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Семінари та тренінги 

Пропонуємо замовити  
семінар чи тренінг на теми: 

 Google Академія для 
науковців; 

 Scopus. Основні можливості
для науковців; 

 Електронні науково-
інформаційні ресурси науково-
технічної бібліотеки; 

 Інформаційне забезпечення
навчальних дисциплін; 

 Основи інформаційної 
культури; 

 Публікація в міжнародному
виданні: практичні поради щодо 
оформлення, розповсюдження 
наукової роботи; 

 Робота з науковими 
джерелами інформації; 

 Робота з реєстром 
ідентифікації автора ORCID. 

Контактна інформація: 
тел. 287-94-77 

(вн. 94-77) 

 WEB-сайт бібліотеки:   library.nuft.edu.ua

 Інституційний репозитарій:
dspace.nuft.edu.ua 

 Електронна бібліотека - доступ із
локальної мережі університету

library.nuft.edu.ua/ebook  

 Електронний каталог:
elibrary.nuft.edu.ua/library/DocSearchForm

 Інструкція по користуванню 
електронними ресурсами бібліотеки: 

library.nuft.edu.ua/inform/instruktciya.pdf 

 Інструкція по пошуку у фонді
бібліотеки навчально-методичної 
літератури з навчальних дисциплін: 

library.nuft.edu.ua/inform/instr.pdf 

 Інструкція по створенню профілю
вченого в GOOGLE Академії: 

library.nuft.edu.ua/inform/GoogleScholar.pdf 

 Оформлення бібліографічних 
посилань у наукових роботах: 

library.nuft.edu.ua/inform/poradnyk.pdf 

 Визначення індексів УДК.
Замовлення можна надіслати на е-mail: 
kod_udk@ukr.net або звернутися 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, (вн. 92-09). 

  Наш e-mail: 

library@nuft.edu.ua 
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Нові надходження № 4 (квітень) : 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 квітні 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. 

Зміст 
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001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ 

001.8 
Г97 

     Гуткевич С. О. Магістерська робота : методика написання та 
захисту : навч. посіб. по методиці написання магістерської роботи для 
студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини" / 
С. О. Гуткевич, К. М. Пугачова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
Гельветика, 2017. – 300 с. 
Кільк. прим. : 2 (Читальний зал)                                   УДК  339.9(075.8) 

57.87      Береза-Кіндзерська Л. В. Методологія та організація наукових 
досліджень [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" 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 / 
Л. В. Береза-Кіндзерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2018. – 142 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. екології та збалансованого 
природокористування.                                                      УДК  001.891(07) 

62.64      Перспективні напрямки наукових досліджень в галузі 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", 
спеціалізації "Технології питної води та водопідготовки харчових 
виробництв", "Технології цукру та полісахаридів" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2018. – 38 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води. 

УДК  001.891(07) 

004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ 

36.92      Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та 
поліграфія" денної форми навчання / уклад. : І. М. Литовченко ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 48 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і 
апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.       УДК  004.9(07) 

51.39      Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної. роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" 
заочної  форми навчання / уклад. : Н. І. Поворознюк, К. Є. Бобрівник ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 35 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
інформаційних систем.                                                         УДК  004.2(07) 
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005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 

46.149      Управління проектами [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
073 "Менеджмент" спеціалізацій "Менеджмент організацій і 
адміністрування", "Логістика", "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності", "Інформаційні системи в менеджменті" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : А. П. Дука ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2017. – 92 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 

  УДК  005.8(07) 

46.150      Ризик-менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент 
організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : А. П. Дука ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
98 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.         УДК  005.334(07) 

57.80      Салавор О. М. Екологічний менеджмент [Електронний ресурс] : 
курс лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціалізації 
"Екологічний контроль та аудит" денної та заочної форм навчання / 
О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 73 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. екології та 
збалансованого природокористування.                          УДК  005:504(07) 

006 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ 

36.91      Стандартизація та управління якістю [Електронний ресурс] : 
методичні. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та 
поліграфія" денної форми навчання / уклад. : О. О. Чепелюк ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 14 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і 
апаратів харчових та фармацевтичних виробництв. 

УДК  006:658.562(07) 
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314 ДЕМОГРАФІЯ. ВИВЧЕННЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ 

314 
Т65 

     Трансформація сільського розселення в Україні : кол. моногр. / 
Т. А. Заяць, І. В. Терон, В. П. Звонар [та ін.] ; за ред. Т. А. Заяць ; Нац. 
акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. 
ім. М. В. Птухи. – Київ : Ін-т демогр. та соц. досліджень 
ім. М. В. Птухи, 2017. – 298 с. 
Кільк. прим : 1  (Читальний зал)                    УДК  316.422:711.438(477) 

34 ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ 

346.9(477) 
Г72 

     Господарський процесуальний кодекс України : чинне 
законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 
20 березня 2018 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ : ЦУЛ, 
2018. – 152 с. 
Кільк. прим. : 2  (Читальний зал, Науковий відділ)      УДК  346.9(477) 

342.9(477) 
К57 

     Кодекс адміністративного судочинства України : чинне 
законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 
20 березня 2018 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ : ЦУЛ, 
2018. – 166 с. 
Кільк. прим. :  2  (Читальний зал, Науковий відділ)     УДК  342.9(477) 

347(477) 
Ц58 

     Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство 
України зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2018 р. 
(відповідає офіційному текстові). – Київ : ЦУЛ, 2018. – 193 с. 
Кільк. прим. : 2  (Читальний зал, Науковий відділ)         УДК  347(477) 

504 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

57.75      Екологічна політика Євросоюзу [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних 
занять та виконання контрольної для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" 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 / уклад. : І. Л. Якименко, 
О. М. Салавор, Є. Б. Шаповалов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2018. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. екології та збалансованого 
природокористування.                                  УДК  504:327.7]:061.1ЄС(07) 
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57.81      Салавор О. М. Управління та поводження з відходами 
[Електронний ресурс] : курс лекцій 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 /   О. М. Салавор, 
О. В. Ничик, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2018. – 78 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. екології та збалансованого 
природокористування.                                           УДК  504:628.4.04(07) 

57.82      Екологічна модернізація виробництва [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення 
практичних занять та виконання курсової роботи для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 101 "Екологія" 
спеціалізації "Екологія та охорона навколишнього середовища" та 
спеціальності 183 спеціалізації "Технології захисту навколишнього 
середовища" спеціалізації "Екологічний контроль та аудит" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. М. Салавор, О. В. Ничик, 
О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 54 с. 
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. екології та збалансованого природокористування. 

УДК  504.064.4:658.589(07) 

57.83      Береза-Кіндзерська Л. В. Системний аналіз якості навколишнього 
середовища [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" 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 / 
Л. В. Береза-Кіндзерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2018. – 132 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. екології та збалансованого 
природокористування.                                     УДК  504.064:303.732.4(07) 

57.84      Харченко В. В. Геоінформаційні системи в екології [Електронний 
ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 101 "Екологія" спеціалізації "Екологія та охорона 
навколишнього середовища" денної та заочної форм навчання / 
В. В. Харченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 52 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. екології та збалансованого природокористування. 

 УДК  504.064.3:004.4](07) 
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57.85      Харченко В. В. Екологічне інспектування [Електронний ресурс] : 
курс лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціалізації 
"Екологічний контроль та аудит" денної та заочної форм навчання / 
В. В. Харченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 42 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. екології та збалансованого природокористування. 

УДК  504.064(07) 

531 ЗАГАЛЬНА МЕХАНІКА 

8611      Програма переддипломної практики студентів 2-го курсу 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 131 " Прикладна механіка" 
спеціалізації "Мехатроніка" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук, 
Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Горчакова ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2018. – 14 с. – каф. мехатроніки та пакувальної техніки. 
Кільк. прим. : 15  (Учбовий відділ)                                        УДК  531(07) 

8612      Програма виробничої практики студентів 2-го курсу освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" 
спеціалізації "Мехатроніка" денної форми навчання / уклад. : 
М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук, 
Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Горчакова ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2017. – 16 с. 
Кільк. прим. : 15  (Учбовий відділ)                                       УДК  531(07) 

8613      Програма переддипломної практики студентів 4 курсу 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна 
механіка" денної форми навчання / уклад. : С. В. Токарчук, 
К. В. Васильківський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 
11 с.  
Кільк. прим. :  6  (Учбовий відділ)                                         УДК  531(07) 

556 ГІДРОСФЕРА. ВОДА В ЦІЛОМУ. ГІДРОЛОГІЯ 

57.86      Гідрологія та геологія [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. : В. В. Харченко ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2018. – 32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. - каф. екології та збалансованого 
природокористування.                                                     УДК  556+551(07) 
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579 МІКРОБІОЛОГІЯ 

69.85      Мікробіологія харчових і косметичних продуктів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" 
спеціалізації "Хімічні технології харчових добавок та косметичних 
засобів" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. П. Слободян ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 11 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                              УДК 579:[664+665.58](07) 

69.86      Мікробіологія для харчових технологій [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної, скороченої та заочної 
форм навчання. Модуль 1 : Технічна мікробіологія / уклад. : 
О. О. Воронцов, В. О. Красінько ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2018. – 68 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології. 

   УДК  579:664(07) 

69.87      Мікробіологія галузі [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 
вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів 
освітнього ступеня. "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
("Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів") 
заочної форми навчання / уклад. : О. О. Воронцов, В. О. Красінько ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 12 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                         УДК  579:664.8(07) 

60 БІОТЕХНОЛОГІЯ 

8610      Оптимізація технологічного процесу в галузі : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціалізацій "Промислова 
біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія", "Екологічна 
біотехнологія та біоенергетика" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Ю. В. Карлаш, І. М. Волошина ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2018. – 38 с. 
Кільк. прим. : 20  (Учбовий відділ)                         УДК  602.4-048.35(07) 
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69.88      Карлаш Ю. В. Нормативне забезпечення біотехнологічних 
виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія" денної та заочної форм навчання / Ю. В. Карлаш ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 248 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
біотехнології і мікробіології.                                 УДК  602.4:35.077.6(07) 

69.89      Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв 
[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. : Ю. В. Карлаш ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 18 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і 
мікробіології.                                                           УДК  602.4:35.077.6(07) 

621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

621.798 ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 

29.40      Розрахунок і конструювання пакувального обладнання 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання 
курсового проекту для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Машини і 
технології пакування" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : О. М. Гавва, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук, 
Л. О. Кривопляс-Володіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2018. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. мехатроніки та пакувальної техніки. 

УДК  621.798(07) 

621.56 ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА 

33.78      Холодильні машини [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту на тему : "Проект 
комплексної холодильної машини" для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : А. В. Форсюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 26 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та 
холодильної техніки.                                                          УДК  621.56(07) 
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632 ХВОРОБИ РОСЛИН 

632 
Б94 

     Буценко Л. М. Біотехнологічні методи захисту рослин : підручник / 
Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. – Київ : Ліра-К, 2018. – 346 с. 
Кільк. прим. : 10 (Читальний зал, Учбовий відділ) 

  УДК  632.93/.95:57(075.8) 

637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 

68.46      Харчові технології [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання. Модуль 4 : 
Технології зберігання, консервування та переробки молока / уклад. : 
О. О. Красуля, А. В. Тимчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2018. – 38 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 

 УДК  637.1(07) 

68.47      Технологічні розрахунки, облік і звітність у 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. : Т. Г. Осьмак ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2018. – 14 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 

УДК  637.1/.3(07) 

640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА 
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

43.146      Інжиніринг у готельному та ресторанному господарстві 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
241 "Готельно-ресторанна справа", спеціалізації "Готельна і 
ресторанна справа" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
В. В. Рідкоус ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 24 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. готельно-ресторанної справи.                                     УДК  640.4(07) 
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658 ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ 

49.93      Організаційні форми підприємств [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. : І. В. Колос ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2018. – 18 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. –  каф. обліку і аудиту.                             УДК  658(07) 

73.79      Товарознавство продовольчих товарів та косметичних засобів 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" 
спеціалізації "Хімічні технології добавок та косметичних засобів" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Кійко ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 41 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів.                                                      УДК  658.62:[664+665.58](07) 

73.80      Основи товарознавства харчової продукції [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" спеціалізації "Технологічна 
експертиза та безпека харчової продукції" денної форми навчання / 
уклад. : В. В. Кійко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 
89 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.        УДК  658.62:664(07) 

659 РЕКЛАМА 

659.1 
Р36 

     Реклама в пам'яті культур : монографія. Кн. 2 : Рекламні 
феномени античності / П. Ю. Саух, В. В. Чуприна, Н. М. Левицька [та 
ін.]. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2017. – 486 с.  
Кільк. прим.: 1  (Читальний зал)              УДК  008:659.1:94(37/38)"652" 

664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ 

664 
Р17 

     Раздобурдин Я. Н. Аюрведа. Жить вкусно и не болеть / 
Я. Н. Раздобурдин. – Москва : Центрполиграф, 2017. – 287 с. – 
(Инструкция по использованию жизни). 
Кільк. прим. : 1  (Читальний зал)           УДК  664:615.89(540) Аюрведа 
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36.93      Литовченко І. М. Сучасне обладнання та проектування харчових 
та косметичних виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні 
технології та інженерія" спеціалізації "Хімічні технології харчових 
добавок та косметичних засобів" денної та заочної форм навчання / 
І. М. Литовченко, Ю. Ю. Доломакін ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2018. –  37 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв.                                   УДК  664+665.58(07) 

36.94      Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних 
виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та 
інженерія" спеціалізації "Хімічні технології харчових добавок та 
косметичних засобів" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
І. М. Литовченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 
17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв.                                                                 УДК  664+665.58(07) 

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

101.23      Технологія рослинних білків [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : 
І. Г. Радзієвська, О. М. Громова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2018. – 17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних 
продуктів.                                                               УДК  665.117:633.34(07) 

101.24      Технології жирів функціонального призначення [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. : Є. І. Шеманська ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 45 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і 
парфумерно-косметичних продуктів.                             УДК  665.383(07) 

821 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА 

821.161.1 
Д70 

     Достоевский Ф. М. Записки из подполья : повесть / 
Ф. М. Достоевский. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. 
– 256 с. – (Азбука-классика).
Кільк. прим. : 1  (Художній відділ)              УДК  821.161.1-1 
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821.111 
Ф28 

     Фаулз Д. Колекціонер : роман : пер. з англ. / Д. Фаулз. – Харків : 
Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 304 с. 
Кільк. прим. : 1  (Художній відділ)                            УДК  821.111=161.2 

94(477) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

94(477) 
В42 

     Від Володимира Мономаха до Романа Галицького : Київський 
літопис 1113-1199 : пер. із старослов. / авт. В. В. Яременко. – Київ : 
Веселка, 2015. – 506 с. 
Кільк. прим. : 1  (Читальний зал)                        УДК  94(477)"800/1550" 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

1.      Food and Environment Safety. Volume XVI. Issue 2, Issue 3. - 
Suceava, Romania, 2017. 

2.      The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati. Fascicle VI 
№ 41 (1), № 41 (2). – Galati,, 2017. 

3.      Travel professional magazin. № 1-2 (63-64). – Київ, - 2018. 

4.      Безпека життєдіяльності : наук.-попул. журн. № 3. – Київ, 2018. 

5.      Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 12. – Київ, 
2017. 

6.      Винахідник і раціоналізатор : наук.-попул. журн. № 5. – Київ, 
2017. 

7.      Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 1 (68). – 
Київ, 2018.  

8.      Вища школа : наук.-практ. вид. № 2 (163). – Київ, 2018. 

9.      Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 2 (259). – Київ, 
2018. 

10. Вісник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. журн. № 3.
– Київ, 2018.

11. Діловодство та документообіг : щомісяч. журн. № 4 (83). – Київ,
2018. 

12. Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 3. –
Київ, 2018. 

13. Екологія підприємства : спец. журн. № 4 (69). – Київ, 2018.

14. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 3. – Київ, 2018.

15. Інтегровані технології та енергозбереження : наук.-практ. журн.
№ 1. – Харків, 2018. 
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16. Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 2. – Київ, 2018.

17. Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки
України. № 3. – Київ, 2018. 

18. Кадровик : щомісяч. проф. журн. № 4. – Київ, 2018.

19. Літопис журнальних статей. № 3, № 4. – Київ, 2018.

20. Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн.
№ 2-3 (257-258). – Харьков, 2018. 

21. Мир туризма. № 1. – Київ, 2018.

22. Новое время страны. № 11 (188), № 12 (189). – Київ, 2018.

23. Новое время. Style : прилож. к журн. "Новое время   страны" : № 1.
– Киев, 2018.

24. Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 5 (402),
№ 6 (403), № 7 (404). – Київ, 2018. 

25. Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 3 (285). – Київ,
2018. 

26. Охорона праці і пожежна безпека : вироб.-практ. довід. журн.
№ 4 (88). – Київ, 2018. 

27. Пищевые технологии и оборудование. Food Technologies &
Eguipment : науч.-практ. журн. № 2 (86). – Київ, 2018. 

28. Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т. 21.
№ 1. – Харьков, 2018. 

29. Продукты Украины = Food UA : информ.-аналит. журн. № 2 (86). –
Киев, 2018. 

30. Расширяя горизонты : прилож. к журн. "Український туризм". № 2.
– Київ, 2018.

31. Рестораторъ : произв.-практ. журн. № 4 (152). – Київ, 2018.

32. Рецепты аптечных продаж. № 4 (71). – Київ, 2018.

33. Сад, виноград i вино України : наук.-попул. журн. № 1. – Київ,
2018. 

34. Світ фінансів : наук. журн. № 4 (53). – Тернопіль, 2017.

35. Сигнальна інформація [Електронний ресурс]. № 3. – Київ, 2018.
36. Український туризм. № 2. – Київ, 2018.
37. Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 2 (55). –

Киев, 2018. 

38. Электрик : практ. электротехника. № 3 (185). – Київ, 2018.
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