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Нові надходження № 3 (березень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ;
уклад. І. Прокопенко, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2018. – 14 с.

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що
надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у березні 2018 року. Подано
повний бібліографічний опис видань. Проінформовано про кількість примірників і
місце знаходження видань у структурних підрозділах бібліотеки.
Матеріал згруповано за розділами УДК, у межах розділу – за абеткою
авторів або назв видань.
Електронна версія інформаційного бюлетеня "Нові надходження"
публікується на сайті бібліотеки в розділі "Інформаційна діяльність".
Щомісячно з 25 по 27 число, проходять виставки нових надходжень в
науковому читальному залі.
Бюлетень адресовано науковцям, викладачам і студентам вищих
навчальних закладів.
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001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ
63.25

Дослідницький практикум за вибором [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології
харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення"
денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. О. Сімахіна,
С. В. Камінська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 115 с.
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
УДК 001.89:613.292(07)
каф. технології оздоровчих продуктів.

68.44

Дослідницький практикум за вибором [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. : О. В. Грек, А. В. Тимчук ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 40 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і
УДК 001.89:637.1(07)
молочних продуктів.

102.15

Дослідницький практикум за вибором [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 плодів і овочів" денної та
заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Левківська, К. В. Рубанка,
С. В. Матко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 61 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
УДК 001.89:664.8(07)
каф. технології консервування.
005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

46.151

Лисенко О. А. Економіко-математичні методи і моделі в
менеджменті [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент"
денної та заочної форм навчання / О. А. Лисенко ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 88 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та
УДК 005:[330.4+519.86](07)
адміністрування.
008 КУЛЬТУРА

39.14

Береговий С. І. Епохи розвитку української та світової культури у
визначних пам'ятках і шедеврах [Електронний ресурс] : навч.-наоч.
посіб. / С. І. Береговий, Н. М. Левицька ; Нац. ун-т харч. технол. –
Київ : НУХТ, 2017. – 225 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. гуманітарних дисциплін.
УДК 008(477)(07)
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159.9 ПСИХОЛОГІЯ
39.12

Чугаєва Н. Ю. Словник психологічних термінів [Електронний
ресурс] / Н. Ю. Чугаєва ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017.
– 43 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
УДК 159.9(07)
НУХТ. – каф. гуманітарних дисциплін.
33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
331 ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

107.56

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для
здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" для студентів спеціальності
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізації
"Управління персоналом та економіка праці" денної та заочної форм
навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Безпалько,
Д. Г. Грищенко, Я. І. Юрик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ,
2018. – 42 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці.
УДК 331.108.2(07)

107.57

Управління трудовим потенціалом [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" денної та
заочної форм навчання / уклад. : О. А. Чигринець, О. М. Соломка ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 39 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
УДК 331.101.262(07)
управління персоналом та економіки праці.
338 ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

44.88

Закревська Л. М. Економіка та організація агропромислових
формувань [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" денної
та заочної форм навчання / Л. М. Закревська ; Нац. ун-т харч. технол.
– Київ : НУХТ, 2018. – 237 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.
УДК 338.436(07)

44.85

Економіка природокористування [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.: Г. Ф. Ємцева ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 32 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
УДК 338:504(07)
економіки і права.
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339.138 МАРКЕТИНГ

45.93

Маркетинг послуг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації
до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061
"Журналістика"
денної
форми
навчання
/
уклад.
:
С. В. Ткачук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 55 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
УДК 339.138(07)
каф. маркетингу.

45.94

Ткачук С. В. Маркетинг послуг [Електронний ресурс] : конспект
лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061
"Журналістика" денної форми навчання / С. В. Ткачук ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 167 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.
УДК 339.138(07)
34 ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

44.86

Трудове та договірне право [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 242
"Туризм", спеціалізації "Туризмознавство" денної та заочної форм
навчання / уклад. : О. М. Крамаренко ; Нац. ун-т харч. технол. –
Київ : НУХТ, 2018. – 40 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.
УДК 349.2+347.44(07)

44.87

Комерційне право [Електронний ресурс] : методичні рекомендації
до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для
студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076
"Підприємництво, та торгівельна та біржова діяльність" денної та
заочної форм навчання / уклад. : О. М. Крамаренко ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 37 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.
УДК 347.7(07)
502/504 НАУКА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

57.76

Бублієнко Н. О. Біологічні процеси екологічних технологій
[Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" денної та заочної форм
навчання / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова ; Нац. ун-т харч. технол. –
Київ : НУХТ, 2018. – 51 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. екології та збалансованого
УДК 502/504:57(07)
природокористування.
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57.77

Біологічні процеси екологічних технологій [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення
практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" денної та
заочної форм навчання / уклад. : Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 20 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. екології
УДК 502/504:57(07)
та збалансованого природокористування.

57.78

Бублієнко Н. О. Інженерний захист навколишнього середовища
[Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" денної та заочної форм
навчання / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова ; Нац. ун-т харч. технол. –
Київ : НУХТ, 2018. – 118 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. екології та збалансованого
УДК 502/504(07)
природокористування.

57.79

Інженерний захист навколишнього середовища : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних
занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" денної та заочної
форм навчання / уклад. : Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 23 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. екології та
УДК 502/504(07)
збалансованого природокористування.
51 МАТЕМАТИКА

35.12

Методи оптимізації та математична статистика [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 131 "Прикладна механіка"
спеціалізацій "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки
упаковки", "Машини і технології пакування" і "Мехатроніка" та
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації
"Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"
денної форми навчання / уклад. : Т. Г. Мисюра, Т. М. Погорілий,
В. Л. Зав'ялов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 169 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. процесів і апаратів харчових виробництв.
УДК 519.22:519.865(07)

35.13

Математико-статистичні
методи
досліджень
[Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології"
денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. Г. Мисюра,
Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2017. – 144 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. процесів і апаратів харчових виробництв.
УДК 519.22(07)
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52.36

Листопад В. В. Математична статистика з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] :
навч. посіб. / В. В. Листопад, О. В. Островська ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 96 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. вищої математики
УДК 519.21:004(07)
імені проф. Можара В. І.
613.2 ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ

8608

Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової
промисловості : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної
форм навчання / уклад. С. А. Бажай-Жежерун ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 15 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ)
УДК 613.292:330.341.1(07)

8609

Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів : лабораторний
практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності
181 "Харчові технології" спеціалізації "Технології харчових продуктів
оздоровчого та профілактичного призначення" денної та заочної форм
навчання / уклад. : Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Л. Ясінська,
О. М. Соколова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 90 с.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ)
УДК 613.292'3(07)
621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
621.1 ТЕПЛОТЕХНІКА

33.77

Теплотехніка та енергетичні установки [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка" денної та заочної форм навчання / уклад. :
О. Ф. Буляндра, В. І. Бондар, Н. В. Іващенко, К. М. Осадча ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 52 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та
УДК 621.1.016(07)
холодильної техніки.
621.798 ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

29.38

Обладнання для переробки упаковки [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи на тему
"Дослідження характеристики роботи роторно-молоткової дробарки"
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 131
"Прикладна механіка" денної форми навчання / уклад. :
М. В. Якимчук, С. М. Мироненко, О. М. Горчакова ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 13 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. мехатроніки і
УДК 621.798(07)
пакувальної техніки.
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637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
637.1
І-20

Іванов С. В. Молокопереробка. Промисловий інжиніринг :
підручник / С. В. Іванов, О. В. Грек, Т. Г. Осьмак ; М-во освіти і науки
України, Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 275 с.
Кільк. прим. : 20 (Читальний зал, Учбовий відділ)
УДК 637.141(075.8)

68.45

Науково-практичні основи технології молока [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології"
денної та заочної форм навчання / уклад. : А. В. Тимчук,
О. О. Онопрійчук, Т. Г. Осьмак ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 59 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів.
УДК 637.1.001(07)
640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

640.4
П12

Павлюченко О. С. Організація виробництва в закладах
ресторанного господарства : навч. посіб. / О. С. Павлюченко,
А. В. Гавриш, Л. О. Шаран ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 227 с.
Кільк. прим. : 20 (Читальний зал, Учбовий відділ)
УДК 641.5(075.8)

43.143

Технологія продукції ресторанного господарства [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для
студентів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та
заочної
форм
навчання
/
уклад.
:
А.
В.
Гавриш,
О. М. Кирпіченкова, Н. М. Кравчук, І. Л. Корецька ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 73 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. готельно-ресторанної
УДК 640.4:641.5(07)
справи.

43.144

Електронні
системи
готельно-ресторанного
господарства
Змістовий модуль 1. Системи управління готелями лабораторний
[Електронний ресурс] : практикум для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та
заочної форм навчання / уклад. : О. М. Люлька, О. В. Бортнічук,
О. В. Лисий ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 98 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. готельно-ресторанної справи.
УДК 640.4:004(07)
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43.145

Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241
"Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форми навчання /
уклад. : А. Г. Абрамова, О. В. Нєміріч, Л. В. Стахурська,
О. М. Кирпіченкова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. –
73 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
УДК 640.4:641.5(07)
НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи.
658.5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

45.95

Стахурський В. О. Організація виробничої і маркетингової
діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" денної
та заочної форм навчання / В. О. Стахурський ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 154 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.
УДК 658.5+339.138(07)

45.96

Стахурський В. О. Організація виробничої і комерційної діяльності
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність" денної та заочної форм навчання /
В. О. Стахурський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
131 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
УДК 658.5+334.012.4(07)
НУХТ. – каф. маркетингу.
663.2 ВИНОРОБСТВО

663.2
Т38

Технологія вина : задачі і приклади : навч. посіб. /
М. В. Білько, Н. Я. Гречко, А. М. Куц, І. М. Бабич ; М-во освіти і науки
України, Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 290 с.
Кільк. прим. : 20 (Читальний зал, Учбовий відділ)
УДК 663.2(075.8)
664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ

664
Т38

Технологічні комплекси харчових виробництв : навч. посіб. /
В. І. Теличкун, О. М. Гавва, Ю. С. Теличкун [та ін.] ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : Сталь, 2017. – 456 с.
Кільк. прим. : 6 (Читальний зал, Учбовий відділ) УДК 664-9(075.8)

36.90

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни
для
студентів
освітнього
ступеня
"Бакалавр"
спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної форми
навчання / уклад. : О. В. Ковальов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2017. – 14 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та
УДК 664(07)
фармацевтичних виробництв.
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38.53

Програма переддипломної практики студентів освітнього ступеня
"Магістр"
спеціальності
133
Галузеве
машинобудування
спеціалізація "Обладнання переробних і харчових виробництв"
денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. :
В. Г. Мирончук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 12 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. технологічного обладнання та комп'ютерних технологій
УДК 664(07)
проектування.

38.54

Програма виробничої практики студентів освітнього рівня
"Магістр"
спеціальності
133
"Галузеве
машинобудування"
спеціалізації "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної
та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. :
В. Г. Мирончук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 18 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. технологічного обладнання та комп'ютерних технологій
УДК 664(07)
проектування.

38.55

Програма переддипломної практики студентів IV курсу освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"
денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. :
В. Г. Мирончук, О. М. Гавва, Ю. Г. Змієвський, Д. М. Люлька,
О. М. Чепелюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 12 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. технологічного обладнання та комп'ютерних технологій
УДК 664(07)
проектування.

38.56

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання [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. : В. Г. Мирончук, О. А. Єщенко,
О. І. Свідерська, Д. М. Люлька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. технологічного обладнання та комп'ютерних
УДК 664(07)
технологій проектування.

38.57

Методичні
рекомендації
до
виконання
магістерської
кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 133 "Галузеве
машинобудування" спеціалізації "Обладнання переробних і харчових
виробництв" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] /
уклад. : В. Г. Мирончук, С. Ю. Лементар, О. А. Єщенко ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 41 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. - каф. технологічного
обладнання та комп'ютерних технологій проектування. УДК 664(07)
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102.16

Загальні технології харчових виробництв [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" заочної форми
навчання / уклад. : Т. М. Левківська, О. В. Точкова, О. С. Галінська ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 24 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології
УДК 664(07)
консервування.
664.1 ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО

664.1
Р32

Рева Л. П. Кинетика химико-технологических процесов в
производстве сахара : монография / Л. П. Рева ; Нац. ун-т пищ.
технол. – Киев : НУПТ, 2017. – 218 с.
Кільк. прим. : 10 (Читальний зал, Науковий відділ)
УДК 664.1.03/05:544.4.032

62.63

Методичні
рекомендації
до
виконання
кваліфікаційної
магістерської роботи (проекту) для студентів спеціальності 181
"Харчові
технології"
спеціалізації
"Технології
цукру
та
полісахаридів", "Технології питної води та водопідготовки харчових
виробництв" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] /
уклад. : О. В. Грабовська, Н. А. Гусятинська, Л. П. Рева, Г. С. Пастух ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 42 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології
УДК 664.1(07)
цукру і підготовки води.
681.5 АТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І
РЕГУЛЮВАННЯ

681.5
Г93

Губарев О. П. Мехатроніка : циклічно-методичний підхід до
вирішення практичних задач автоматизації / О. П. Губарев,
О. С. Ганпанцурова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". –
Київ : КПІ, 2016. – 160 с.
Кільк. прим. : 1 (Читальний зал)
УДК 62-522.2, 525, 681.5

29.39

Мехатроніка.
Ч.
2.
Дослідження
та
програмування
функціональних мехатронних модулів MPS [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності
131
"Прикладна
механіка",
133
"Галузеве
машинобудування" денної та заочної форм навчання. / уклад. :
М. В. Якимчук, Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Горчакова ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 44 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
мехатроніки і пакувальної техніки.
УДК 681.521.2(07)
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811 МОВИ
71.25

Ділова іноземна мова (Англійська мова) [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до практичних занять для студентів
освітнього
ступеня
"Магістр"
технічних
та
технологічних
спеціальностей денної форми навчання / уклад. : О. М. Галинська,
Л. В. Власенко, В. В. Мірочник ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 135 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. іноземних мов професійного спрямування.
УДК 811.111(07)

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.

Агроекологічний журнал : наук.-теорет. часоп. № 4. – Київ, 2017.

2.

Банківська справа : наук.-практ. вид. № 4 (145). – Київ, 2017.

3.

Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 1. – Київ,
2018.

4.

Безпека життєдіяльності : наук.-попул. журн. № 2. – Київ, 2018.

5.

Бібліотекознавство. Документознавство.
журн. № 4. – Київ, 2017.

Інформологія

:

наук.

6.

Бібліотечна планета : наук.-вироб. журн. № 1 (79). – Київ, 2018.

7.

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : наук.-інформ.
журн. № 1 (11). – Київ, 2018.

8.

Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 10-11. – Київ,
2017.

9.

Вища школа : наук.-практ. вид. № 1 (162). – Київ, 2018.

10.

Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 12 (257). – Київ,
2017.

11.

Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 1 (258). – Київ,
2018.

12.

Вісник Нацiональної академiї наук України : загальнонаук. та
громад.-полiт. журн. № 2. – Київ, 2018.

13.

Водопостачання. Водовідведення : вироб.-прак. журн. № 1. – Київ,
2018.

14.

Діловодство та документообіг : спеціаліз. журн. № 3 (82). – Київ,
2018.

15.

Довідник спеціаліста з охорони праці : спец. журн. № 2. – Київ,
2018.

16.

Екологічна безпека підприємства : практ. енцикл. : в 2 ч. № 2. –
Київ, 2018.

17.

Екологія підприємства : спеціаліз. журн. № 3 (68). – Київ, 2018.
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18.
19.

Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 1. –
Харків, 2018.
Захист інформації : наук. журн. Т. 19. № 4. – Київ, 2017.

20.

Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 1, № 2. – Київ,
2018.

21.

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн.
№ 1 (96). – Київ, 2018. – (Економічні науки).

22.

Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 1. – Київ, 2018.

23.

Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки
України. № 2. – Київ, 2018.

24.

Кадровик : трудове право і упр. персоналом : проф. журн. № 3. –
Київ, 2018.

25.

Казна України : наук.-практ. вид. № 1 (58), № 2 (58). – Київ, 2018.

26.

Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліогр. покажч.
України. № 4. – Київ, 2017.

27.

Літопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України.
№ 24. – Київ, 2017.

28.

Літопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України.
№ 1, № 2. – Київ, 2018.

29.

Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. № 1 (256). –
Харьков, 2018.

30.

Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и
социология : науч.-практ. журн. № 11-12 (179-180). – Киев, 2017.

31.

Мир упаковки. № 1. – Киев, 2018.

32.

Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т.80. № 1. – Київ, 2018.

33.

М'ясна індустрія : спеціаліз. вид. до газ. "Харчовик". № 1-2. –
Львів, 2018.

34.

Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology &
innovation : науч.-аналит. журн. № 1-2 (72-73). – Киев, 2018.

35.

Новое время страны. № 5 (182), № 6 (183). – Київ, 2018.

36.

Отельер & ресторатор. № 1 (63). – Киев, 2018.

37.
38.

Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 3 (400),
№ 4 (401). – Київ, 2018.
Охорона праці : наук.-вироб. журн. № 2 (284). – Київ, 2018.

39.

Охорона праці : коментарі, розрахунки, шаблони. № 2. – Київ,
2018.

40.

Охорона праці і пожежна безпека : вироб.-практ. довід. журн. № 2,
№ 3. – Київ, 2018.

41.

Пекарня та кондитерська. № 1-2. – Львів, 2018.
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42.

Пищевые технологии и оборудование. Food Technologies
Eguipment : науч.-практ. журн. № 1 (85). – Киев, 2018.

43.

Проблемы управления и информатики : науч.-техн. журн. № 1. –
Киев, 2018.

44.

Продукты Украины
№ 1 (85). – Киев, 2018.

45.

Расширяя горизонты : прилож. к журн. "Український туризм".
№ 1. – Киев, 2018.

46.

Рестораторъ : произв.-практ. журн. № 1-2 (150), № 3 (151). – Киев,
2018.

47.

= Food

UA

:

информ.-аналит.

&

журн.

Рецепты аптечных продаж. № 1-2 (69), № 3 (70). – Киев, 2018.

48.

Сад, виноград i вино України : наук.-попул. журн. № 4. – Київ,
2017.

49.

Садівництво і виноградарство. Технології та інновації : науч.аналит. проф. журн. № 6-1 (8-9). – Київ, 2017-2018.

50.

Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.-практ. журн.
№ 5 (97). – Київ, 2017.

51.
52.
53.
54.
55.

Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 1. – Київ, 2018.
Український реферативний журнал "Джерело" : Укр. РЖ. Сер. 2.
№ 1. – Київ, 2018.
Український туризм. № 1. – Київ, 2018.
Управляющие системы и машины (УСиМ) : науч. журн. № 6. –
Киев, 2017.
Фінансовий контроль : наук.-практ. журн. № 2 (145). – Київ, 2018.

56.

Химия и технология воды : науч.-техн. журн. Т. 40. № 1 (261). –
Киев, 2018.

57.

Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 1 (54). –
Киев, 2018.

58.

Электрик : практ. электротехника. № 1-2 (184). – Киев, 2018.

59.

Ягодник. № 1 (7). – Киев, 2018.
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