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

  

43.141 
 

     Основи автоматизованого проектування [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. І. Іщенко  
Г. М. Лявинець, О. М. Люлька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 103 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
харчування та ресторанного бізнесу.                                                      УДК 004.896(07) 
 

46.142 
 

     Побережна М. П. Інформаційні системи і технології в управлінні [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент організацій і адміністрування", 
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика" денної та заочної 
форм навчання / М. П. Побережна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
46 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
менеджменту та адміністрування.                                                          УДК 004:005(07) 
 

51.34 
 

     Проектування інформаційних систем [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 122 
"Комп'ютерні науки " денної і заочної форм навчання. Ч. 2 "Проектування 
клієнтського додатку" / уклад. : О. М. М'якшило, О. В. Харкянен ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 33 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. інформаційних систем.                       УДК 004(07) 
 

51.37 
 

     М'якшило О. М. Спіральна методологія розробки систем [Електронний  
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
122 "Комп'ютерні науки", спеціалізації "Інформаційні управляючі системи та 
технології" денної і заочної форм навчання / О. М. М'якшило ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 53 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. - каф. інформаційних систем.                     УДК 004.4(07) 
 

51.38 
 

     М'якшило О. М. CASE-технології у проектуванні інформаційних систем 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. М'якшило, Л. Г. Загоровська. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 190 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. інформаційних систем.                                              УДК 004.4'22(075.8) 
 

 005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 
  

46.144 
 

     The theory of organizations and organizational behavior [Електронний ресурс] 
[Теорія організацій і організаційна поведінка] : methodical recommendation for 
students of educational degree "Bachelor" majoring in 073 "Management" (full-time 
training) / author : O. A. Lysenko ; National university of food technologies. – Kyiv : 
NUFT, 2017. – 29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.             УДК 005.551+005.32(07)=111 
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44.79 
 

     Новойтенко І. В. Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-
економічною безпекою", спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка 
підприємства" денної форми навчання / І. В. Новойтенко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 160 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.                            УДК 005.934:006.322(07) 
 

46.130 
 

     Сіднєва Ж. К. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-
економічної безпеки [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації 
"Управління фінансово-економічною безпекою" денної форми навчання /  
Ж. К. Сіднєва ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 88 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та 
адміністрування.                                                                  УДК 005.21'342:33-049.5(07) 
 

46.136 
 

     Управління проектами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
спеціалізації "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / 
уклад. : В.В. Струнін ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 30 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
менеджменту та адміністрування.                                                    УДК 005.8:339.9(07) 
 

46.140 
 

     Теорія організацій і організаційна поведінка [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. Ю. Межинська-Бруй, О. А. Лисенко,  
О. П. Литвинюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 49 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та 
адміністрування.                                                                                      УДК 005.32'7(07) 
 

46.141 
 

     Шереметинський М. А. Управління інноваційними проектами [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 144 "Теплоенергетика", 
142 "Енергетичне машинобудування" денної та заочної форм навчання /  
М. А. Шереметинський, Л. Ф. Литвинець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 188 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. менеджменту та адміністрування.                                     УДК 005.8:330.341.1(07) 
 

46.143 
 

     Межинська-Бруй О. Ю. Теорія організацій і організаційна поведінка 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /  
О. Ю. Межинська-Бруй, О. А. Лисенко, О. П. Литвинюк ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 205 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.               УДК 005.32'7(07) 
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46.145 
 

     Обґрунтування стратегічних рішень [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до проведення практичних занять 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. – 12 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 
                                                                                                                      УДК 005.21(07) 
 

46.146 
 

     Менеджмент і адміністрування [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. П. Осадчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –  
26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
менеджменту та адміністрування.                                                              УДК 005.5(07) 
 

107.50 
 

     HR-майстерня [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
спеціалізації "Управління персоналом та економіка праці" заочної форми навчання / 
уклад. : Ю. М. Гринюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 18 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. управління 
персоналом та економіки праці.                                                                УДК 005.96(07) 
 

107.53 
 

     Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання лабораторних і контрольних робіт для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
спеціалізації "Управління персоналом та економіка праці" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. М. Олійниченко, Л. В. Мазник ; Нац. ун-т харч. технол. –  
Київ : НУХТ, 2017. – 32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці. 
                                                                                                      УДК 005.95:331]:004(07) 
 

 006 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ 
  

57.65 
 

     Міжнародне нормування та стандартизація у харчовому виробництві 
[Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спеціальності 101 "Екологія" 
спеціалізації "Екологія та охорона навколишнього середовища" та 183 "Технології 
захисту навколишнього середовища" спеціалізації "Екологічний контроль та аудит" 
денної та заочної форм навчання / О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, О. М. Салавор,  
Л. Ф. Степанець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 143 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біохімії та екологічного 
контролю.                                                                                             УДК 006.32:664(07) 
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73.75 
 

     Стандартизація, метрологія та сертифікація [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до проведення практичних занять 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. : Г. Д. Гуменюк, В. В. Кійко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 52 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.        УДК 006(07) 
 

100.60 
 

     Метрологія, стандартизація [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 144 "Теплоенергетика" та 142 "Енергетичне 
машинобудування" денної і заочної форм навчання / уклад. : О. Й. Рішан,  
С. А. Киричук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 60 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих 
автоматизованих систем управління.                                                            УДК 006(07) 
 

100.70 
 

     Метрологія, технологічні вимірювання та прилади [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. :  
О. Й. Рішан, Н. Г. Гриценко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 64 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
інтегрованих автоматизованих систем управління.                                УДК 006.91(07) 
 

 159.9 ПСИХОЛОГІЯ 
  

40.09 
 

     Основи психодіагностики для HR [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольних робіт для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Н. Ю. Чугаєва ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 22 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. філософії. 
                                                                                                                      УДК 159.9(07) 

  

 303 МЕТОДИ СУСПІЛЬНИХ НАУК 
  

44.80 
 

     Технології діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-економічною 
безпекою" денної форми навчання / уклад. : В. В. Жебка ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.                         УДК 303.442.3:005.934(07) 
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 311 СТАТИСТИКА ЯК НАУКА 
  

49.91 
 

     Статистика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Кудренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 27 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. обліку і аудиту.                                                                        УДК 311(07) 
 

 33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
  

  330.101 ЕКОНОМІЧНА НАУКА В ЦІЛОМУ 
  

44.81 
 

     Заїнчковський А. О. Мікроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. /  
А. О. Заїнчковський, М. М. Рудий, В. В. Жебка ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 166 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. економіки і права.                                                 УДК 330.101.542(075.8) 
 

 331 ПРАЦІ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. РОБОТА. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 
  

73.66 
 

     Аудит та атестація персоналу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" спеціалізації "Якість, стандартизація та сертифікація", денної та заочної 
форм навчання / уклад. : В. М. Сидор ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. 
– 28 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
експертизи харчових продуктів.                                                        УДК 331.108.43(07) 
 

107.52 
 

     Тертична Л. І. Управління персоналом [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" спеціалізації "Управління персоналом та економіка 
праці" денної та заочної форм навчання / Л. І. Тертична ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 353 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці. 
                                                                                                                 УДК 331.108.2(07) 
 

 336 ФІНАНСИ 
  

48.60 
 

     Сілакова Г. В. Управління фінансовою безпекою суб'єктів підприємницької 
діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 
денної та заочної форм навчання / Г. В. Сілакова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 83 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. фінансів.                                             УДК 336.02:005.934]:334.012.3(07) 
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48.61 
 

     Фінансове планування на підприємствах [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : І. В. Дем'яненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. фінансів.                                                                  УДК 336.144:658.1(07) 
 

49.89 
 

     Фінансово-інвестиційний аналіз [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 
спеціалізації "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
Н. Г. Слободян ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 18 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.  
                                                                                                                 УДК 336.532.2(07) 
 

  338.48 ТУРИЗМ. ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ 
  

72.47 
 

     Глобальні дистриб'юторські системи [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 242 "Туризм" 
спеціалізації "Туризмознавство" денної форми навчання / уклад. : Т. Ю. Примак ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 73 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.  
                                                                                                          УДК 338.48:004.77(07) 
 

72.48 
 

     Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступ. "Бакалавр" 
спеціальності 242 "Туризм" денної форми навчання / уклад. : Т. Ю. Примак,  
Л. О. Івченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 106 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та 
готельного бізнесу.                                                                              УДК 338.48:004(07) 
 

72.49 
 

     Географія туризму [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 242 
"Туризм" освітнього ступ. "Бакалавр" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
Ю. І. Сологуб ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 33 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та 
готельного бізнесу.                                                                                УДК 338.48:91(07) 
 

72.50 
 

     Стратегічне управління в туризмі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 242 "Туризм" спеціалізації "Туризмозавство" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Н. В. Погуда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 29 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
туристичного та готельного бізнесу.                                            УДК 338.48:005.21(07) 
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72.51 
 

     Управління персоналом туристичних підприємств [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 242 "Туризм" спеціалізації "Туризмозавство" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Погуда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 76 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.              УДК 338.48:331.108.2(07) 
 

72.53 
 

     Стратегічне управління в туризмі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 242 "Туризм" спеціалізації. "Туризмознавство" денної форми навчання 
/ уклад. : Н. В. Погуда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 18 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
туристичного та готельного бізнесу.                                            УДК 338.48:005.21(07) 
 

72.54 
 

     Управління персоналом туристичних підприємств [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 242 "Туризм" спеціалізації "Туризмознавство" денної форми 
навчання / уклад. : Н. В. Погуда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 16 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
туристичного та готельного бізнесу.                                       УДК 338.48:331.108.2(07) 
 

72.52 
 

     Активний туризм [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
І. М. Рудєв ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 18 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та 
готельного бізнесу.                                                                              УДК 338.48:796(07) 
 

72.55 
 

     Руднєва М. Г. Геоінформаційні технології [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 242 "Туризм", 
спеціалізації "Туризмознавство", денної форми навчання / М. Г. Руднєва ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 81 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.  
                                                                                                 УДК 338.48:910.27]:004(07) 
 

72.56 
 

     Геоінформаційні технології [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 
для студентів освітнього ступеня "Магістр", спеціальності 242 "Туризм", 
спеціалізації "Туризмознавство", денної форм  навчання / уклад. : М. Г. Руднєва,  
Н. І. Дрокіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 41 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та 
готельного бізнесу.                                                                УДК 338.48:910.27]:004(07) 
 

72.57 
 

     Організація туризму (Організація анімаційної діяльності) [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Р. Р. Мазурець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –  
48 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
туристичного та готельного бізнесу.                                                        УДК 338.48(07) 
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72.61 
 

     Право (Правове регулювання туристичної діяльності) [Електронний  
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : О. Г. Розметова ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 62 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. туристичного та готельного бізнесу.  
                                                                                                        УДК 338.48:340.132(07) 
 

 339.138 МАРКЕТИНГ 
  

45.63 
 

     Формування та управління асортиментом [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" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : В. А. Стеценко, Н. М. Соломянюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 40 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. маркетингу.                                                                         УДК 339.138:658.628(07) 
 

 339.543 МИТНА ПОЛІТИКА. МИТНІ СИСТЕМИ 
  

46.138 
 

     Митна справа [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
О. В. Шереметинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 45 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
менеджменту та адміністрування.                                                          УДК 339.543(07) 
 

73.67 
 

     Основи митної справи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Н. П. Шаповалова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 47 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи 
харчових продуктів.                                                                                  УДК 339.543(07) 
 

73.70 
 

     Шаповалова Н. П. Основи митної справи [Електронний ресурс] : курс лекцій 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівлі та біржова діяльність" денної та заочної форм навчання / Н. П. Шаповалова, 
О. П. Мельник ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 143 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів.                                                                                                  УДК 339.543(07) 
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 339.9 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ 
  

103.20 
 

     Міжнародна конкурентоспроможність [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 056 "Міжнародні економічні 
відносини" спеціалізації "Міжнародна економіка" денної форми навчання / уклад. : 
М. П. Хмара ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 34 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки. 
                                                                                                       УДК 339.9:339.137.2(07) 
 

 34 ПРАВО 
  

103.24 
 

     Олійник Г. Ю. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 056 "Міжнародні 
економічні відносини" спеціалізації "Міжнародна економіка" денної форми 
навчання / Г. Ю. Олійник ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 81 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної 
економіки.                                                                                                    УДК 347.77(07) 
 

103.26 
 

     Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини" 
спеціалізації "Міжнародна економіка" денної форми навчання / уклад. :  
М. П. Хмара ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 24 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки. 
                                                                                                                 УДК 347.77(075.8) 
 

 504 ЗАГРОЗА НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ 
  

57.72 
 

     Управління та поводження з відходами [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 101 
"Екологія", спеціалізації "Екологія та охорона навколишнього середовища" та 
спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціалізації 
"Екологічний контроль та аудит" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
А. І. Салюк, А. В. Котинський, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. біохімії та екологічного контролю.                        УДК 504:628.4.04(07) 
 

 53 ФІЗИКА 
  

33.66 
 

     Теплотехнологічні процеси та установки [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 144 "Теплоенергетика", 
заочної форми навчання / уклад. : В. П. Петренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 38 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної техніки.                      УДК 536.24(07) 
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53.06 
 

     Ісай В. М. Фізика. Динаміка обертального руху [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / В. М. Ісай, С. І. Літвинчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
CD-R. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
фізики.                                                                                               УДК 53:531.01(075.8) 
 

53.07 
 

     Андріяшик М. В. Фізика [Електронний ресурс] : підручник / М. В. Андріяшик, 
А. М. Король ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 302 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фізики.     УДК 53(075.8) 
 

 54 ХІМІЯ 
  

58.29 
 

     Бутенко О. М. Аналітичні методи контролю об'єктів довкілля. Практикум з 
оптичних методів аналізу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Бутенко,   
Є. Є. Костенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 226 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. аналітичної хімії. 
                                                                                                               УДК 543:504(075.8) 
 

 551.5 МЕТЕОРОЛОГІЯ 
  

57.73 
 

     Харченко В. В. Метеорологія і кліматологія [Електронний ресурс] : курс лекцій 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" денної та 
заочної форм навчання / В. В. Харченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 103 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. біохімії та екологічного контролю.                                                    УДК 551.5(07) 
 

 57 БІОЛОГНІЧНІ НАУКИ 
  

 577 ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЯ. БІОХІМІЯ 
  

57.70 
 

     Біотрансформація органічних речовин в живих організмах [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. : А. І. Салюк, А. В. Котинський ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 18 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. біохімії та екологічного контролю. 
                                                                                                                        УДК 577.1(07) 
 

73.71 
 

     Біологічно активні сполуки [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 
для освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", 
спеціалізації "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" денної форми 
навчання / уклад. : С. І. Усатюк, К. В. Золотоверх, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 103 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.        УДК 577(07) 
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  579 МІКРОБІОЛОГІЯ 
  

69.81 
 

     Мікробіологія галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
професійного спрямування "Технології продуктів бродіння і виноробства" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : С. М. Тетеріна, Н. М. Грегірчак, Т. М. Нечипор ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 69 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології.  
                                                                                                                           УДК 579(07) 
 

69.82 
 

     Мікробіологія харчових і косметичних продуктів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та 
інженерія", спеціалізації "Хімічні технології харчових добавок та косметичних 
засобів" денної форми навчання / уклад. : І. М. Волошина, В. О. Красінько,  
С. М. Тетеріна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 43 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і 
мікробіології.                                                                            УДК 579:[664+665.58](07) 
 

 60 БІОТЕХНОЛОГІЯ 
  

69.80 
 

     Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобуття 
освітнього ступеня "Бакалавр" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. :  
Ю. В. Карлаш, Т. П. Пирог, В. О. Красінько ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 72 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. біотехнології і мікробіології.                                                                    УДК 60(07) 
 

 613.2 ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ 
  

102.08 
 

     Технологія консервів для дитячого та дієтичного харчування [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
54 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології консервування.                                                           УДК 613.22:664.8/.9(07) 

 62 МАШИНОБУДУВАННЯ 
  

  620.9 ЕНЕРГЕТИКА 
  

33.69 
 

     Поновлювальна та альтернативна енергетика, її екологізація [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності : 142 "Енергетичне 
машинобудування", спеціалізація "Холодильні машини і установки" і 144 
"Теплоенергетика" спеціалізація "Теплоенергетика" та "Енергетичний менеджмент" 
заочної форми навчання / уклад. : В. О. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної техніки.           УДК 620.9:502/504(07) 
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33.71 
 

     Поновлювальна та альтернативна енергетика, її екологізація [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальностей : 142 "Енергетичне машинобудування", 144 
"Теплоенергетика", спеціалізації "Холодильні машини і установки", 
"Теплоенергетика" та "Енергетичний менеджмент" денної та заочної форм  
навчання / уклад. : В. О. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 41 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
теплоенергетики та холодильної техніки.                                   УДК 620.9:502/504(07) 
 

34.31 
 

     Балюта С. М. Основи енергоаудиту та енергетичного менеджменту 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. М. Балюта, Л. О. Копилова, І. Ю. Литвин ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 219 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. електропостачання і 
енергоменеджменту.                                                   УДК 620.9:657.6+620.9:005(075.8) 
 

  621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
  

29.35 
 

     Теорія механізмів і машин [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" заочної форми 
навчання / уклад. : В. Б. Костін, О. І. Ковальов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 30 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технічної механіки і пакувальної техніки.                       УДК 621.01(07) 
 

 621.1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕПЛОТЕХНІКИ 
  

33.70 
 

     Масліков М. О. Експериментальні методи сучасної теплофізики [Електронний 
ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальностей : 
142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізації "Холодильні машини і 
установки" і 144 "Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання /  
М. О. Масліков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 97 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та 
холодильної техніки.                                                                                    УДК 621.1(07) 
 

33.72 
 

     Сучасні методи аналізу ефективності енергетичних систем [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 144 – 
"Теплоенергетика" та 142 "Енергетичне машинобудування" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : С. М. Самійленко, Н. В. Іващенко ; Нац. ун-т харч. технол. –  
Київ : НУХТ, 2017. – 40 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної техніки. УДК 621.1.016(07) 
 

100.71 
 

     Теплотехнічні вимірювання та прилади [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 144 "Теплоенергетика" та 142 
"Енергетичне машинобудування" денної та заочної форм навчання / уклад. :   
М. С. Романов, О. М. Клименко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 64 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
інтегрованих автоматизованих систем управління.                                 УДК 621.1(07) 
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 621.3 ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
  

34.29 
 

     Перехідні процеси в системах електропостачання [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. М. Балюта,  
Л. О. Копилова, І. Ю. Литвин ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 92 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
електропостачання і енергоменеджменту.                                          УДК 621.3.014(07) 
 

34.30 
 

     Основи автоматизованого електроприводу [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. М. Балюта,  
О. В. Данько, Ю. В. Куєвда, Л. О. Копилова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 48 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. електропостачання і енергоменеджменту.                                     УДК 621.313(07) 
 

70.11 
 

     Електротехніка та основи електроніки [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. : П.М. Кандибка,  
Д. П. Коломієць ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 44 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. електротехніки.  
                                                                                                                        УДК 621.3(07) 
 

70.12 
 

     Електротехніка та електроніка [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування" та 144 "Теплоенергетика" денної і заочної форм навчання / 
уклад. : Д. П. Коломієць, П. М. Кандибка ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 79 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. електротехніки.                                                                                     УДК 621.3(07) 
 

70.13 
 

     Електротехніка з основами електромеханіки [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань 
для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" денної і заочної форм навчання 
/ уклад. : Д. П. Коломієць, О. Г. Мазуренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 131 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. електротехніки.                                                                                     УДК 621.3(07) 
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  628 САНІТАРНА ТЕХНІКА. ВОДОПОСТАЧАННЯ 
  

62.62 
 

     Раціональне водоспоживання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" спеціалізації "Технології питної води та водопідготовки 
харчових виробництв" денної форми навчання / уклад. : В. Ю. Виговський ; Нац.  
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 15 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води.  
                                                                                                                        УДК 628.1(07) 
 

 636.085 КОМБІКОРМОВІ ПРОДУКТИ В ЦІЛОМУ 
  

66.11 
 

     Технологія комбікормів [Електронний ресурс] : навч. посіб. /  
О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко, Т. І. Янюк, І. В. Ноздрюхіна ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – CD-R. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології зберігання та переробки зерна.  
                                                                                                          УДК 636.085.55(075.8) 
 

 637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 
  

68.37 
 

     Інноваційні харчові інгредієнти у технології молочних продуктів 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Технології 
зберігання, консервування та переробка молока" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Г. Є. Поліщук, О. В. Кочубей-Литвиненко, А. В. Тимчук; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 51 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 
                                                                                                       УДК 637.1:330.341.1(07) 
 

68.38 
 

     Основи отримання та первинного оброблення молока [Електронний  
ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : А. Г. Пухляк, О. В. Кочубей-Литвиненко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 39 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 
                                                                                                                        УДК 637.1(07) 
 

68.39 
 

     Проектування молокопереробних підприємств з основами САПР 
(Проектування підприємств галузі з основами САПР - заочна форма навчання) 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : А. Г.Пухляк, Т. Г.Осьмак ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 37 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 
                                                                                                              УДК 637.1:681.5(07) 
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68.41 
 

     Оптимізація технологічних процесів виробництва молочних продуктів 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології зберігання, 
консервування та переробки молока" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
Н. М. Ющенко, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 24 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. технології молока і молочних продуктів.                              УДК 637.1-048.34(07) 
 

68.42 
 

     Логістичні системи і моніторинг виробництва [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології 
зберігання, консервування та переробки молока" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Н. В. Чепель ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 55 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
молока і молочних продуктів.                                                         УДК 637.1:658.78(07) 
 

 637.5 М’ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 
  

67.22 
 

     Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса [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. : Л. В. Пешук, О. О. Галенко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних продуктів. 
                                                                                                             УДК 637.5.04/.06(07) 
 

67.23 
 

     Технології м'яса [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних 
занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Гащук,  
І. М. Страшинський, О. А. Чернюшок, О. Є. Москалюк ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 56 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних продуктів.                УДК 637.5(07) 
 

 64 ДОМОВЕДЕННЯ. ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО 
  

 640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
  

43.140 
 

     Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
Т. І. Іщенко Г. М. Лявинець, О. М. Люлька, О. В. Бортнічук ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 154 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології харчування та ресторанного бізнесу. 
                                                                                                            УДК 640.4:004.92(07) 
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72.60 
 

     Готельна справа [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 
"Туризм" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. Г. Розметова,  
Т. В. Влодарчик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 106 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. туристичного та 
готельного бізнесу.                                                                                   УДК 640.412(07) 
 

  641.8 ПРИГОТУВАННЯ ОСНОВНИХ ТА ДОДАТКОВИХ СТРАВ.                                   
ЗАПРАВЛЕКННЯ ГОТОВИХ СТРАВ. ПРИПРАВИ 

  

102.07 
 

     Технологія соусів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 
студентів спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2017. – 37 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. технології консервування.                                                               УДК 641.887(07) 
 

 657 БУХГАЛТЕРІЯ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
  

49.90 
 

     Temchishina Y. L. Accounting (generaltheory) [Електронний ресурс] 
[Бухгалтерський облік (загальна теорія)} : lecture notes for students majoring in 072 
"Finance, Banking and Insurance" (full-time training) / Y. L. Temchishina ; National 
university of food technologies. : NUFT, 2017. – 68 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.        УДК 657(07)=111 
 

49.87 
 

     Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Л. В. Момот ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 61 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і 
аудиту.                                                                                                               УДК 657(07) 
 

49.88 
 

     Фінансовий облік [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Л. М. Духновська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
24 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
обліку і аудиту.                                                                                                УДК 657(07) 
 

49.92 
 

     Аудит [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни 
та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
Н. В. Кудренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 20 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту. 
                                                                                                                        УДК 657.6(07) 
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 658.5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 
  

62.60 
 

     Контроль якості та безпечності продуктів галузі [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. : І. В. Карпович, І. О. Крапивницька,  
О. В. Головіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 23 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і 
підготовки води.                                                                               УДК 658.56:664.1(07) 
 

107.51 
 

     Планування виробництва та персоналу [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
спеціалізації "Управління персоналом та економіка праці" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. А. Чигринець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
35 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
управління персоналом та економіки праці.                          УДК 658.5:331.108.22(07) 
 

 66 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 
  

61.27 
 

     Програма виробничої та переддипломної практик студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціалізації 
"Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" денної форми 
навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. Г. Макаренко, О. В. Подобій,   
Г. В. Сокольський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2016. – 20 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. хімічної 
технології та фізичної і колоїдної хімії.                                                       УДК 66.0(07) 
 

61.32 
 

     Нові хімічні системи і технології [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціалізації "Хімічні 
технології харчових добавок та косметичних засобів" денної форми навчання / 
уклад. : Г. В. Сокольський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 82 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. хімічної 
технології та фізичної і колоїдної хімії.                                                       УДК 66.0(07) 
 

61.33 
 

     Нові хімічні системи і технології [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. :  
Г. В. Сокольський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 22 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. хімічної 
технології та фізичної і колоїдної хімії.                                                       УДК 66.0(07) 
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61.34 
 

     Загальна хімічна технологія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології 
та інженерія" денної форми навчання / уклад. : О. Г. Макаренко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 67 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії. 
                                                                                                                          УДК 66.0(07) 
 

 663 БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО 
  

64.37 
 

     Оптимізація технологічних процесів бродильних виробництв і виноробства 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології продуктів бродіння 
і виноробства" денної та заочної форм навчання / уклад. : Р. М. Мукоїд, А. М. Куц ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 42 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології продуктів бродіння і 
виноробства.                                                                                     УДК 663.1-048.34(07) 
 

64.40 
 

     Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології 
продуктів бродіння і виноробства" денної і заочної форм навчання / уклад. :  
В. Л. Прибильський, А. М. Куц; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 17 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології продуктів бродіння і виноробства.        УДК 663.1+663.2]:330.341.1(07) 
 

 663.2 ВИНОРОБСТВО 
  

64.41 
 

     Технологія вина [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. : М. В. Білько, Н. Я. Гречко, А. М. Куц, І. М. Бабич, В. Л. Прибильський ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 52 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології продуктів бродіння і 
виноробства.                                                                                                  УДК 663.2(07) 
 

 663.5 СПИРТОГОРІЛЧАНЕ ВИРОБНИЦТВО 
  

64.43 
 

     Технологія спирту [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та підготовки до практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної і заочної форм навчання / 
уклад. : В. О. Маринченко, Т. О. Мудрак, А. М. Куц, П. М. Бойко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 151 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології продуктів бродіння і виноробства. 
                                                                                                                      УДК 663.52(07) 
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 663.8 ЛІКЕРИ 
  

64.38 
 

     Технологія лікеро-горілчаних напоїв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та курсового 
проекту для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" денної і заочної форм навчання / уклад. : С. І. Олійник, А. М. Куц ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 93 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології продуктів бродіння і 
виноробства.                                                                                     УДК 663.83+663.5(07) 
 

64.42 
 

     Технологія лікеро-горілчаних напоїв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної і заочної форм навчання / уклад. :   
С. І. Олійник, А. М. Куц ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 109 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології продуктів бродіння і виноробства.                         УДК 663.83+663.5(07) 
 

 664 ХАРЧОВА ПРОМИЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ 
  

57.69 
 

     Екологія харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, виконання практичних завдань та 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 
"Екологія" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Салавор, О. В. Ничик,  
О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 46 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біохімії та 
екологічного контролю.                                                                    УДК 664:502/504(07) 
 

57.71 
 

     Екологія харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
О. І. Семенова, О. М. Салавор, О. В. Ничик [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 46 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. біохімії та екологічного контролю.                         УДК 664:502/504(07) 
 

61.31 
 

     Інноваційні технології харчових та косметичних виробництв [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту 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. І. Сабадаш ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 40 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії. 
                                                                                           УДК 664+665.58]:330.341.1(07) 
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64.39 
 

     Технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та курсового 
проекту для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" заочної форми навчання / уклад. : А. М. Куц, Т. О. Мудрак, Ю. В. Булій ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 61 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології продуктів бродіння і 
виноробства.                                                                                                     УДК 664(07) 
 

68.36 
 

     Технологія харчових продуктів у аюрведі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технологія аюрведичних 
харчових продуктів" денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. Є. Поліщук,  
О. О. Онопрійчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 71 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і 
молочних продуктів.                                                  УДК 664:615.89(540)Аюрведа(07) 
 

68.43 
 

     Ющенко Н. М. Технологія харчових продуктів у аюрведі [Електронний  
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології аюрведичих харчових продуктів" 
денної форми навчання. Модуль 2 : Технологія аюрведичних харчових продуктів з 
пряно-ароматичною сировиною / Н. М. Ющенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 60 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів.  
                                                                                      УДК 664:615.89(540)Аюрведа(07) 
 

 664.1 ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
  

62.59 
Т38 

     Технологія цукру [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" заочної форми навчання / уклад. : 
В. М. Логвін, В. Ю. Виговський, Л. П. Рева, С. А. Шульга ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 40 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води.                  УДК 664.1(07) 
 

62.61 
 

     Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
студентів спеціальності 181 "Харчові технології" професійного спрямування 
"Технології цукру та полісахаридів" денної форми навчання / уклад. :  
Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
65 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології цукру і підготовки води.                                                            УДК 664.1(07) 
 
 
 
 
 
 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                                                                                     Серпень, 2017 

23 
 

 664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 
  

65.54 
 

     Юрчак В. Г. Оптимізація технологічних процесів виробництва хліба, 
кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" спеціалізації "Технології хліба, кондитерських, макаронних 
виробів та харчоконцентратів" денної і заочної форм навчання / В. Г. Юрчак,  
В. М. Махинько ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 66 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
хлібопекарських та кондитерських виробів.                              УДК 664.6-048.34(07) 
 

65.55 
 

     Оптимізація технологічних процесів виробництва 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. : В. Г. Юрчак,  
В. М. Махинько, О. В. Запотоцька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
57 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів.               УДК 664.6-048.34(07) 
 

65.56 
 

     Оптимізація технологічних процесів виробництва хліба, кондитерських, 
макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації 
"Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : В. Г. Юрчак ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.  
                                                                                                            УДК 664.6-048.34(07) 
 

 664.7 ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА 
  

66.10 
 

     Управління якістю продукції зернопереробних виробництв [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 
технології" спеціалізації "Технології зберігання і переробки зерна" усіх форм 
навчання / уклад. : О. І. Шаповаленко, О. Ю. Супрун-Крестова ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології зберігання та переробки зерна.  
                                                                                      УДК 664.7:[005.336.3:658.562](07) 
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 664.8/.9 ТЕХНОЛОГІЯ КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
  

102.09 
 

     Фізико-хімічні основи технології консервованої продукції [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольних робіт для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології консервування.    УДК 664.8:543.5(07) 
 

102.10 
 

     Інноваційні технології у виробництвах харчових концентрованих продуктів, 
чаю, кави та прянощів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології концентрованих 
харчових продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська,  
С. Й. Крижановський; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 63 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
консервування.                                                                           УДК 664.87:330.341.1(07) 
 

102.11 
 

     Інноваційні технології концентрованих харчових продуктів, чаю, кави та 
прянощів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації 
"Технології концентрованих харчових продуктів на основі фруктово-овочевої 
сировини, чаю, кави та прянощів" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
К. В. Рубанка, Г. М. Бандуренко, О. В. Точкова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 103 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології консервування.                                УДК 664.87:330.341.1(07) 
 

102.12 
 

     Програма переддипломної практики студентів 2 курсу освітнього ступеня 
"Магістр" 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології зберігання, 
консервування та переробки плодів і овочів", "Технології концентрованих харчових 
продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів" денної та 
заочної форм навчання  [Електронний ресурс] / уклад. : Г. М. Бандуренко,  
Т. М. Левківська, О. С. Галінська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –  
63 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології консервування.                                                                       УДК 664.8/.9(07) 
 

 665. ОЛІЇ. ЖИРИ. ВІСК. КЛЕЇ. КАМЕДІ. СМОЛИ 
  

101.17 
 

     Програма технологічної та переддипломної практик студентів ІV курсу 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та 
заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Бахмач ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 16 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних 
продуктів.                                                                                                         УДК 665(07) 
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101.20 
 

     Оптимізація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології рослинних олій, жирових та 
косметичних продуктів" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. О. Бахмач ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 53 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-
косметичних продуктів.                                                                      УДК 665-048.34(07) 
 

101.21 
 

     Оптимізація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
спеціалізації "Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : В. О. Бахмач ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 15 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.  
                                                                                                               УДК 665-048.34(07) 
 

 681.5 АВТОМАТИКА.                                                     
ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ

  

37.64 
 

     Контроль та керування хіміко-технологічними процесами [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до використання інформаційних технологій в 
навчальному процесі для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 161 
"Хімічні технології та інженерія" денної форми навчання / уклад. :  
Д. О. Кроніковський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 36 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
автоматизації та інтелектуальних систем керування.                   УДК 681.5:004.42(07) 
 

37.73 
 

     Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів [Електронний   
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : В. Д. Кишенько, Ю. О. Самойленко,  
Н. М. Савіцька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 40 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. автоматизації та 
інтелектуальних систем керування.                                                     УДК 681.5.015(07) 
 

37.74 
 

     Проектування систем автоматизації галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 
спеціалізації "Інтелектуальні комп'ютерні системи керування" денної форми 
навчання / уклад. : В. Г.Трегуб, Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 48 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. автоматизації та інтелектуальних систем 
керування.                                                                                                      УДК 681.5(07) 
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37.75 
 

     Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 
"Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Б.М. Гончаренко, Ю. О. Самойленко, В. В. Іващук,  
Д. М. Сюмаченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 44 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. автоматизації та 
інтелектуальних систем керування.                                                            УДК 681.5(07) 
 

100.64 
 

     Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 144 "Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання / уклад. :  
С. А. Киричук, М. С. Романов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 60 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
інтегрованих автоматизованих систем управління.               УДК 681.53:621.311.2(07) 
 

100.72 
 

     Інтегровані системи управління [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : В. Г. Трегуб, М. Д. Місюра ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2017. – 31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих автоматизованих систем управління.  
                                                                                                                        УДК 681.5(07) 
 

100.73 
 

     Ельперін І. В. Об'єкти автоматизації галузі. Основи автоматизації 
хлібопекарського виробництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Ельперін, 
Є. С. Проскурка ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – CD-R. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих 
автоматизованих систем управління.                                          УДК 681.5:664.6(075.8) 
 

100.74 
 

     Місюра М. Д. Об'єкти автоматизації галузі. Основи автоматизації виробництва 
пива [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Д. Місюра, І. В. Ельперін ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – CD-R. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих автоматизованих систем 
управління.                                                                                     УДК 681.5:663.4(075.8) 
 

 796 СПОРТ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
  

56.01 
 

     Фізична культура і спорт [Електронний ресурс] : методичні рекомендації з 
основ атлетичної гімнастики для студентів усіх спеціальностей освітнього ступеня 
"Бакалавр" денної форми навчання / уклад. : Н. Л. Лавор, Н. І. Міцкевич,  
В. Г. Харченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 58 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фізичного виховання. 
                                                                                                                           УДК 796(07) 
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 811 МОВИ 
  

41.46 
 

     Ділова іноземна мова (англійська мова) [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів 4 курсу освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. А. Чередніченко, Л. В. Власенко,  
О. В. Кияшко, В. В. Мірочник ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 60 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. ділової 
іноземної мови та міжнародної комунікації.                                         УДК 811.111(07) 
 

39.09 
 

     Українська мова (за професійним спрямуванням). Практикум [Електронний 
ресурс] : навч. посіб. / Н. В. Науменко, О. М. Бажан, О. В. Векуа [та ін.] ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 195 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. українознавства.                   УДК 811.161.2(075.8) 
 

 94(477) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
  

39.08 
 

     Біляєва С. О. Історія та культура України = History and culture of Ukraine  
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. О. Біляєва, О. О. Коцюбанська,  
Л. В. Юрчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 185 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. українознавства.  
                                                                                      УДК 94(477)+008(477)(075.8)=111 
 

 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

1.       Ukrainian food journal = Український харчовий журнал : internatinal scientific 
journal. vol. 5. № 1 / National university of food technologies. – Kyiv : NUFT, 2016. 

2.       Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 7 / засн. : Міжнар. акад. 
безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2017. 

3.       Бібліотека : бюл. Української бібліотечної асоціації. № 2 / засн. : Українська 
бібліотечна асоціація. – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2017. 

4.       Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. № 2 / 
засн. : Держ. акад. кер. кадрів і мистецтва. – Київ : ДАККіМ, 2017. 

5.       Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 6  асн. : ТОВ "Екаунтiнг". – 
Київ : Преса України, 2017. 

6.       Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 5 / засн. : Ред. 
журн. "Право України". – Київ : Юрiнком, 2017.  

7.       Вища школа : наук.-практ. вид. № 5-6 / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, 
КОО. – Київ : АТ Віпол, 2017. 

8.       Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 25, № 26, № 27-28, № 29,  
№ 30, № 31, № 32 / засн. : Верхов. Рада України. – Київ : Преса України, 2017. 

9.       Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 6 / Кн. палата України. – Київ : 
Кн. палата України, 2017. 

10.       Діловодство та документообіг : щомісяч. спеціаліз. журн. № 8. – Київ : Пресс 
Альянс, 2017. 
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11.       Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісяч. проф. журн. № 7 / засн. і  
вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – Київ : Аванпост-Прим, 
2017. 

12.       Екологічна безпека підприємства : практична енциклопедія : в 2 ч. № 3. – Київ : 
Медіа-Про, 2017. 

13.       Екологія : РЖ. № 2 / засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ. – 
Київ : Аспект-Поліграф, 2017. 

14.       Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 4 / засн. : Харк. 
політех. ін-т. – Харків : Мадрід, 2017. 

15.       Захист інформації : наук. журн. № 2 / засн. Нац. авіац. ун-т. – Київ : Нац. авіац. 
ун-т, 2017. 

16.       Збалансоване природокористування : наук.-практ. журн. № 2 / засн. : Ін-т 
агроекол. і природокористування НААН. – Київ : Екоінвестком, 2017. 

17.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 7 / засн. і вид. : Держ. агентство 
з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 
2017. 

18.       Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 7 / засн. : Держ. департамент 
інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – Київ : Укрбланквидав, 
2017. 

19.       Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки України.  
№ 8. – Київ : Пед. преса, 2017. 

20.       Кадровик : труд. право і упр. персоналом : щомісяч. проф. журн. № 8 / засн. і 
вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – Київ : ТОВ Вид. Дім, 
2017. 

21.       Кодекси України. № 7. – Київ : Форум, 2017. 
22.       Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 11, № 12 : Нац. 

бiблiогр. України. – Київ : Кн. палата України, 2017. 
23.       Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України. № 11, № 12 / Кн. палата України. 

– Київ : Кн. палата України, 2017. 
24.       Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 3 / изд. : 

НВФ Студцентр. – Киев : Студцентр, 2017. 
25.       Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и 

рекламистов. № 5-6 / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза 
рекламистов Украины. – Харьков : Виктория, 2017. 

26.       Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 4 / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. 
– Киев : Софія- А, 2017. 

27.       Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т. 79. № 4 / НАН України, ІМІВ  
ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. – Київ : Наук. думка, 2017. 

28.       Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 7 / изд. : ООО Биопром. – Киев : 
Аванпост-Прим, 2017. 

29.       Новое время. № 29, № 28. – Київ : Медіа-ДК, 2017. 
30.       Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 16 / Держ. упр. 

справами. – Київ : Пріоритети, 2017. 
31.       Офіційний вісник України зі змінами : зб. актів законодавства. № 7 / М-во 

юстиції України. – Київ : Право, 2017. 
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32.       Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. № 4 / 
НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики  
им. В. М. Глушкова [и др.]. – Киев : НАНУ України, 2017. 

33.       Рецепты аптечных продаж : практ. изд. для провизоров и фармацевтов. № 8 / 
основатель : компания "Агантство мед. маркетинга". – Киев : Агентство мед. 
маркетинга, 2017. 

34.       Садоводство и виноградарство. Технологии и инновации = Horticulture and 
viticultur. Technology & innovation : междунар. науч.-аналит. проф. журн. № 3-4 / 
учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – Рівне : ФОП Ящук Н. І., 2017. – 
замість № 9 "Напитки. Технологии. Инновации". 

35.       Страхова справа : наук.-практ. журн. № 2 / вид. : УНДІ Права екон. досліджень. 
– Київ : Веєр Пак, 2017. 

36.       Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 4 / НАН України, Від-ня фіз.-
техн. пробл. енерг. – Київ : Ін-т електродин. НАН України, 2017. 

37.       Український туризм : всеукр. изд. для проф. тур. бизнеса. № 4 / учредитель и 
изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". – Київ : Зеркало мира, 2017. 

38.       Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 4 / 
засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". – Київ : Експрес-Полiграф, 
2017. 

39.       Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. № 7 / М-во фін. 
України. – Київ : Україна, 2017.  

40.       Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 6. – Київ : Биопром, 
2017. 

41.       Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 6, № 7 / 
учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Дніпро : Арт-Пресс, 2017.  

42.       Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 7 / засн. та вид. : 
Наук.-вироб. фірма "Інпроект". – Київ : Бізнес-Логіка, 2017. 

43.       Цукор України : наук.-практ. галузевий журн. № 4 / засн. : Нац. асоц. цукровиків 
України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – Київ : Цукор України, 
2017. 

44.       Экология и промышленность : науч.-практ. журн. № 2 / учредитель и изд. : Укр. 
гос. науч.-техн. центр "Энергосталь". – Харьков: Энергосталь, 2017. 

45.       Электрик : практ. электротехника. № 7-8 / учредитель : ДП "Изд-во 
Радіоаматор". – Киев : Преса України, 2017. 
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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


