. 
Дім, 2017. 

40.       Казна України : всеукр. наук.-практ. вид. № 4 (53) / засн. : Держ. казначейська 
служба України. – Київ : Піраміда, 2017. 

41.       Кодекси України. № 6. – Київ : Форум, 2017. 
42.       Компьютеры, сети, программирование. № 6 / учредитель С. Р. Лищук. – Київ : 

Kiber Pank, 2017. 
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"Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро". – Запорожье : 
Печатный мир, 2016. 

46.       Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и социология : 
междунар. науч.-практ. журн. № 3-4. – Киев : Междунар. ин-т социон., 2017. 

47.       Мир автоматизации. Компоненты, технологии, решения. № 2 (56). – Киев : 
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48.       Мир продуктов : информ.-аналит. изд. №3 (132) / учредитель и изд. : РИА Марк 
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49.       Мир туризма : иск-во отдыха и путешествий. № 3 / учредитель и изд. : ЧП Ред. 
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Львів : Промінфо, 2017. 

54.       Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 6 (167) / изд. : ООО Биопром. – 
Киев : Аванпост-Прим, 2017. 

55.       Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : 
междунар. специализ. науч.-аналит. журн. № 2-3 (67-68) / учредитель и изд. : 
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60.       Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 6 (276), № 7 (277) / Ком. по 
нагляду за охороною праці України. – Київ : Преса України, 2017. 
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изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности. – Киев : ИПП, 2017. 
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2017. 

71.       Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 3 / НАН України, Від-ня фіз.-
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Промисловість. Сiльське господарство. № 3 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї 
iнформацiї, НБУ iм. В. І. Вернадського. – Київ : ІПРІ НАНУ, 2017. 

73.       Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. 
№ 3 (118) / засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". – Київ : 
Експрес-Полiграф, 2017. 

74.       Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. № 5 (258), № 6 (259) / 
М-во фін. України. – Київ : Україна, 2017. 
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Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, Отд-ние 
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79.       Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. №5 (213) / 
учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Днепр : Арт-Пресс, 2017. 

80.       Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 6 / засн. та вид. : 
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 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). 
 Інструкція по користуванню електронними ресурсами бібліотеки: 

library.nuft.edu.ua/inform/instruktciya.pdf  
 Інструкція для пошуку у фонді бібліотеки навчально-методичної літератури з 

навчальних дисциплін: 
http://library.nuft.edu.ua/inform/instr.pdf 

 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). 
 

 
 
 
 

 
Пропонуємо до Вашої уваги 

«Інструкцію по користуванню електронними ресурсами 
бібліотеки», 

в якій викладено послідовність дій при роботі з Електронним 
каталогом та Електронною бібліотекою, а саме пошук та 
завантаження документів, перегляд персонального формуляру, 
on-line замовлення документів. 

З інструкцією можна ознайомитись на WEB-сайті 
бібліотеки за посиланням: library.nuft.edu.ua 

 
 

Послуги та сервіси 

Наша електронна адреса : 
 library@nuft.edu.ua 

Увага! 
Інструкція по користуванню  

е-ресурсами


