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Нові надходження № 6 (червень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ;
уклад. І. Сбоєва, 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 червні 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
63.34

Дослідницький практикум за вибором [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисциплін та виконання
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми
"Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного
призначення" денної та заочної форм навчання / уклад. :
С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. технології оздоровчих
УДК 001.89:613.292(07)
продуктів.

65.64

Махинько В. М. Методологія та організація наукових
досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові
технології" денної та заочної форм навчання / В. М. Махинько,
А. М. Грищенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
57 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та кондитерських
УДК 001.89(07)
виробів.

004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
37.77

Моделювання систем [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності
151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
освітньої
програми
"Інтелектуальні
комп'ютерні
системи
керування" денної
та заочної форм навчання / уклад. :
В. Д. Кишенько, Д. В. Паньков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 67 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. автоматизації та
УДК 004.9(07)
інтелектуальних систем керування.

48.68

Інформаційні системи і технології у фінансах [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та
страхування" денної і заочної форм навчання / уклад. :
І. П. Ситник ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 33 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ.
УДК 004:336(07)
– каф. фінансів.
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005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
43.153

Литвинець Л. Ф. Управління інноваційними проектами
[Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна
справа", освітньої програми "Готельна і ресторанна справа" денної
та заочної форм навчання / Л. Ф. Литвинець, В. В. Цирульнікова,
Р. В. Матюшенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
153 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. - каф. готельно-ресторанної справи.
УДК 005.8:330.341.1(07)

69.93

Валідація в системі якості [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних
занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього
ступеня
"Магістр"
спеціальності
162,
освітніх
програм
"Фармацевтична біотехнологія", "Промислова біотехнологія"
денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. М. Пенчук,
Ю. Ю. Нечипор ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
29 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології.
УДК 005.584.1:658.562(07)

33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
336 ФІНАНСИ
48.63

Сотніченко О. А. Податкові системи зарубіжних країн
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 292 "Міжнародні економічні
відносини" денної форми навчання / О. А. Сотніченко ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 130 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. фінансів.
УДК 336.22(07)

339.138 МАРКЕТИНГ
45.102

Маркетингові комунікації [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних
занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" денної та
заочної форми навчання / уклад. : Н. П. Скригун,
К. Ю. Семененко, С. Б. Розумей, О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 49 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. маркетингу.
УДК 339.138(07)
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45.103

Маркетингові комунікації [Електронний ресурс] : конспект
лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
075 "Маркетинг" денної та заочної форми навчання /
Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, С. Б. Розумей [та ін.] ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 295 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. маркетингу.
УДК 339.138(07)

45.104

Бенчмаркінг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та
виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" освітньої програми
"Маркетинг" денної та заочної форм навчання / уклад. :
А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
60 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
УДК 339.138:005.941:17.024.4(07)
НУХТ. – каф. маркетингу.

45.105

Никоненко А. В. Бенчмаркінг [Електронний ресурс] : конспект
лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності
075 "Маркетинг" освітньої програми "Маркетинг" денної та
заочної форм навчання / А. В. Никоненко ; Нац. ун-т харч. технол.
– Київ : НУХТ, 2018. – 77 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.
УДК 339.138:005.941:17.024.4(07)

339.9 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ
103.27

Міжнародні організації [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних
занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
056 "Міжнародні економічні відносини" денної форми навчання /
уклад. : Т. П. Лісковецька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ,
2018. – 26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.
УДК 339.923:327.7(07)

103.28

Міжнародні стратегії економічного розвитку [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та
проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"
спеціалізації "Міжнародна економіка" денної форми навчання /
уклад. : К. М. Пугачова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ,
2018. – 46 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.
УДК 339.92(07)
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368 СТРАХУВАННЯ
48.69

Гнатенко О. А. Страхування в зовнішньоекономічній діяльності
[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 292 "Міжнародні економічні
відносини" денної форми навчання / О. А. Гнатенко ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 90 с. – Електронна бібліотека.
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф фінансів.
УДК 368.022:339.9(07)

378 ВИЩА ОСВІТА. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ
378.1
Л73

Локальні системи управління якістю : світовий досвід та
українські практики побудування / Т. В. Фініков, В. І. Терещук,
Є. Возьніцкі [та ін.] ; за ред. Т. В. Фінікова, В. І. Терещука ; Укр.
католиц. ун-т. – Київ : Таксон, 2018. – 316 с.
Кільк. прим. : 15 (Читальний зал, Науковий відділ) УДК 378.1

613 ГІГІЄНА В ЦІЛОМУ
47.10

Основи нутриціології [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
181 "Харчові технології" заочної форми навчання / уклад. :
І. В. Дітріх ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 44 с. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ.
– каф. технології ресторанної і аюрведичної продукції.
УДК 613.292(07)

63.30

Перспективні технологічні процеси виробництва нових
продуктів та дієтичних добавок [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої
програми "Технології харчових продуктів оздоровчого та
профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання /
уклад. : Г. О. Сімахіна, Т. А. Мартиненко ; Нац. ун-т харч. технол.
– Київ : НУХТ, 2018. – 48 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. технології оздоровчих
УДК 613.2:330.341.1(07)
продуктів.
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63.33

Перспективні технологічні процеси виробництва нових
продуктів та дієтичних добавок [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до проведення практичних занять для студентів
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові
технології" освітньої програми "Технології харчових продуктів
оздоровчого та профілактичного призначення" денної та заочної
форм навчання / уклад. : Г. О. Сімахіна, Т. А. Мартиненко ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 41 с – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. технології оздоровчих продуктів.
УДК 613.2:330.341.1(07)

615 ФАРМАКОЛОГІЯ. ТЕРАПІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ
58.33

Токсикологія харчових продуктів [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання
лабораторних робіт та контрольної роботи для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" заочної
форми навчання / уклад. : Л. М. Мазур, Н. Ю. Зінченко,
С. О. Ковальова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
35 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
УДК 615.9:664(07)
НУХТ. – каф. харчової хімії.

621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
621.798 ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
8614

Методичні
рекомендації
до
виконання
магістерської
кваліфікаційної роботи : для студентів спеціальності 131
"Прикладна механіка" освітніх програм "Машини і технології
пакування", "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки
упаковки", "Мехатроніка" денної та заочної форм навчання /
уклад. : М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук,
К. В. Васильківський, Л. О. Кривопляс-Володіна ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 24 с. – каф. механотроніки та
пакувальної техніки.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ)
УДК 621.798(07)

8615

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для
здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" студентів спеціальності
131 "Прикладна механіка" денної форми навчання / уклад. :
М. В. Якимчук, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук,
К. В. Васильківський, Л. О. Кривопляс-Володіна ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 21 с. – каф. механотроніки та
пакувальної техніки.
Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ)
УДК 621.798(07)
7

637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
68.49

Програма переддипломної практики студентів освітнього
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої
програми "Технології зберігання, консервування та переробки
[Електронний
ресурс]
/
уклад.
:
молока"
О. В. Кочубей-Литвиненко, О. Онопрійчук ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 17 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і
УДК 637.1(07)
молочних продуктів.

68.50

Програма технологічної практики студентів освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої
програми "Технології зберігання, консервування та переробки
[Електронний
ресурс]
/
уклад.
:
молока"
О. В. Кочубей-Литвиненко, О. О. Онопрійчук ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 17 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і
УДК 637.1(07)
молочних продуктів.

68.51

Управління якістю та безпечністю продукції молокопереробних
виробництв : [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові
технології"
освітньої
програми
"Технології
зберігання,
консервування та переробки молока" денної та заочної форм
навчання / уклад. : О. В. Кочубей-Литвиненко ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 23 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і
УДК 637.1:[005.336.3'934+658.562](07)
молочних продуктів.

64 ДОМОВЕДЕННЯ. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
43.152

Технологія продукції ресторанного господарства [Електронний
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна
справа" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. В. Гавриш,
О. М. Кирпіченкова, О. С. Пушка, О. С. Кобець ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 92 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. готельноУДК 640.432:641.5(07)
ресторанної справи.
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43.154

Голікова Т. П. Ресторанна справа [Електронний ресурс] : курс
лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності
242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / Т. П. Голікова,
О. В. Коваль ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 171 с.
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
УДК 640.432(07)
НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи.

47.06

Технологія ресторанної продукції оздоровчого призначення
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів
спеціальності 181 "Харчові технології" освітніх програм
"Технології в ресторанному господарстві", "Технології харчування"
денної та заочної форм навчання / уклад. : І. В. Дітріх,
О. В. Горзей ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 120 с.
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної продукції.
УДК 640.432:613.292(07)

641.5 ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ ТА СТРАВ. КУЛІНАРІЯ
47.02

Харчові та дієтичні добавки, прянощі та приправи
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові
технології" заочної форми навчання / уклад. : І. В. Дітріх ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 27 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. технології ресторанної і аюрведичної продукції.
УДК 641.5:[664+641.88](07)

664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ
38.59

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 133
Галузеве машинобудування денної та заочної форм навчання
[Електронний ресурс] / уклад. : В. Г. Мирончук, О. М. Гавва ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 30 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.
технологічного
обладнання
та
комп'ютерних
технологій
УДК 664(07)
проектування.
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664.1 ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО
62.65

Управління якістю продуктів виробництва цукристих речовин
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та проведення практичних занять для студентів
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові
технології" освітньої програми "Технології цукру та полісахаридів"
денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 55 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. технології цукру і підготовки води.
УДК 664.1:[005.336.3+658.562](07)

62.66

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних
занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності
181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології цукру та
полісахаридів" денної та заочної форм навчання / уклад. :
Ю. М. Резніченко, О. В. Грабовська ; Нац. ун-т харч. технол. –
Київ : НУХТ, 2018. – 25 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки
УДК 664.1:330.341.1(07)
води.

62.67

Технології переробки побічних продуктів цукрового та
крохмале-патокового
виробництв
[Електронний
ресурс]
:
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми
"Технології цукру та полісахаридів" денної та заочної форм
навчання / уклад. : І. Б. Петриченко, В. Ю. Виговський,
Ю. М. Резніченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води.
УДК 664.1+664.2(07)

62.68

Наукові основи технології виробництва цукристих речовин
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові
технології" освітньої програми "Технології цукру та полісахаридів"
заочної форми навчання / уклад. : Л. П. Рева, О. В. Грабовська,
С. А. Шульга ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 17 с.
– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води.
УДК 664.1:001.891(07)
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62.69

Управління якістю продуктів виробництва цукристих речовин
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання
курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми
"Технології цукру та полісахаридів" денної та заочної форм
навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. –
Київ : НУХТ, 2018. – 30 с. – Електронна бібліотека. Навчальнометодичні матеріали НУХТ.– каф. технології цукру і підготовки
УДК 664.1:[005.336.3+658.562](07)
води.

664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
38.58

Конструювання
обладнання
харчових
виробництв
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних
занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності
133
"Галузеве
машинобудування"
освітньої
програми
"Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та
заочної форм навчання / уклад. : В. В. Пономаренко,
С. Ю. Лементар, Ю. І. Вересоцький, О. І. Свідерська ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 78 с. – Електронна бібліотека.
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технологічного
обладнання та комп'ютерних технологій проектування.
УДК 664-047.84(07)

58.34

Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні
технології та інженерія" денної форми навчання / уклад. :
О. Г. Макаренко, Л. М. Мазур, І. В. Попова, С. П. Бондаренко ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 68 с. – Електронна
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. –
каф. харчової хімії.
УДК 664:54(07)

58.35

Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові
технології" заочної форми навчання / уклад. : С. П. Бондаренко,
О. Г. Макаренко, Л. М. Мазур, І. В. Попова ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 78 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії.
УДК 664:54(07)
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61.35

Інноваційні технології харчових та косметичних виробництв
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення
дисципліни для студентів освітнього ступеня "Магістр"
спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", освітньої
програми "Хімічні технології харчових добавок та косметичних
засобів" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Подобій,
Н. І. Сабадаш, І. В. Фесич ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ,
2018. – 30 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ. – каф. хімічних технологій харчових добавок та
УДК 664+665.58]:330.341.1(07)
косметичних засобів.

61.36

Інноваційні технології харчових добавок [Електронний ресурс]
: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології
та інженерія", освітньої програми "Хімічні технології харчових
добавок та косметичних засобів" денної та заочної форм
навчання / уклад. : О. В. Подобій, Н. М. Райчук ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 24 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. хімічних
технологій харчових добавок та косметичних засобів.
УДК 664:330.341.1(07)

65.63

Управління якістю та безпечністю хліба, кондитерських,
макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181
"Харчові технології" освітньої програми "Технології хліба,
кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної
та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Кобилінська,
Н. В. Олексієнко, А. Б. Семенова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 37 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та
УДК 664.6:[005.336.3'934+658.562](07)
кондитерських виробів.

73.83

Митна та судово-товарознавча експертиза [Електронний
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та
проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня
"Бакалавр", спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми
навчання / уклад. : Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 32 с. – Електронна бібліотека.
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи
УДК 664:[658.562.47+339.543](07)
харчових продуктів.
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681.5 АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО
КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ
37.76

Методи сучасної теорії управління [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня
"Магістр" спеціальності 151 спеціалізації "Інтелектуальні
комп'ютерні системи керування" та "Комп'ютерні технології та
програмування в автоматизованих системах управління" денної
та заочної форм навчання / уклад. : Н. М. Луцька, Л. О. Власенко,
А. П. Ладанюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
43 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали
НУХТ. – каф. автоматизації та інтелектуальних систем
УДК 681.5(07)
керування.
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28.
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2018.

29.
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32.
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33.
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34.
35.
36.
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