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Нові надходження № 8 (серпень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; уклад.      
І. Прокопенко, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2018. – 13 с.  

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що 
надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у серпні 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. 

Зміст 
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 001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ 

  
61.39 
 

     Сучасні методи досліджень в хімії та 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, І. В. Фесич ; Нац. ун-т харч.  технол. 
– Київ : НУХТ, 2018. – 40 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. хімічних технологій харчових добавок 
та косметичних засобів.                                                        УДК  001.891:54(07) 
 

61.42 
 

     Виконання та презентація наукових досліджень [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних 
робіт та 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. :  Г. В. Сокольський, Г. М. Біла ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 58 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. хімічних 
технологій харчових добавок та косметичних засобів.                 УДК  001(07) 
 

65.69 
 

     Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять. для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : В. М. Махинько, А. М. Грищенко ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 48 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології хлібопекарських 
та кондитерських виробів.                                                        УДК  001.891(07) 
 

 004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ 
  
50.31 
 

     Сєдих О. Л. Інформатика та інформаційні технології [Електронний   
ресурс] : навч. посіб. / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков, С. В. Маковецька ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 292 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інформатики.  
                                                                                                      УДК  004(075.8) 
 

51.41 
 

     Технології комп'ютерного проектування [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" заочної форми навчання / уклад. : 
М. В. Гладка, І. В. Струнін ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 
55 с. –– Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. інформаційних систем.                                                           УДК  004(07) 
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51.42 
 

     Системи обробки знань [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 122 "Комп’ютерні 
науки та інформаційні технології" освітньої програми "Інформаційні 
управляючі системи та технології" денної форми навчання / уклад. :                           
О. П. Кургаєв ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 307 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
інформаційних систем.                                                               УДК  004.65(07) 
 

 005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 
  

46.157 
 

     Менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни та проведення практичних занять для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 061 "Журналістика" денної форми 
навчання / уклад. : О. Ю. Межинська-Бруй, О. П. Литвинюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 110 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. менеджменту та адміністрування. 
                                                                                                               УДК  005(07) 
 

46.167 
 

     Москаленко В. О. Технології менеджменту [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / В. О. Москаленко,                              
О. О. Кутас ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 68 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
менеджменту та адміністрування.                                                 УДК  005(07) 
 

107.58 
 

     Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 075 "Маркетинг" освітньої програми "Маркетинг" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : О. І. Драган, А. Д. Бергер ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 33 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки 
праці.                                                                                             УДК  005.95(07) 
 

107.60 
 

     Соломка О. М. Технології управління персоналом [Електронний   
ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
освітньо-професійної програми "Управління персоналом та економіка 
праці" денної та заочної форм навчання / О. М. Соломка ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 94 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та економіки 
праці.                                                                                            УДК  005.95(07) 
 

 311 СТАТИСТИКА 
  
49.102 
 

     Статистичне забезпечення менеджменту [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 
"Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. М. Соломчук, 
І. Й. Кравченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 95 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
обліку і аудиту.                                                                    УДК  311.213:005(07) 
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 33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
  
46.156 

 
     Економіко-математичні методи та моделі [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних 
занять та виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" денної форми навчання / уклад. : 
О. А. Лисенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 107 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
менеджменту та адміністрування.                                  УДК  330.4+519.86(07) 
  

50.30 
 

     Економічна інформатика [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальностей 071 
"Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 
075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : В. О. Овчарук., І. В. Ющук ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 77 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інформатики.  
                                                                                                        УДК  330.47(07) 

 
 

331 ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ 
  
107.64 
 

     Організація праці HR-фахівця [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та 
виконання контрольних робіт для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
освітньо-професійної програми "Управління персоналом та економіка 
праці" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Олійниченко ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 16 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. управління персоналом та 
економіки праці.                                                                             УДК  331.1(07) 

 
 

334 ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
  
107.62 
 

     Підприємництво та соціальні проекти [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" денної та заочної форм навчання / уклад. :                                   
Ю. М. Гринюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ НУХТ, 2018. – 31 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
управління персоналом та економіки праці.              УДК  334.72:316.354(07) 

 
 

336 ФІНАНСИ 
  
48.78 
 

     Програма переддипломної 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. – 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ.  -каф. фінансів.                                                   УДК  336(07) 
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48.79 
 

     Програма переддипломної практики студентів 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. 
– 19 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. фінансів.                                                                                    УДК  336(07) 
 

48.80 
 

     Програма виробничої практики студентів 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. – 21 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
фінансів.                                                                                             УДК  336(07) 
 

48.81 
 

     Фінанси, гроші і кредит [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальностей 051 "Економіка", 073 
"Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність", денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. М. Кулинич ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 37 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.  
                                                                                                             УДК  336(07) 
 

48.82 
 

     Управління фінансовою безпекою суб'єктів підприємницької діяльності 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи 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. : О. О. Шеремет, І. В. Дем'яненко ; Нац.   
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 23 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фінансів.           УДК  336(07) 
 

 
339.9 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

  
103.36 
 

     Міжнародний економічний аналіз [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності. 292 
"Міжнародні економічні відносини" денної форми навчання / уклад. :                      
М. П. Хмара ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 31 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
міжнародної економіки.                                                       УДК  339.9:303.7(07) 
 

103.38 
 

     Світова економічна кон'юнктура [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. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.   УДК  339.9(07) 
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103.39 
 

     Економіка середнього та малого бізнесу зарубіжних держав 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" денної 
форми навчання / уклад. : А. В. Волошенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2018. – 25 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. міжнародної економіки.     УДК  339.9:334.012.6(07) 
 

 60 БІОТЕХНОЛОГІЯ 
  
69.101 
 

     Молекулярна біотехнологія [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" 
освітньо-професійної програми "Фармацевтична біотехнологія" і 
"Промислова біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. :                    
Т. П. Пирог, В. О. Красінько, О. І. Скроцька ; Нац. ун-т харч. технол. –                 
Київ : НУХТ, 2018. – 27 с. – каф. біотехнології і мікробіології. 
                                                                                                 УДК  602.4:577.2(07) 
 

 615 ФАРМАКОЛОГІЯ 
  
69.106 
 

     Сучасні фармацевтичні технології [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 162 "Біотехнології 
та біоінженерія" освітньо-професійної програми "Фармацевтична 
біотехнологія" заочної форми навчання / уклад. : Ю. В. Карлаш ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 17 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. біотехнології і мікробіології.  
                                                                                                         УДК  615(07) 
 

 
64 ДОМОВЕДЕННЯ. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

  

 
640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО 

ХАРЧУВАННЯ 
  

47.09 
 

     Інноваційні ресторанні технології [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітніх програм "Технології харчування", "Технології в 
ресторанному господарстві" денної та заочної форм навчання / уклад. :                        
І. Л. Корецька, О. В. Нєміріч, Н. М. Кравчук, О. А. Коваль, В. В. Польовик ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 101 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології 
ресторанної і аюрведичної продукції                   УДК  640.43:330.341.1(076.1) 
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47.12 
 

     Організація ресторанного господарства [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 ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 41 с. – Електронна бібліотека. 
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і 
аюрведичної продукції.                                                               УДК  640.43(07) 
 

47.16 
 

     Молекулярні технології ресторанної продукції [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної 
роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньої програми "Технології харчування" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Ю. П. Фурманова ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ : НУХТ, 2018. – 18 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної 
продукції.                                                                                     УДК  640.432(07) 
 

47.17 
 

     Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Ю. П. Фурманова, В. І. Зуйко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 42 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної 
продукції.                                                                                     УДК  640.432(07) 
 

 641 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ. СТРАВ 
  

47.18 
 

     Хімія і технологія сировини ресторанного господарства [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : О. В. Матиящук, Н. П. Бондар, А. В. Мурзін ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 69 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології ресторанної і 
аюрведичної продукції.                                                     УДК  641.1:640.43(07) 
 

47.19 
 

     Кулінарознавство [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
практичних занять для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : І. М. Силка, О. В. Коваль ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2018. – 39 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології ресторанної і аюрведичної продукції.  
                                                                                                          УДК  641.5(07) 
 

47.22 
 

     Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 
для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за освітньо-професійною 
програмою "Технології аюрведичних харчових продуктів" спеціальності 181 
"Харчові технології" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. :                                  
О. В. Нєміріч, Н. М. Кравчук, В. В. Польовик, І. М. Силка,                                               
В. М. Михайленко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 40 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології ресторанної і аюрведичної продукції. 
                                                                            УДК  641.55/.56:641.1:613.28(07) 
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664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ 

  
73.85 
 

     Програма переддипломної 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) 
 

73.86 
 

     Визначення терміну придатності харчової продукції [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми навчання / 
уклад. : О. О. Петруша, О. М. Вашека ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2018. – 79 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф.. експертизи харчових продуктів.  
                                                                                           УДК  664:658.62.018(07) 
 

73.88 
 

     Методи контролю якості харчової продукції [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
("Технологічна експертиза та безпека харчової продукції") денної форми 
навчання / уклад. : Н. В. Попова, А. І. Чорна ; Нац. ун-т харч. технол. –                                      
Київ : НУХТ, 2018. – 45 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.  
                                                                                                УДК  664:658.562(07) 
 

73.91 
 

     Харчові технології [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 
виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми навчання / уклад. :                         
С. І. Усатюк, Л. Ю. Арсеньєва, В. М. Сидор, О. О. Петруша, О. М. Вашека,                     
К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 39 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
експертизи харчових продуктів.                                                       УДК  664(07) 
 

73.94 
 

     Якість і безпечність харчових продуктів [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної 
та заочної форм навчання / уклад. : Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 96 с. – Електронна бібліотека. 
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів.                                                                                            УДК  664(07) 
 

73.95 
 

     Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної   
роботи : для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" за освітньо-
професійною програмою "Технологічна експертиза та безпека харчової 
продукції" спеціальності 181 "Харчові технології" денної та заочної форми 
навчання [Електронний ресурс] / уклад. : С. І. Усатюк, Л. Ю. Арсеньєва,                  
В. М. Сидор, О. О. Петруша, О. М. Вашека, К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 38 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових 
продуктів                                                                                             УДК  664(07) 
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73.97 
 

     Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної                 
роботи для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за освітньо-професійною 
програмою "Якість, стандартизація та сертифікація" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форми 
навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк,                
О. О. Петруша, О. М. Вашека ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. 
– 24 с. –  Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. експертизи харчових продуктів.                                              УДК  664(07) 
 

73.98 
 

     Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної   
роботи : для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за освітньо-професійною 
програмою "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" 
спеціальності 181 "Харчові технології" денної форми навчання 
[Електронний ресурс] / уклад. : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк,                                       
О. О. Петруша, О. М. Вашека ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. 
– 24 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. експертизи харчових продуктів.                                              УДК  664(07) 
 

101.29 
 

     Технології харчових поверхнево-активних речовин [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. : В. В. Манк, І. Г. Радзієвська ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 16 с. – Електронна бібліотека. 
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології жирів і 
парфумерно-косметичних продуктів.                                УДК  664:543.395(07) 
 

 664.1 ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
  
62.70 

 
     Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми 
"Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв" заочної 
форми навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. –   
Київ : НУХТ, 2018. – 15 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води. 
                                                                                           УДК  664.1:330.341.1(07) 
 

62.71 
 

     Дослідницький практикум за вибором [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньої програми "Технології питної води та водопідготовки харчових 
виробництв" заочної форми навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 17 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки 
води.                                                                                  УДК  664.1:001.891.5(07) 
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62.72 
 

     Дослідницький практикум за вибором [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для 
студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньої програми "Технології цукру та полісахаридів" заочної форми 
навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська, Л. П. Рева ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2018. – 16 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки води. 
                                                                                           УДК  664.1:001.891.5(07) 
 

62.73 
 

     Перспективні напрями наукових досліджені в галузі [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня. "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології питної 
води та водопідготовки харчових виробництв" заочної форми навчання / 
уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –  
15 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. технології цукру і підготовки води.                         УДК  664.1:001.891(07) 
  

62.74 
 

     Перспективні напрями наукових досліджені в галузі [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології цукру та 
полісахаридів" заочної форми навчання / уклад. : Н. А. Гусятинська ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 17 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології цукру і підготовки 
води.                                                                                     УДК  664.1:001.891(07) 
 

 664.8 КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
  
102.21 
 

     Управління якістю та безпечністю концентрованих продуктів на основі 
фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" 
освітньо-професійної програми "Технології харчових концентрованих 
продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів" 
денної форма навчання / уклад. : В. А. Терлецька, О. В. Кобилінська,                           
О. В. Бендерська К. В. Рубанка, О. В. Точкова ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2018. –  31 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології консервування. 
                                                   УДК  664.87:[663.93'95+664.5]:005.336.3'934(07) 
  

102.22 
 

     Наукові основи безвідходних технологій консервної промисловості 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології", освітньо-
професійної програми "Технології зберігання, консервування та переробки 
плодів і овочів" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. С. Бессараб,                
В. А. Терлецька, К. В. Рубанка, О. В. Бендерська ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2018. – 36 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. технології консервування.           УДК  664.8.001(07) 
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 681.5 АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І 
РЕГУЛЮВАННЯ 

  
37.76 
 

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

37.81 
 

     Автоматизований електропривод [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи 
для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 
"Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології", денної та заочної 
форм навчання / уклад. : В. В. Іващук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2018. – 32 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. автоматизації та інтелектуальних систем 
керування.                                                                                       УДК  681.5(07) 
 

100.78 
 

     Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 
"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін, Є. С. Проскурка ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 109 с. – Електронна 
бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інтегрованих 
автоматизованих систем управління.                                          УДК  681.5(07) 

 
 911.52 ПРИРОДНИЙ ЛАНДШАФТ 

  
57.95 
 

     Ландшафтна екологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
контрольної роботи для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 
101 "Екологія" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. В. Котинський ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 72 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. екології та збалансованого 
природокористування.            УДК  911.52:574(07) 

 
 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

  
1.       Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 7. – Київ, 2018. 

 
2.       Діловодство та документообіг : щомісяч.  журн. № 8 (87). – Київ, 2018.  
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3.       Екологія підприємства : спеціаліз. журн. № 8 (73) – Київ, 2018. 
 

4.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 7. – Київ, 2018.  
 

5.       Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 7. – Київ, 2018. 
 

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

7.       Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и социология : 
науч.-практ. журн. № 5-6 (185-186) . – Киев., 2018. 
 

8.       Новое время страны. № 27 (203). – Київ, 2018. 
 

9.       Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 18 (415), № 19 (416). 
– Київ, 2018. 
 

10.       Охорона праці і пожежна безпека : вироб.-практ. довід. журн. № 8 (92). – 
Київ, 2018. 
 

11.       Расширяя горизонты : прилож. к журн. "Український туризм". № 3, № 4. – 
Киев, 2018. 
 

12.       Рестораторъ : произв.-практ. журн. № 7-8 (155). – Киев, 2018. 
 

13.       Рецепты аптечных продаж. № 8 (75). – Киев, 2018. 
 

14.       Страхова справа : наук.-практ. журн. № 2 (70). – Київ, 2018. 
 

15.       Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.-практ. журн. № 1 (99),  
№ 2 (100). – Київ, 2018. 
 

16.       Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 4. – Київ, 2018. 
 

17.       Український туризм : всеукр. изд. для проф. тур. бизнеса. № 4. – Київ, 2018. 
 

18.       Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. журн. № 6 (59). – Киев, 2018. 
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