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Семінари та тренінги 
 

Пропонуємо замовити семінар 

чи тренінг на теми: 
 

 Scopus. Основні 

можливості для науковців; 
 

 Електронні науково-

інформаційні ресурси бібліотеки; 
 

 Інформаційне 

забезпечення навчальних 

дисциплін; 
 

 Показники ефективності 

наукової діяльності; 
 

 Публікація в 

міжнародному виданні: 

практичні поради щодо 

оформлення, розповсюдження 

наукової роботи; 
 

 Робота з науковими 

джерелами інформації; 
 

 Стоврення профілів 

дослідників (ORCID ID, Google 

Академія). 
 

Контактна інформація: 

Тел. 287-94-77. 
 

 
 

 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: 
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 кодів універсальної 

десяткової класифікації (УДК) на всі 

видання. Замовлення можна надіслати на 

е-mail: kod_udk@ukr.net або звертатись 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). 
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Нові надходження № 7 (липень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; уклад.      

І. Прокопенко, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2018. – 37 с.  

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що 

надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у липні 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". 

Бюлетень адресовано науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних 

закладів. 
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001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ 

  

47.11 

 

     Методологія і організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання. контрольної 

роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 

технології" освітніх програм "Технології харчування", "Технології в 

ресторанному господарстві" денної і заочної форм навчання / уклад. :                         

О. А. Коваль ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 40 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології ресторанної і аюрведичної продукції.                       УДК  001.891(07) 

 

47.13 

 

     Методологія і організація наукових досліджень : [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітніх програм 

"Технології харчування", "Технології в ресторанному господарстві" - денної і 

заочної форм навчання / уклад. : О. А. Коваль, О. В. Нєміріч ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 120 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної 

продукції.                                                                                         УДК  001.891(07) 

 

47.21 

 

     Романченко Н. М. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 

181 "Харчові технології" денної та заочної. форм навчання /                              

Н. М. Романченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 156 с. - 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. - каф. 

технології ресторанної і аюрведичної продукції.                       УДК  001.891(07) 

 

 
004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ 

  

004.8 

К65 

     Копилова Л. О. Інтелектуальна автоматизована система керування 

електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства : 

автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Копилова Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ, 2018. – 23 с. 

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал) 

                                                                      УДК  004.896:681.513.54:664.12(043.3) 

 

004.8 

К65 

     Копилова Л. О. Інтелектуальна автоматизована система керування 

електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства : 

дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Копилова Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. –                           

248 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) 

                                                                      УДК  004.896:681.513.54:664.12(043.5) 
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004.02 

М75 

     Молдавська О. В. Знанняорієнтовані моделі, методи та інформаційна 

технологія технічного діагностування інформаційних систем на основі 

сценаріїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні 

технології" / Молдавська Катерина Олександрівна ; Одес. нац. політех. ун-т. – 

Одеса, 2018. – 22 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) 

                                                                           УДК  004.02:004.823:004.942(043.3) 

 

004.6 

Н76 

     Новохатська К. А. Методи автоматизованого створення та обслуговування 

матеріалізованих представлень у інформаційних системах : автореф. дис. ... 

канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / Новохатська Катерина 

Андріївна ; Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2018. – 22 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)                        УДК  004.658.2(043.3) 

 

004.89 

П16 

     Паньков Д. В. Автоматизоване управління технологічним комплексом 

хлібопекарського виробництва на основі методів кваліметрії : автореф. дис. ... 

канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Паньков 

Дмитро Васильович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 20 с. 

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал) 

                                                                                    УДК  004.89:664.64.016(043.3) 

 

004.89 

П16 

     Паньков Д. В. Автоматизоване управління технологічним комплексом 

хлібопекарського виробництва на основі методів кваліметрії : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.13.07 / Паньков Дмитро Васильович ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ, 2018. – 20 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) 

                                                                                    УДК  004.89:664.64.016(043.5) 

 

37.80 

 

     Савіцька Н. М. Числові методи [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання /                        

Н. М. Савіцька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. - 98 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

автоматизації та інтелектуальних систем керування.                УДК  004.95(07) 

 

50.27 

 

     Обчислювальна математика та програмування [Електронний ресурс] : 

лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня. "Бакалавр" 

спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", 162 "Біотехнології та 

біоінженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. І. Вовкодав,           

О. В. Вовкодав, С. В. Грибков, Т. О. Кривець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 186 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. інформатики.                               УДК  004.4+519.6(07) 

 

50.28 

 

     Інформаційні технології [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 

для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 

"Електротехніка, електротехнології та електромеханіка", 144 

"Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. О. Кривець, 

Н. І. Вовкодав ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 113 с. - 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

інформатики.                                                                                          УДК  004(07) 
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005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 

  

005 

В40 

     Вешко О. В. Крос-культурний менеджмент в реалізації стратегії розвитку 

підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Вешко 

Оксана Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2018. – 21 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) 

                                                                   УДК  658.012.32:005.21:005.95.96(043.3) 

 

46.159 

 

     Communication management = Комунікаційний менеджмент [Електронний 

ресурс] : methodical recommendation for studying the discipline and practical 

training for students of educational degree "Bachelor", speciality 073 

"Management" (full-time training) / authors :  I. Yevsieieva, V. Moskalenko ; 

National university of food technologies. – Kyiv : NUFT, 2018. – 23 p. - 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

менеджменту та адміністрування.                                        УДК  005.3:658.3(07) 

 

46.165 

 

     Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 

виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 

спеціальності 073 "Менеджмент" освітніх програм "Менеджмент організацій і 

адміністрування", "Менеджмент ЗЕД", "Логістика" денної та заочної форм 

навчання / уклад. : М. А. Міненко, О. П. Литвинюк ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 58 с. Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.     УДК  005.5(07) 

 

46.166 

 

     Публічне управління [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 

контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 

073 "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент організацій і 

адміністрування" денної та заочної форм навчання /  уклад. : М. А. Міненко, 

О. П. Литвинюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 73 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

менеджменту та адміністрування.                                                   УДК  005.5(07) 

 

 
008 КУЛЬТУРА 

  

39.16 

 

     Кобилянський Є. Е. Світова культура та мистецтво [Електронний ресурс] : 

навч.-метод. посіб. / Є. Е. Кобилянський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 140 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. гуманітарних дисциплін. 

                                                                                               УДК  008+7](100)(075.8) 
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316 СОЦІОЛОГІЯ 

  

46.160 

 

     Лідерство, креативність, репутація [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 

студентів освітнього ступеня "Магістр", освітньої програми 073 "Менеджмент", 

"Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм 

навчання / уклад. : В. О. Москаленко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування.        УДК  316.46:331.446.4(07) 

 

45.108 

 

     Галузеві зв'язки з громадськістю [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" 

денної форми навчання / уклад. : Ю. Є. Соловйова ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 24 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                                            УДК  316.77(07) 
 

 
33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

  

44.97 

 

     Соціальна економіка [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів 

освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 051 "Економіка" освітньо-

професійної програми "Економіка підприємства" денної та заочної форми 

навчної / уклад. : В. В. Жебка, А. О. Заїнчковський ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. УДК  330.342.146(07) 
 

44.100 

 

     Жебка В. В. Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / 

В. В. Жебка, Ю. Л. Труш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 198 с. 

– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. економіки і права.                                                      УДК  330.010.542(075.8) 
 

 
331 ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ 

  

55.43 

 

     Євтушенко О. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. 

Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів освітнього 

ступеня "Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної 

та заочної форм навчання / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 128 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. безпеки життєдіяльності. 

                                                                                                       УДК  331.45(075.8) 
 

107.63 

 

     Мотивування персоналу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 

освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                 

О. М. Соломка, О. А. Чигринець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. 

– 41 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки праці. УДК  331.108.2(07) 
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336 ФІНАНСИ 

  

48.70 

 

     Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 

освітнього ступеня "Магістр", спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа 

та страхування", освітньої програми "Фінанси, банківська справа та 

страхування" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. М. Еш ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 49 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.. фінансів.              УДК  336(07) 

 

48.71 

 

     Еш С. М. Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : курс лекцій для 

студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування", освітньої програми "Фінанси, банківська справа та 

страхування" денної та заочної форм навчання / С. М. Еш ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.                                    УДК  336(07) 

 

48.72 

 

     Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності "Фінанси, 

банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання 

[Електронний ресурс] / уклад. : Л. В. Шірінян, Н. І. Климаш ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.                                    УДК  336(07) 

 

48.73 

 

     Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи : 

для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за освітньо-професійною програмою 

"Фінанси, банківська справа та страхування" спеціальності "Фінанси, 

банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання 

[Електронний ресурс] / уклад. : Л. В. Шірінян, Н. І. Климаш ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 36 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.                                    УДК  336(07) 

 

48.74 

 

     Фінансова аналітика та обчислення у фінансах [Електронний ресурс] : 

лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" 

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-

професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" денної і 

заочної форм навчання / уклад. : К. В. Багацька ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 33 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. фінансів.                                                      УДК  336(07) 

 

48.75 

 

     Фінанси галузей народного господарства [Електронний ресурс]  методичні 

рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня 

"Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

денної та заочної форм навчання / уклад. : С. В. Бойко ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. –  24 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.                          УДК  336:631.1(07) 
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48.76 

 

     Бойко С. В. Фінанси галузей народного господарства [Електронний  

ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та 

заочної форм навчання / С. В. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 160 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. фінансів.                                                                         УДК  336(07) 
 

48.77 

 

     Програма виробничої практики студентів освітнього ступеня "Магістр", 

спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-

професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та 

заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. В. Шірінян,            

Н. І. Климаш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 22 с. –. 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

фінансів.                                                                                                 УДК  336(07) 
 

 
338 ЕКОНОМЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 

  

338.2 

І-19 

     Іванишина Г. С. Державне регулювання у сфері пробірного нагляду : 

автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління 

національним господарством" / Іванишина Галина Сергіївна ; Вищ. навч. 

закл. "Нац. акад. упр.". – Київ, 2018. – 20 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)                                               УДК  338.242(043.3) 
 

338.32 

К67 

     Корнійчук А. А. Стратегічна діагностика виробничого потенціалу 

хлібопекарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 

"Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)" / Корнійчук Ангеліна Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ, 2018. – 21 с. 

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал) 

                                                                 УДК  338.32.021:[334.7:664.6](477)(043.3) 
 

338.32 

К67 

     Корнійчук А. А. Стратегічна діагностика виробничого потенціалу 

хлібопекарських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Корнійчук 

Ангеліна Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 273 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) 

                                                                 УДК  338.32.021:[334.7:664.6](477)(043.5) 
 

 
339.138 МАРКЕТИНГ 

  

45.115 

 

     Стеценко В. А. Формування та управління асортиментом [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та 

заочної форм навчання / В. А. Стеценко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 64 с. - Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                              УДК  339.138:334.72(07) 
 

 
339.56 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

  

103.37 

 

     Механізми функціонування СОТ [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 

студентів освітньо-професійного ступеня "Магістр" спеціальності 292 

"Міжнародні економічні відносини" освітньої програми "Міжнародна 

економіка" денної форми навчання / уклад. : С. О. Гуткевич ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.     УДК  339.56(07) 
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339.7 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 

  

103.33 

 

     Міжнародні інвестиції [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів 

освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 292 "Міжнародні економічні 

відносини" освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" денної 

форми навчання / уклад. : Л. Г. Каїра ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. міжнародної економіки.                                        УДК  339.727(07) 

 
 

339.9 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

  

339.97 

Н39 

     Неботов П. Г. Організаційно-економічний механізм експортного контролю 

в оборонно-промисловому комплексі України : автореф. дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / 

Неботов Петро Григорович ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – Київ, 2018. – 

20 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)                              УДК  339.97:351.82(043.3) 
 

103.30 

 

     Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 

студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 292 "Міжнародні 

економічні відносини" освітньої програми "Міжнародна економіка" денної 

форми навчання / уклад. : К. М. Пугачова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.                          УДК  339.9(07) 
 

103.32 

 

     Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за освітньо-професійною програмою 

"Міжнародна економіка" спеціальності 292 "Міжнародні економічні 

відносини" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. :                           

С. О. Гуткевич, К. М. Пугачова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 

31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 

каф.. міжнародної економіки.                                                           УДК  339.9(07) 
 

103.34 

 

     Україна в міжнародних інтеграційних процесах [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних 

занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 292 

"Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійної програми 

"Міжнародна економіка" денної форми навчання / уклад. : Л. Г. Каїра ; Нац. 

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 22 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки. 

                                                                                                  УДК  339.924(477)(07) 
 

103.35 

 

     Міжнародний ринок праці [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів 

освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 292 "Міжнародні економічні 

відносини" освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" денної 

форми навчання / уклад. : Т. П. Лісковецька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 33 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.            УДК  339.91:331.91(07) 
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34 ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ 

  

57.93 

 

     Екологічне право та безпека [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 

студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" 

освітньо-професійної програми "Комп'ютерний еколого-економічний 

моніторинг" денної форми навчання / уклад. : І. Л. Якименко ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 23 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. екології та збалансованого 

природокористування.                                                                       УДК  349.6(07) 

 

73.90 

 

     Правове забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних 

занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 

технології" освітньо-професійної програми "Технологічна експертиза та 

безпека харчової продукції" денної форми навчання / уклад. : О. М. Вашека, 

К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 40 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

експертизи харчових продуктів.                                                     УДК  34:005(07) 

 

103.31 

 

     Міжнародне комерційне право [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 

студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 292 "Міжнародні 

економічні відносини" освітньої програми "Міжнародна економіка" денної 

форми навчання / уклад. : Л. Г. Каїра ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 25 с. - Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. міжнародної економіки.                                  УДК  341.1:347.7(07)  

 

 
502/504 НАУКА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

  

57.94 

 

     Основи ресурсозбереження та збалансоване природокористування 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, 

проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" денної і 

заочної форм навчання / уклад. : І. Л. Якименко ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. екології та збалансованого природокористування. 

                                                                                                                 УДК  504(07) 

 

 
51 МАТЕМАТИКА 

  

52.37 

 

     Сафонов В. М. Математична статистика [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / В. М. Сафонов, О. П. Зінькевич,  О. М. Нещадим ; Нац. 

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 214 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. вищої математики імені проф. 

Можара В. І.                                                                                      УДК  519.22(07) 
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52.38 

 

     Юрик І. І. Вища математика (модуль ІІІ-ІV) [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальностей 

151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 122 "Комп'ютерні 

науки" денної та заочної форм навчання / І. І. Юрик, С. В. Гузенко,                               

Г. А. Циганкова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 137 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

вищої математики імені проф. Можара В. І.                                       УДК  51(07) 
 

52.39 

 

     Дискретна математика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" заочної форми навчання / уклад. :                  

А. С. Богатирчук, С. В. Гузенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. 

– 59 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 

каф. вищої математики імені проф. Можара В. І.                          УДК  519.1(07) 
 

 
54 ХІМІЯ КРИСТАЛОГРАФІЯ МІНЕРОЛОГІЯ 

  

58.37 

Х46 

     Хімія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів 

освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" / уклад. : С. О. Ковальова, Х. В. Омельченко ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 199 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії.         УДК  54(07) 
 

61.37 

 

     Хімія поверхнево-активних речовин [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології 

та інженерія" заочної форми навчання / уклад. : Г. М. Біла, О. Г. Макаренко ; 

Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 25 с. –– Електронна 

бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. хімічних 

технологій харчових добавок та косметичних засобів.                        УДК  543.395(07) 
 

 
57 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

  

579.6 

С76 

     Стабніков В. П. Наукові засади створення біотехнологій біоцементації для 

використання в охороні довкілля і промисловості : автореф. дис. ... д-ра техн. 

наук : 03.00.20 "Біотехнологія" / Стабніков Віктор Петрович ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ, 2018. – 43 с.  

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)       УДК  579.66+663.15:691.33(043.3) 
 

579.6 

С76 

     Стабніков В. П. Наукові засади створення біотехнологій біоцементації для 

використання в охороні довкілля і промисловості : дис. ... д-ра техн. наук : 

03.00.20 / Стабніков Віктор Петрович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 

411 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)          УДК  579.66:663.15:691.33(043.5) 
 

57.96 

 

     Біологія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів 

освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" денної та заочної 

форм навчання / уклад. : А. В. Котинський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 194 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. екології та збалансованого природокористування.  

                                                                                                                    УДК  57(07) 
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69.94 

 

     Технічна мікробіологія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 

для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 

технології" ("Технології харчування"), денної форми навчання / уклад. :                       

О. О. Воронцов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 74 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

біотехнології і мікробіології.                                                              УДК  579.6(07) 

 

69.102 

 

     Красінько В. О. Біоенергетика та охорона довкілля [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 162 

"Біотехнології та біоінженерія" освітньо-професійної програми "Промислова 

біотехнологія" денної та заочної форм навчання / В. О. Красінько ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 135 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології.                                      

                                                                                                                                                       УДК  577.23:504(07) 

 

69.105 

 

     Технології мікробного синтезу лікарських засобів [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 

роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 162 

"Біотехнології та біоінженерія" заочної форми навчання / уклад. :                                

Є. О. Омельчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ. 2018. – 16 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

біотехнології і мікробіології.                                                УДК  579.222:615.2(07) 
 

73.87 

 

     Хімічні та біологічні сенсори [Електронний ресурс] : лабораторний 

практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 

"Харчові технології" денної форми навчання. / уклад. : О. О. Петруша ; Нац. 

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 55 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 

продуктів.                                                                                             УДК  577.1(07) 
 

 
60 БІОТЕХНОЛОГІЯ 

  

69.97 

 

     Пенчук Ю. М. Біотехнологія культур рослин і тварин [Електронний  

ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" 

спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" освітніх програм 

"Промислова біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія", "Екологічна 

біотехнологія та біоенергетика" денної та заочної форм навчання /                                    

Ю. М. Пенчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 167 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

біотехнології і мікробіології.                                                            УДК  60:579(07) 
 

69.98 

 

     Біотехнологія культур рослин і тварин [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 

студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 162 освітніх програм 

"Промислова біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія", "Екологічна 

біотехнологія та біоенергетика" заочної форми навчання / уклад. :                                   

Ю. М. Пенчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 12 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

біотехнології і мікробіології.                                                            УДК  60:579(07) 
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69.100 

 

     Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

для здобуття освітнього ступеня "Магістр" : за освітньо-професійними 

програмами "Фармацевтична біотехнологія" і "Промислова біотехнологія" 

спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної та заочної форм 

навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Т. П. Пирог, В. О. Красінько,                          

С. М. Тетеріна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 25 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

біотехнології і мікробіології.                                             УДК  602.4:[615+664](07) 

 

 
61 МЕДИЧНІ НАУКИ 

  

 
613.2 ДІЄТЕТИКА ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ 

  

43.157 

 

     Дієтологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньої 

програми "Готельна і ресторанна справа" заочної форми навчання / уклад. :  

А. Г. Абрамова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 33 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

готельно-ресторанної справи.                                                            УДК  613.2(07) 

 

43.161 

 

     Основи нутриціології [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 

освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна 

справа" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Цирульнікова,                       

О. М. Тищенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 40 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

готельно-ресторанної справи.                                                        УДК  613.292(07) 

 

47.03 

 

     Дієтологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних 

занять для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові 

технології", спеціалізації "Технології харчування", "Технології в ресторанному 

господарстві" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Матиящук,     

Ю. П. Фурманова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 44 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології ресторанної і аюрведичної продукції.                            УДК  613.2(07) 

 

47.15 

 

     Дієтологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", освітніх програм 

"Технології харчування", "Технології в ресторанному господарстві" денної та 

заочної форм навчання / уклад. : О. В. Матиящук, Ю. П. Фурманова ; Нац. ун-

т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 21 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і 

аюрведичної продукції.                                                                      УДК  613.2(07) 
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63.36 

 

     Стеценко Н. О. Технологія оздоровчих напоїв та фіто концентратів 

[Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології 

харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" денної та 

заочної форм навчання / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 130 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф.. технології оздоровчих продуктів.  

                                                                                                        УДК  613.292'3(07) 
  

63.39 

 

     Гойко І. Ю. Фізіологія і гігієна харчування [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. / І. Ю. Гойко, А. О. Башта ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. 

– 192 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 

каф. технології оздоровчих продуктів.                                         УДК  613.2(075.8) 

 
 

614.3 САНІТАРНИЙ НАГЛЯД В ЦІЛОМУ 

  

47.20 

 

     Гігієна і санітарія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 

технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. М. Романченко ; 

Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 55 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і 

аюрведичної продукції.                                                            УДК  614.3:640.4(07) 

 

73.89 

 

     Санітарія та гігієна харчових виробництв [Електронний ресурс] : 

лабораторний практикум для освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 

"Харчові технології", освітньо-професійної програми "Технологічна експертиза 

та безпека харчової продукції" денної форми навчання / уклад. : В. М. Сидор, 

К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 53 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

експертизи харчових продуктів.                                             УДК  614.3:664(07) 

 
 
 615 ФАРМАКОЛОГІЯ. ТЕРАПІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ 

  

61.40 

 

     Токсикологія продуктів харчування 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", освітньо-професійної програми "Хімічні 

технології харчових добавок та косметичних засобів" денної та заочної форм 

навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 60 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. хімічних технологій харчових добавок та 

косметичних засобів.                                                      УДК  615.9 [664+687.5](07) 
 

69.95 

 

     Технологія косметичних лікарських засобів [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія", освітньої 

програми "Фармацевтична біотехнологія" денної форми навчання / уклад. :   

О. І. Скроцька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 14 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

біотехнології і мікробіології.                                                  УДК  615.2:665.58(07) 
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69.96 

 

     Технологія пробіотиків та вакцин [Електронний ресурс] : лабораторний 

практикум для студентів освітнього рівня "Бакалавр" спеціальності 162 

"Біотехнології і біоінженерія" денної форми навчання / уклад. : Ю. М. Пенчук, 

Т. Л. Сулейко Т. М. Нечипор ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 

36 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 

– каф. біотехнології і мікробіології.                                УДК  615.331:579.864(07) 

 

 
620.92 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

  

30.18 

 

     Серьогін О. О. Ресурсоощадні технології у харчовій промисловості 

[Електронний ресурс] : підручник / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак,                                      

Д. В. Риндюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 414 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій.  

                                                                                             УДК  620.92:662.6(075.8) 

 

 
621 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

  

31.15 

 

     Новітні ресурсо- та енергоефективні матеріали в галузевому 

машинобудуванні [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії" 

спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної форми навчання / 

уклад. : А. П. Бовсуновський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 

12 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання. 

                                                                                                                  УДК  621(07) 
 

 
621.1 ТЕПЛОТЕХНІКА 

  

33.80 

 

     Теплотехніка та енергетичні установки [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" заочної форми 

навчання / уклад. : Н. В. Іващенко,  С. М. Самійленко ; Нац. ун-т харч. технол. 

– Київ : НУХТ, 2018. – 20 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. теплоенергетики та холодильної техніки. 

                                                                                                              УДК  621.1(07) 

 
 

621.2 ЕЛЕКТРИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

  

621.2 

Х30 

     Хваста М. М. Удосконалення теорії розрахунків перехідних процесів в 

динаміці обладнання харчових виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 

спец. 05. 18. 12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних виробництв" / Хваста Мирослав Михайлович ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ, 2018. – 18 с. 

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал) 

                                                                УДК  621.2.082.18:621.8.02:621.8.03(043.3) 
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621.2 

Х30 

     Хваста М. М. Удосконалення теорії розрахунків перехідних процесів в 

динаміці обладнання харчових виробництв : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05. 

18. 12 / Хваста Мирослав Михайлович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 

175 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) 

                                                                УДК  621.2.082.18:621.8.02:621.8.03(043.5) 

  
 

621.3 ЕЛЕКТРИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

  

34.33 

 

     Електротехніка та основи електроніки [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології 

та інженерія" денної і заочної форм навчання / уклад. : Д. П. Коломієць,                                     

О. Г. Мазуренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 134 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

електропостачання і енергоменеджменту.                                      УДК  621.3(07) 

 

34.34 

 

     Основи моделювання електроенергетичних об'єктів [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього 

ступеня "Бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка" денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. В. Куєвда ; 

Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 22 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. електропостачання і 

енергоменеджменту.                                                                      УДК  621.311(07) 

 
 

621.56 ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ 

  

33.79 

 

     Теплохолодотехніка [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 

технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : Д. Є. Сінат-Радченко,  

В. І. Павелко, В. І. Бондар, Н. В. Іващенко, М. В. Терефенко ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 60 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф.. теплоенергетики та холодильної техніки.  

                                                                                                        УДК  621.56(07) 

  

 
621.798 ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 

  

29.43 

 

     Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового 

проекту для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 131 

"Прикладна механіка" спеціалізації "Машини і ресурсозберігаючі технології 

переробки упаковки" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                        

М. В. Якимчук, М. І. Юхно, В. С. Костюк, С. М. Мироненко, О. М. Горчакова ; 

Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 20 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. мехатроніки та пакувальної 

техніки.                                                                                             УДК  621.798(07) 
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29.44 

 

     Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього 

ступеня "Бакалавр" спеціальності 131 "Прикладна механіка" денної форми 

навчання / уклад. : М. І. Юхно, В. С. Костюк, А. В. Башта ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 102 с. –. Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. мехатроніки та пакувальної техніки.  

                                                                                                   УДК  621.798(07) 

 

 
624 БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

  

55.42 

 

     Основи будівництва в галузі [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня 

"Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної та заочної 

форм навчання / уклад. : О. В. Євтушенко, А. О. Сірик ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 107 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. безпеки життєдіяльності.    УДК  624(07) 

 

 
631 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

  
631.1 

З-13 

     Завальнюк К. С. Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань : 

автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Завальнюк Катерина 

Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. 

– 22 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)                                       УДК  631.11.027(043.3) 

 

 
636 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТВАРИННИЦТВА 

  

67.27 

 

     Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин [Електронний ресурс] : 

лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : 

Л. В. Пешук, О. А. Чернюшок, О. Є. Москалюк ; Нац. ун-т харч. технол. –   

Київ : НУХТ, 2018. – 55 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних продуктів.        УДК  636(07) 

 

 
637.1 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ 

  

68.53 

 

     Хімія та фізика молока і молочних продуктів [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. : Н. М. Ющенко, 

У. Г. Кузьмик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 19 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології молока і молочних продуктів.                                        УДК  637.1(07) 
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68.56 

 

     Фаховий колоквіум. Розділ 1. Інновації в молочній промисловості 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для 

студентів освітнього ступеня "Доктор філософії" освітньо-професійних програм 

"Технологія м'ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів" та 

"Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів" денної та 

заочної форм навчання / уклад. : Г. Є. Поліщук, О. В. Грек, О. О. Красуля ; 

Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 41 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних 

продуктів.                                                                                             УДК  637.1(07) 

 

68.57 

 

     Сучасні напрями розвитку технології молочних і молоковмісних продуктів 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 

виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 

"Технології зберігання, консервування та переробки молока" денної та заочної 

форм навчання / уклад. : О. В. Грек, О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 17 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 

                                                                                                               УДК  637.1(07) 

 

68.58 

 

     Грек О. В. Сучасні напрями розвитку технології молочних і молоковмісних 

продуктів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 

програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" денної 

та заочної форм навчання. / О. В. Грек, О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. 

– Київ : НУХТ, 2018. – 62 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 

                                                                                                               УДК  637.1(07) 

 

68.59 

 

     Оптимізація технологічних процесів виробництва молочних продуктів 

[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 

програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" денної 

та заочної форм навчання / уклад.: Н. М. Ющенко, О. О. Онопрійчук ; Нац.  

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 68 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних 

продуктів.                                                                                 УДК  637.1-048.34(07) 

 

68.60 

 

     Технологія молочних та молоковмісних продуктів. Технологія молочних 

консервів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт та виконання практичних занять для студентів освітнього 

ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної 

форм навчання / уклад. : О. В. Грек, О. О. Онопрійчук ; Нац. ун-т харч. технол. 

– Київ : НУХТ, 2018. – 71 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 

                                                                                                        УДК  637.142.2(07) 
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637.5 М’ЯСО СВІЖІ М’ЯСНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ 

  

67.26 

 

     Страшинський І. М. Логістичні системи і моніторинг виробництва 

[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 

"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми 

"Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" денної та заочної 

форм навчання / І. М. Страшинський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 148 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних продуктів.  

                                                                                     УДК  637.5-047.36:658.78(07) 

 

67.29 

 

     Технологія переробки вторинних продуктів м'ясної галузі [Електронний 

ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 

контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 

181 "Харчові технології" денної, заочної, скороченої форм навчання / уклад. : 

Л. В. Пешук, Т. М. Іванова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –    

18 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 

– каф. технології м'яса і м'ясних продуктів.                                  УДК  637.51(07) 

 

67.30 

 

     Контроль якості та безпечності харчових продуктів. Модуль 3. Технології 

зберігання, консервування та переробки м'яса [Електронний ресурс] : 

лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 

уклад. : І. І. Шевченко, О. А. Топчій ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 37 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних продуктів.           УДК  637.5:658.56(07) 

 

 
64 ДОМОВЕДЕННЯ. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

  

47.05 

 

     Сервісологія [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. : О. С. Павлюченко, Л. Г. Дейниченко ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 28 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і 

аюрведичної продукції.                                                                 УДК  64.069.6(07) 

 
 

640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО 
ХАРЧУВАННЯ 

  

43.151 

 

     Цирульнікова В. В. Ресторанна справа [Електронний ресурс] : курс лекцій 

для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-

ресторанна справа" денної та заочної форм навчання / В. В. Цирульнікова,     

О. О. Блощинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 182 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

готельно-ресторанної справи.                                                        УДК  640.432(07) 
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43.156 

 

     Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства [Електронний 

ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів 

освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна 

справа" денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. І. Іщенко,                                   

О. Б. Шидловська, Г. М. Лявинець, О. М. Люлька ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 136 с. –. Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи.                 УДК  640.4(07) 

 

43.158 

 

     Барна справа та організація роботи сомел'є [Електронний ресурс] : 

лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм 

навчання / уклад. : Р. В. Матюшенко, Ю. А. Ковтун ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 104 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф.  готельно-ресторанної справи.            УДК  640.443(07) 

 

43.159 

 

     Шидловська О. Б. Організація ресторанного господарства. Модуль. 1 

[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 

"Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної 

форм навчання / О. Б. Шидловська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 121 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. - каф. готельно-ресторанної справи.                                   УДК  640.43(07) 

 

43.160 

 

     Гавриш А. В. Технологія продукції ресторанного господарства 

[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 

"Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної 

форм навчання / А. В. Гавриш, О. М. Кирпіченкова ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 105 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи.   УДК  640.432:641.5(07) 
 

47.07 

 

     Фурманова Ю. П. Основи молекулярної технології в закладах ресторанного 

господарства [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього 

ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної 

форм навчання / Ю. П. Фурманова, О. В. Арпуль ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 93 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної продукції. 

                                                                                                           УДК  640.432(07) 
 

 
641 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ.                                             

СТРАВ 

  

641.5 

П43 

     Погребняк А. В. Науково-теоретичні основи процесу різання харчових 

продуктів водополімерним струменем та розробка обладнання для його 

реалізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання 

харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Погребняк 

Андрій Володимирович ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків, 2018. – 39 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)                        УДК  641.512:532.135(043.3) 
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43.155 

 

     Хімія і технологія сировини ресторанного господарства [Електронний 

ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 

"Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної 

форм навчання / уклад. : Н. П. Бондар, О. В. Лисий, Ю. А. Ковтун,                                

О. С. Кобець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 122 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

готельно-ресторанної справи.                                                УДК  641.1:640.43(07) 
 

43.162 

 

     Доценко В. Ф. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. 

Частина 1 "Механічне устаткування" [Електронний ресурс] : конспект лекцій 

для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-

ресторанна справа" денної та заочної форм навчання / В. Ф. Доценко,                                       

Ю. М. Ткачук, В. О. Губеня ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –  

114 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 

– каф. готельно-ресторанної справи.                                  УДК  641.54:640.43(07) 
 

 
657 БУХГАЛТЕРІЯ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. РАХІВНИЦТВО  

  

49.97 

 

     Організація і методика аудиту [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи 

освітнього ступеня "Магістр" студентів спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" денної та заочної форм 

навчання / уклад. : Н. І. Беренда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. 

– 40 с. - Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 

каф. обліку і аудиту.                                                                           УДК  657.6(07) 
 

49.98 

 

     Стратегічний управлінський облік [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи 

студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" денної та заочної форм 

навчання / уклад. : Г. Г. Осадча ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. 

– 36 с. - Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 

каф. обліку і аудиту.                                                                  УДК  657:005.21(07) 
 

49.99 

 

     Звітність підприємств та розкриття інформації з МСФЗ [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. :                            

Ю. Л. Темчишина ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 34 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

обліку і аудиту.                                                                                       УДК  657(07) 

 

49.101 

 

     Звітність підприємств та розкриття інформації з МСФЗ  [Електронний 

ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів 

освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 

денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. Л. Темчишина ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 100 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. обліку і аудиту.                     УДК  657(07) 
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658 ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
658.1 ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСИ 

  

658.15 

М30 

     Маршук Л. М. Організаційно-економічний механізм формування і 

підвищення ресурсно-фінансового потенціалу підприємства : автореф. дис. ... 

канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)" / Маршук Ліна Миколаївна ; Хмельниц. нац. 

ун-т. – Хмельницький, 2018. – 21 с.  

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) 

                                                                         УДК  658.15+[65.012:621](477)(043.3) 

 

44.98 

 

     Потенціал і розвиток підприємства [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 122 "Комп'ютерні 

науки" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Жебка ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 34 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 

                                                                                                             УДК  658.15(07) 

 

44.99 

 

     Потенціал і розвиток підприємства [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. : В. В. Жебка ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 39 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

економіки і права.                                                                                                                                      УДК  658.15(07) 

 

103.29 

 

     Внутрішній економічний механізм підприємства [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього 

ступеня "Бакалавр" спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" 

денної форми навчання / уклад. : Т. П. Лісковецька ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 22 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.  

                                                                                                               УДК  658.1(07) 

 
 

658.62  ТОВАРИ. ВИРОБИ. ПРОДУКТИ  

  

73.93 

 

     Товарознавство. Послуги [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни та проведення практичних занять 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, 2018. – 50 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

експертизи харчових продуктів..                                                                                            УДК  658.62(07) 
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73.96 

 

     Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів [Електронний 

ресурс] лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" денної та 

заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Артюх, О. П. Мельник, В. В. Кійко ; 

Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 84 с. – Електронна бібліотека. 

– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 

продуктів.                                                                                 УДК  658.62:620.2(07) 

  

 
659 РЕКЛАМА. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЇ 

  

45.110 

 

     Практика рекламної діяльності [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" 

денної форми навчання / уклад. : О. В. Антонова, Ю. Є. Соловйова ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 28 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.   УДК  659.1.01(07) 

 

45.111 

 

     Імагологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 061 "Журналістика" освітньо-професійної 

програми "Реклама та зв'язки з громадськістю" денної форми навчання / 

уклад. : Ю. Є. Соловйова. ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 24 с. 

– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф.. 

маркетингу.                                                                            УДК  659:005.336.6(07) 

 

 
66 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

  

61.38 

 

     Нові хімічні системи і технології [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для 

студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 161 "Хімічні технології та 

інженерія" освітньо-професійної програми "Хімічні технології харчових 

добавок та косметичних засобів" заочної форми навчання / уклад. :                   

Г. В. Сокольський ; 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  66.0(07) 
 

 
663.1 МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

36.99 

 

     Технологічне обладнання мікробіологічних виробництв [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм 

навчання / О. О. Губеня, В. І. Теличкун, М. Г. Десик, Ю. С. Теличкун ; Нац. 

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 227 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових 

та фармацевтичних виробництв.                                                      УДК  663.1(07) 
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663.2 ВИНОРОБСТВО 

  

64.47 

 

     Технологія вина [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 

уклад. : А. М. Куц, М. В. Білько, В. Л. Прибильський, І. М. Бабич ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 55 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології продуктів 

бродіння і виноробства.                                                                      УДК  663.2(07) 
 

64.48 

 

     Біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, 

підготовки до практичних занять та виконання контрольної роботи для 

студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 

освіт. програми "Технології продуктів бродіння і виноробства" денної та 

заочної форм навчання / уклад. : Р. М. Мукоїд, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко,                 

М. В. Бондар ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 40 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

біотехнології продуктів бродіння і виноробства.                                      УДК  663.2:602(07) 
 

64.49 

 

     Кошова В. М. Безвідходні технології продуктів бродіння і виноробства 

[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 

"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітнього програми 

"Технології продуктів бродіння і виноробства" денної та заочної форм 

навчання / В. М. Кошова, А. М. Куц ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 165 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. біотехнології продуктів бродіння і виноробства. 

                                                                                                  УДК  663.26(07) 
 

64.50 

 

     Програма технологічної практики студентів освітнього ступеня "Магістр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 

"Технології продуктів бродіння і виноробства" денної форми навчання 

[Електронний ресурс] / уклад. : А. М. Куц, В. М. Кошова,  М. В. Білько,                        

Т. О. Мудрак, П. М. Бойко, Ю. В. Булій ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 27 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. біотехнології продуктів бродіння і виноробства. 

                                                                                                           УДК  663.2(07) 

 

64.51 

 

     Програма переддипломної практики студентів освітнього ступеня "Магістр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 

"Технології продуктів бродіння і виноробства" денної форми навчання 

[Електронний ресурс] / уклад. : А. М. Куц, В. М. Кошова, М. В. Білько,                  

В. Л. Прибильський, Ю. В. Булій ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 16 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. біотехнології продуктів бродіння і виноробства.      УДК  663.2(07) 
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664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ 

  

664 

Б91 

     Бурлака Т. В. Інтенсифікація процесу сушіння культивованих грибів : 

автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05. 18. 12 "Процеси та обладнання 

харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Бурлака Тетяна 

Василівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 22 с. 

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)                                                УДК  664.047(043.3) 

 

664 

Б91 

     Бурлака Т. В. Інтенсифікація процесу сушіння культивованих грибів : дис. 

... канд. техн. наук : спец. 05. 18. 12 / Бурлака Тетяна Василівна ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ, 2018. – 231 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)                                                УДК  664.047(043.5) 

 

36.95 

 

     Промисловий інжиніринг [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 

для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 

технології" (професійного спрямування "Технології зберігання, консервування 

та переробки м'яса") денної та заочної форм навчання / уклад. :                                        

О. М. Чепелюк, С. Д. Беседа, І. Г. Бабанов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 47 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 

виробництв.                                                                                             УДК  664(07) 

 

36.96 

 

     Ковальов О. В. Основи розрахунку і конструювання технологічного 

обладнання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів зі 

спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної форми навчання /                     

О. В. Ковальов, Є. М. Бабко, В. В. Пономаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. - 69 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 

виробництв.                                                                                             УДК  664(07) 

 

 

36.97 

 

     Технологічне обладнання харчової галузі [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньої 

програми "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної 

форм навчання / уклад. : О. В. Ковальов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 

виробництв.                                                                                             УДК  664(07) 

 

36.98 

 

     Гігієнічні вимоги до проектування обладнання [Електронний ресурс] : 

практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 

"Галузеве машинобудування" освітньої програми "Обладнання переробних і 

харчових виробництв" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                       

О. О. Чепелюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 113 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.    УДК  664:613(07) 
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36.101 

 

     Теличкун Ю. С. Напрями підвищення ефективності роботи технологічного 

обладнання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-

професійних програм "Обладнання переробних і харчових виробництв", 

"Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної та 

заочної форм навчання / Ю. С. Теличкун ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 89 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних 

виробництв.                                                                                             УДК  664(07) 

 

36.102 

 

     Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання  

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення практичних 

занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 133 

"Галузеве машинобудування" денної форми навчання / уклад. :                                       

О. В. Ковальов, Є. М. Бабко, В. В. Пономаренко ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ : НУХТ, 2018. – 94 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. машин і апаратів харчових та 

фармацевтичних виробництв.                                                              УДК  664(07) 

 

38.60 

 

     Промисловий інжиніринг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 

освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології", 

(Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення) 

денної та заочної форм навчання / уклад. : А. І. Маринін, І. М. Миколів,                             

В. В. Олішев ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 15 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування. 

                                                                                                                  УДК  664(07) 

 

38.61 

 

     Інжиніринг харчових виробництв. Модуль 1. Основи комп’ютерного 

проектування [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів 

освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної 

та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Єщенко, Р. Л. Якобчук,                                      

Д. М. Люлька, О. І. Свідерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 

295 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 

каф. технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування. 

                                                                                                        УДК  664:004.4(07) 

 

47.08 

 

     Технології аюрведичних харчових продуктів [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів 

освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої 

програми "Технології аюрведичних харчових продуктів" денної форми 

навчання / уклад. : Г. Є. Поліщук. О. В. Нєміріч, І. М. Силка ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 78 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-

методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної 

продукції.                                                          УДК  664:615.89(540) Аюрведа(07) 
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47.14 

 

     Нєміріч О. В. Вступ до аюрведи [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 

студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 

технології" денної та заочної форм навчання / О. В. Нєміріч, І. М. Силка ; Нац. 

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 76 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і 

аюрведичної продукції.                                     УДК  664:615.89(540) Аюрведа(07) 

 

61.41 

 

     Хімія та технологія харчових добавок [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього 

ступеня "Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", 

денної форми навчання / уклад. : О. В. Подобій, І. В. Житнецький ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 33 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. хімічних технологій 

харчових добавок та косметичних засобів.                                    УДК  664: 54(07) 

 

62.79 

 

     Технології водопідготовки на підприємствах харчової галузі [Електронний 

ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 

"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми навчання / 

уклад. : Н. М. Пушанко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 37 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології цукру і підготовки води.                                                           УДК  664:628.1(07) 

 

63.29 

 

     Технології харчових продуктів для спецконтингентів [Електронний   

ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 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. : І. Ю. Гойко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –  

45 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології оздоровчих продуктів.                                           УДК  664:613.292(07) 

 

63.32 

 

     Гойко І. Ю. Технології харчових продуктів для спецконтингентів 

[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня 

"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми 

"Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" 

денної та заочної форм навчання / І. Ю. Гойко ; Нац. ун-т харч. технол. –     

Київ : НУХТ, 2018. – 132 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології оздоровчих продуктів.  

                                                                                                    УДК  664:613.292(07) 

 

63.35 

 

     Основи кріогенних та сушильних технологій [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. : А. О. Башта ; 

Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 15 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології оздоровчих 

продуктів.                                                                    УДК  664:[621.56+66.047](07) 
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65.67 

 

     Загальні технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : 

лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 075 "Маркетинг", денної та заочної форм навчання / уклад. :                     

Н. О. Фалендиш ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 27 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології хлібопекарських та кондитерських виробів.                    УДК  664(07) 
 

65.71 

 

     Бондаренко Ю. В. Загальна технологія харчових виробництв [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" 

денної та заочної форм навчання / Ю. В. Бондаренко, А. М. Грищенко ; Нац. 

ун-т харч.технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 115 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських 

та кондитерських виробів.                                                                                                                       УДК  664(07) 
 

68.54 

 

     Поліщук, Г. Є. Актуальні проблеми харчових технологій [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для аспірантів спец. 181 освітньо-професійних 

програм "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів", 

"Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів" денної та 

заочної форм навчання / Г. Є. Поліщук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 49 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 

                                                                                                                  УДК  664(07) 
 

68.55 

 

     Актуальні проблеми харчових технологій [Електронний ресурс] : 

лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Доктор філософії" 

спеціальності 181 освітньо-професійних програм "Технологія м'ясних, 

молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів" та "Технологія консервованих 

і охолоджених харчових продуктів" денної та заочної форм навчання / уклад. : 

Г. Є. Поліщук, О. В. Грек, О. О. Красуля ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 66 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології молока і молочних продуктів. 

                                                                                                             УДК  664(07) 
 

73.84 

 

     Програма виробничої практики студентів ІІ курсу освітнього ступеня 

"Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

освітньої програми "Якість, стандартизація та сертифікація" денної форми 

навчання [Електронний ресурс] / уклад. : С. І. Усатюк, О. О. Петруша ; Нац. 

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 23 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 

продуктів.                                                                                                УДК  664(07) 
 

 
664.1 ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

62.78 

 

     Оптимізація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : 

лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр", освітньо-

професійних програм "Технології цукру та полісахаридів", "Технології питної 

води та водопідготовки харчових виробництв" спеціальності 181 "Харчові 

технології " денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська,                     

І. В. Карпович, О. В. Головіна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 

83 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 

– каф. технології цукру і підготовки води.                                    УДК  664.1-048.34(07)  
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62.80 

 

     Оптимізація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс]  

:методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 

роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 освітньо-

професійних програм "Технології цукру та полісахаридів", "Технології питної 

води та водопідготовки харчових виробництв" заочної форми навчання / 

уклад. : Н. А. Гусятинська, І. В. Карпович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 12 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води. 

                                                                                                                                                                            УДК  664.1-048.34(07)  

 
664.2 КРОХМАЛЬ. КРОХМАЛИСТІ РЕЧОВИНИ 

  

664.2 

П19 

     Пастух Г. С. Розроблення технології пектину з вторинної картопляної 

сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія 

цукристих речовин та продуктів бродіння" / Пастух Ганна Степанівна ; Нац. 

ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 21 с. 

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)                                                УДК  664.292(043.3) 

 

664.2 

П19 

     Пастух Г. С. Розроблення технології пектину з вторинної картопляної 

сировини : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.05 / Пастух Ганна Степанівна ; 

Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 267 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)                                                УДК  664.292(043.5) 

 

62.81 

 

     Грабовська О. В. Технологія модифікованого крохмалю [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання /                   

О. В. Грабовська, Г. С. Пастух ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 

73 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 

– каф. технології цукру і підготовки води.                                                                   УДК  664.2(07) 

 

 
664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

664. 6 

Н19 

     Назар М. І. Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених 

харчовими волокнами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16. 

"Технологія харчової продукції" / Назар Мар'яна Ігорівна ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ, 2018. – 20 с. 

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал) 

                                                                                                                                               УДК  664.64.016.8:613.26(043.3) 

 

664. 6 

Н19 

     Назар М. І. Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених 

харчовими волокнами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Назар Мар'яна 

Ігорівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 274 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) 

                                                                                                                                               УДК  664.64.016.8:613.26(043.5) 
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8617 

 

     Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та 

харчоконцентратів з основами САПР (кондитерське виробництво) : методичні 

рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього рівня 

"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм 

навчання / уклад. : А. М. Дорохович, О. О. Кохан, В. В. Малиновський ; Нац. 

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 52 с. – каф. технології 

хлібопекарських і кондитерських виробів.  

Кільк. прим. : 20 (Учбовий відділ)                                        УДК  664.68.013.5(07) 

 

65.65 

 

     Програма переддипломної практики на хлібопекарських, кондитерських, 

макаронних і харчоконцентратних підприємствах : студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми 

"Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" 

денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. Г. Юрчак, 

В. І. Дробот,  В. В. Малиновський ; Нац. ун-т харч.технол. – Київ : НУХТ, 2018. 

–  15 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 

каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.        УДК  664.6(07) 

 

65.66 

 

     Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо 

концентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання 

курсового проекту (з хлібопекарського виробництва) для студентів освітнього 

ступеня "Магістр" спеціальності 181 освітньої програми "Технології хліба, 

кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної 

форм навчання / уклад. : В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, В. В. Малиновський ; Нац. 

ун-т харч.технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 93 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських та 

кондитерських виробів.                                                   УДК    664.6:330.341.1(07)  

 

65.68 

 

     Низькотемпературні та екструзійні технології [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної 

роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 

"Харчові технології" денної і заочної форм навчання / уклад. : В. М. Ковбаса, 

Л. А. Михонік ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 19 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології хлібопекарських та кондитерських виробів. 

                                                                               УДК  664.6:[678.027.3+621.56](07) 

 

65.75 

 

     Моніторинг виробничих процесів борошняних, кондитерських, макаронних 

виробів та харчо концентратів [Електронний ресурс] методичні рекомендації 

до практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" денної і заочної форм навчання /  

уклад. : В. Г. Юрчак, О. О. Кохан, С. Г. Кияниця, Л. А. Михонік ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 114 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських 

та кондитерських виробів                                                                            УДК  664.6/.68'87-047.36(07) 
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664.68 БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ 

  

664.68 

П30 

     Петренко М. М. Удосконалення технології та рецептурного складу 

затяжного печива з урахуванням вимог геродієтетики : автореф. дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.01 "Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських 

виробів та харчових концентратів" / Петренко Микола Миколайович ; Нац.   

ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 22 с.  

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)                                       УДК  664.681.14(043.3) 

 

664.68 

П30 

     Петренко М. М. Удосконалення технології та рецептурного складу 

затяжного печива з урахуванням вимог геродієтетики : дис. ... канд. техн.  

наук : 05.18.01 / Петренко Микола Миколайович ; Нац. ун-т харч. технол. – 

Київ, 2018. – 300 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)                                       УДК  664.681.14(043.5) 

 

 
664.69 МАКАРОННІ ВИРОБИ 

  

664.69 

Р63 

     Рожно О. В. Розробка технології безглютенових макаронних виробів : 

автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 "Технологія хлібопекарських 

продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів" / Рожно 

Олександр Васильович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 19 с. – 

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)                                    УДК  664.691/694(043.3) 

 

664.69 

Р63 

     Рожно О. В. Розробка технології безглютенових макаронних виробів : дис. ... 

канд. техн. наук : 05.18.01 / Рожно Олександр Васильович ; Нац. ун-т харч. 

технол. – Київ, 2018. – 222 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)                                  УДК  664.691/694(043.5) 

 

 
664.7 ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА 

  

66.13 

 

     Харченко Є. І. Вентиляційне обладнання [Електронний ресурс] : конспект 

лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 

"Харчові технології" денної та заочної форм навчання / Є. І. Харченко,                           

А. В. Шаран ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 99 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології зберігання і переробки зерна.                                        УДК  664.7(07) 

 

66.14 

 

     Інноваційні технології зберігання і переробки зерна : [Електронний   

ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для 

студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 

освітньої програми "Технології зберігання і переробки зерна" денної та заочної 

форм навчання / уклад. : О. І. Шаповаленко, Є. І. Харченко, Т. І. Янюк,           

Т. В. Корж, О. Ю. Супрун-Крестова, А. В. Шаран, О. О. Євтушенко,                                  

Т. О. Тракало ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 61 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології зберігання і переробки зерна.                        УДК  664.7:330.341.1(07) 
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66.15 

 

     Харчові технології. Модуль 2 "Технології зберігання і переробки зерна" 

[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього 

ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної 

форм навчання / уклад. : Т. В. Корж, О. Ю. Супрун-Крестова, Т. О. Тракало ; 

Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 41 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології зберігання і 

переробки зерна.                                                                                 УДК  664.7(07) 

 

66.16 

 

     Промисловий інжиніринг [Електронний ресурс] : лабораторний практикум 

для студентів освітнього ступеня ""Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові 

технології" денної та заочної форми навчання / уклад. : І. І. Гапонюк ; Нац.   

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 168 с. - Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. – каф. технології зберігання і 

переробки зерна.                                                                                 УДК  664.7(07) 

 

 
664.8 КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

  

664.8 

С32 

     Сердюк М. Є. Наукові засади холодильного зберігання плодів з 

використанням обробки антиоксидантними речовинами : автореф. дис. ... д-ра 

техн. наук : 05.18.13 "Технологія консервованих і охолоджених харчових 

продуктів" / Сердюк Марина Єгорівна ; Одес. нац. акад. харч. технол. – Одеса, 

2018. – 44 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) 

                                                             УДК  664.8.03+[634.10:634.2]:678.048(043.3) 
 

8616 

 

     Технологія сушіння : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 

виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 181 "Харчові технології", заочної форм навчання / уклад. :                          

В. В. Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Бендерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 12 с. – каф. технології консервування. 

Кільк. прим. : 5 (Учбовий відділ)                                                               УДК  664.854:664.844(07)  
 

102.19 

 

     Технологія зберігання сировини в галузі [Електронний ресурс] : 

лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 

уклад. : Т. М. Левківська, О. В. Бендерська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 95 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології консервування.                                  УДК  664.8(07) 

 

102.20 

 

     Хімія і технологія сировини в галузі [Електронний ресурс] : лабораторний 

практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 

"Харчові технології" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                        

Т. М. Левківська, С. В. Матко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 

92 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. 

– каф. технології консервування.                                                                                 УДК  664.8.022(07) 
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665 ОЛІЇ. ЖИРИ. ВІСК. КЛЕЇ. КАМЕДІ. СМОЛИ 

  

665.3 

Ч-49 

     Черства А. О. Удосконалення технології пресового вилучення ріпакової олії 

з використанням ферментних препаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.06 "Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних 

продуктів" / Черства Альона Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 

2018. – 18 с. 

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал) 

                                                                  УДК  665.334.9.068:615.35-044.337(043.3) 
 

665.3 

Ч-49 

     Черства А. О. Удосконалення технології пресового вилучення ріпакової олії 

з використанням ферментних препаратів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / 

Черства Альона Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 150 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) 

                                                                  УДК  665.334.9.068:615.35-044.337(043.5) 
 

101.26 

 

     Технологія рослинних білків [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. Т. Носенко,                           

І. Г. Радзієвська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 14 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів. 

                                                                                                                                                                     УДК  665.117:633.34(07) 
 

101.28 

 

     Управління якістю і безпечністю продуктів галузі [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних 

занять та виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня 

"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми 

"Технології олій, жирових і косметичних продуктів" денної та заочної форм 

навчання / уклад. : Т. І. Романовська, М. І. Осейко, Н. І. Романовська ; Нац. 

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 31 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і 

парфумерно-косметичних продуктів.                                      УДК  665.57:005.336.3'934(07) 

 

101.30 

 

     Програма технологічної практики студентів освітнього ступеня "Магістр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 

"Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів" денної форми 

навчання [Електронний ресурс] / уклад. :   В. О. Бахмач, Т. Т. Носенко ; Нац. 

ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 17 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і 

парфумерно-косметичних продуктів.                                                                                  УДК  665.5(07) 

 

101.31 

 

     Програма переддипломної практики студентів освітнього ступеня "Магістр" 

спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 

"Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів" денної та 

заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. :В. О. Бахмач,                             

Т. Т. Носенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 15 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.               УДК  665.5(07) 
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665.58 КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ 

  

101.27 

 

     Інгредієнти для косметичних засобів [Електронний ресурс] : методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 

студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 

освітньо-професійної програми "Технології рослинних олій, жирових та 

косметичних продуктів" денної та заочної форм навчання / уклад. :                              

Т. Т. Носенко, І. Г. Радзієвська, В. І. Бабенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 13 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 

матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних 

продуктів.                                                                                                                                                              УДК  665.58 (07) 
 

101.32 

 

     Інгредієнти для косметичних засобів [Електронний ресурс] : лабораторний 

практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 

"Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології рослинних 

олій, жирових та косметичних продуктів" денної та заочної форм навчання / 

уклад. : Т. Т. Носенко, І. Г. Радзієвська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.  

                                                                                                             УДК  665.58 (07) 
 

 
681.5 АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І 

РЕГУЛЮВАННЯ 
  

681.52 

Л37 

     Левінський М. В. Адаптивне керування об'єктами технологічного типу : 

алгоритми пасивного самоналагоджування коефіцієнта передачі регуляторів : 

автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Левінський Максим Валерійович ; Одес. нац. акад. харч. технол., 

Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 23 с.  

Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)             УДК  681.52:62-503.57(043.3) 
 

681.52 

Л37 

     Левінський М. В. Адаптивне керування об'єктами технологічного типу : 

алгоритми пасивного самоналагоджування коефіцієнта передачі регуляторів : 

дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Левінський Максим Валерійович ; Одес. 

нац. акад. харч. технол., Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 243 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)                      УДК  681.52:62-503.57(043.5) 
 

681.5 

М19 

     Малієнко А. В. Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на 

основі системи прийняття рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 

"Автоматизація процесів керування" / Малієнко Андрій Вікторович ; Нац. 

техн. ун-т "Дніпровська політехніка". – Дніпро, 2018. – 20 с. 

Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)  

                                                                                                                                               УДК  681.3:004.8:622.867(043.3) 
 

 
796 СПОРТ. СПОРТИВНІ ІГРИ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

  

56.02 

 

     Фізична культура і спорт [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 

"Лікувальна гімнастика" для студентів спеціальності медичної групи 

освітнього ступеня "Бакалавр" усіх спеціальностей денної форми навчання / 

уклад. : І. С. Павлюк, М. М. Долиніна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 124 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. фізичного виховання.                                                                                        УДК  796(07) 
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56.03 

 

     Фізична культура і спорт [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 

"Проведення самостійних занять з фізичного виховання та самоконтролю 

студентів" для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" усіх спеціальностей 

денної форми навчання / уклад. : І. С. Павлюк, М. М. Долиніна ; Нац. ун-т 

харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 84 с. – Електронна бібліотека. – 

Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фізичного виховання.  

                                                                                                                         УДК  796(07) 
 

 
811 МОВИ 

  

 
811.111 АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

  

71.27 

 

     Profesional English for Tourism, Hotel and Restaurant Business = 

Професійний англійський для туризму, готельний та ресторанний бізнес 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Г. Лук'янець, О. М. Кохан,    Л. В. 

Яненко Л. П. Юрчук, Л. В. Власенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 

2018. – 286 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 

НУХТ. – каф. іноземних мов професійного спрямування. 

                                                                                                      УДК  811.111(075.8) 
 

 
811.112.2 НІМЕЦЬКА МОВА 

  

71.26 

 

     Друга ділова іноземна мова (німецька мова) [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації для практичних занять для студентів освітнього 

ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 "Туризм" денної форми навчання / 

уклад.: Т. О. Бондарчук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 80 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

іноземних мов професійного спрямування.                              УДК  811.112.2(07) 
 

 
811.161.2 УКРАЇНСЬКА МОВА 

  

39.15 

 

     Приблуда Л. М. Практикум модульних тестових завдань з української мови 

(за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] : навч. посіб. /                                 

Л. М. Приблуда ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 55 с. – 

Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 

гуманітарних дисциплін.                                                       УДК  811.161.2(075.8) 

 

 
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

  

1.       Travel professional magazin. № 3 (65). – Киев, 2018. 

 

2.       Ukrainian food journal = Український харчовий журнал. vol. 6. Issue 3,   

Issue 4. – Kyiv, 2017. 

  

3.       Ukrainian food journal = Український харчовий журнал. vol. 7. Issue 1. – 

Kyiv, 2018. 

  

4.       Ukrainian journal of food science = Український науковий журнал про 

продукти харчування. vol. 5. Issue 1. – Kyiv, 2017. 
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5.       Безпека життєдіяльності : наук.-попул. журн. № 6. – Київ, 2018. 

 

6.       Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. № 2. – 

Київ, 2018. 

  

7.       Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 1-3. – Київ, 

2018.  

  

8.       Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 2 (69). – Київ, 2018. 

  

9.       Вища школа : наук.-практ. вид. № 5-6 (167). – Київ, 2018. 

  

10.       Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 5 (262). – Київ, 2018. 

  

11.       Вісник Нацiональної академiї наук України : загальнонаук. та громад.-

полiт. журн. № 6, № 7. – Київ, 2018. 

  

12.       Водопостачання. Водовідведення : вироб.-прак. журн. № 3. – Київ, 2018. 

  

13.       Ділова панорама : вісник київ. торг.-пром. палати України. № 1 (95). – 

Київ, 2018. 

  

14.       Діловодство та документообіг : щомісяч. спеціаліз. журн. № 7 (86). – Київ, 

2018. 

  

15.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 7. – Київ, 

2018.  

16.       Екологія підприємства : спеціал. журн. № 7 (72). – Київ, 2018. 

  

17.       Економіка харчової промисловості : щокв. наук. журн. Т. 10. № 2. – Одеса, 

2018. 

  

18.       Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 3. – Харків, 

2018.  

19.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 6. – Київ, 2018. 

 

20.       Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. № 3 (98). – 

Київ, 2018. 

  

21.       Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук.-практ. ст. : 

щокв. наук.-практ. журн. № 2. – Харків, 2018. 

  

22.       Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 6. – Київ, 2018. 

  

23.       Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки України. 

№ 6. – Київ, 2018. 

  

24.       Кадровик : щомісяч. проф. журн. № 7. – Київ, 2018. 

  

25.       Казна України : наук.-практ. вид. № 4 (61). – Київ, 2018. 
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26.       Літопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 9, № 10. 

– Київ, 2018.   

27.       Маркетинг и реклама : науч.-практ. журн. № 5 (260), № 6 (261). – Харьков, 

2018. 

  

28.       Мир туризма. № 3. – Киев, 2018. 

  

29.       Мир упаковки. № 3. – Киев, 2018. 

  

30.       М'ясна індустрія : спеціаліз. вид. до газ. "Харчовик". № 6-7. – Львів, 2018. 

 

31.       Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : 

науч.-аналит. журн. № 3-4 (74-75). – Киев, 2018. 

  

32.       Новое время страны. № 24 (200), № 25 (201), № 26 (202), – Київ, 2018. 

  

33.       Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 15 (412),                          

№ 16 (413), № 17 (414). – Київ, 2018. 

  

34.       Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 7 (289). – Київ, 2018. 

  

35.       Охорона праці і пожежна безпека : вироб.-практ. довід. журн. № 7 (91). – 

Київ, 2018. 

  

36.       Пекарня та кондитерська. № 6-7. – Львів, 2018. 
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