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elibrary.nuft.edu.ua/library/DocSearchForm
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по
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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 науковотехнічної бібліотеки (корпус Д, другий
поверх, ліве крило, кім. 9). Довідки за тел.
287-92-09, 92-09 (внутрішній).
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Нові надходження № 1 (січень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ;
уклад. І. Прокопенко, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2019. – 14 с.
Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що
надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у січні 2019 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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004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
004.6
Г52

Глава М. Г. Інформаційна технологія інтеграції гетерогенних баз даних на
основі об'єднання моделей предметних областей : автореф. дис. ... канд. техн.
наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / Глава Марія Геннадіївна ; Одес.
нац. політех. ун-т. – Одеса, 2018. – 22 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 004.652(043.3)

36.105

Литовченко І. М. Методи та засоби комп'ютерних інформаційних
технологій [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього
ступеня "Бакалавр" спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" денної та
заочної форм навчання / І. М. Литовченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 44 с. – Електронна бібліотека – Навчально-методичні
матеріали НУХТ – каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних
виробництв.
УДК 004.9(07)

51.48

Основи програмування та алгоритмічні мови [Електронний ресурс] :
лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання /
уклад. : С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, К. Є. Бобрівник ; Нац. ун-т харч. технол. –
Київ : НУХТ, 2018. – 443 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
УДК 004.42'43(07)
матеріали НУХТ – каф. інформаційних систем.

100.88

Мікропроцесорні системи управління електроприводом [Електронний
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : С. М. Швед,
М. С. Романов ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 32 с. –
Електронна бібліотека – Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф.
інтегрованих автоматизованих систем управління.
УДК 004.31:621.3.067(07)
005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

005.5
Б20

Баланович А. М. Обґрунтування стратегій розвитку промислового
підприємства на основі ринкових тенденцій : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Баланович Анна Миколаївна ; Харків. нац. екон.
ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2018. – 19 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) УДК 005.591.3:338:621(043.3)

005.3
З-87

Зосімова А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання
зовнішньоекономічної діяльності з позицій конкурентоспроможності
підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Зосімова
Анастасія Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків,
2018. - 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 005.332.4:339.9]:621(477)(043.3)
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005.7
С32

Сердюков К. Г. Формування механізму корпоративного контролю в
господарських товариствах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09
"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" /
Сердюков Костянтин Георгійович ; Харків. держ. ун-т харч. та торг. – Харків,
2018. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 005.742:005.72]:334.722.8(043.3)
33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

33
Д27

Дейнега О. В. Інформаційна підтримка прийняття маркетингових рішень
промисловим підприємством в умовах невизначеності : автореф. дис. ... д-ра
екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Дейнега Олександр Вікторович ; Одес. нац. політех.
ун-т. – Одеса, 2018. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) УДК 33:005.936.3]:004(043.3)
330.3 ДИНАМІКА ЕКОНОМІКИ. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

330.3
З-43

Звонар В. П. Формування та реалізація соціальної відповідальності в
Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 "Демографія, економіка
праці, соціальна економіка і політика" / Звонар Віктор Павлович ; Нац. акад.
наук України ; Ін-т демографії та соц. дослід. ім. М. В. Птухи. – Київ, 2018. –
36 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.342.146+[316.334.2:005.35](477)(043.3)

330.3
Ф34

Федулова С. О. Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних
соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів :
автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка" / Федулова Світлана Олександрівна ; Нац. акад. наук
України ; Ін-т проблем ринку та екон.-еколог. досліджень. – Одеса, 2018. –
36 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 330.341.:338.49:332.1(477)(043.3)
331.45 ОХОРОНА ПРАЦІ

57.98

Володченкова Н. В. Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист
[Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освітнього ступеня
"Магістр" спец. 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління фінансовоекономічною безпекою" денної форми навчання / Н. В. Володченкова ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 70 с. – Електронна бібліотека –
Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф. екологічної безпеки та охорони
праці.
УДК 331.45+355.58(07)
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57.99

Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист [Електронний ресурс] :
методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів
освітнього ступеня "Магістр", спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої
програми "Управління фінансово-економічною безпекою" денної форми
навчання / уклад. : Н. В. Володченкова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 70 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ – каф. екологічної безпеки та охорони праці.
УДК 331.45+355.58(07)
331.5 РИНОК ПРАЦІ

331.5
І-46

Ільїч Л. М. Структурні зрушення транзитивного ринку праці : теорія і
методологія регулювання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07
"Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" / Ільїч
Людмила Миколаївна ; Нац. акад. наук України; Ін-т демографії та соц.
дослід. ім. М. В. Птухи. – Київ, 2018. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 331.522.546.56:332.02(043.3)
332 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

332
Д72

Драбик О. М. Державне регулювання пенсійного забезпечення в контексті
соціального захисту сільського населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / Драбик
Оксана Миколаївна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам'янецьПодільський, 2018. – 20 c.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 332.025.12+35.087.43(477)(043.3)
336 ФІНАНСИ

48.85

Фінанси, гроші і кредит [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
проведенні практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм
навчання / уклад. : М. І. Арич, О. А. Гнатенко, Ю. М. Кулинич ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 61 с. – Електронна бібліотека. – Навчальнометодичні матеріали НУХТ – каф. фінансів.
УДК 336(07)
338 ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

338.4
Г83

Григор'єв С. О. Формування і функціонування ринків продукції галузі
птахівництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03
"Економіка та управління національним господарством" / Григор'єв Сергій
Олегович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ,
2018. – 23 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) УДК 338.439.5:637.54(043.3)
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338.2
Д32

Демяненко
К.
А.
Екологічний
менеджмент
у
забезпеченні
конкурентоспроможності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)" / Демяненко Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.242.2:502.175]:664.14(043.3)

338.4
М41

Меглей В. І. Еколого-економічний розвиток аграрного сектора
національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03
"Економіка та управління національним господарством" / Меглей Віктор
Іванович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2018. –
21 c.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.43:631.95(043.3)

338.2
Н14

Набулсі X. Механізм регулювання державно-приватного партнерства у
соціальній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та
управління національним господарством" / Набулсі Хусейн ; Центр.-укр.
нац. техн. ун-т. – Кропивницький, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.222:338.242.4(043.3)

338.4
П82

Проскуріна М. О. Державна політика економічного розвитку культурної
індустрії : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 "Економіка та
управління національним господарством" / Проскуріна Марія Олегівна ;
Нац. акад. упр. – Київ, 2018. – 39 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 338.46(043.3)
339 КОНКУРЕНЦІЯ

339.1
Т70

Трокоз
Ю.
В.
Функціонування
ринку
конкурентоспроможної
агропродовольчої продукції в умовах європейської інтеграції України :
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством" / Трокоз Юрій Володимирович ; Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 23 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 339.137.2:338.43-027.3:339.92(477)(043.3)
351.82 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

351
С34

Сібекіна
А.
Ю.
Державне
регулювання
інтеграцією
зовнішньоторговельного сектору України до ЄС : автореф. дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" /
Сібекіна Анна Юріївна ; Нац. акад. управ. – Київ, 2018. – 20 с.
Кільк. прим.: 1 (Науковий читальний зал)
УДК 351.82:339.5.02](477:4-6ЄС)(043.3)

6

368 СТРАХУВАННЯ
48.84

Страхові послуги [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до
проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та
заочної форм навчання / уклад. М. І. Арич ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2018. – 80 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ – каф. фінансів.
УДК 368.1(07)
519.21 ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ

52.42

Radzievska О. І. Theory of Probability [Electronic resource] : Course of the
Lectures for bachelor’s degree applicants in specialties 051 "Economics", 071
"Accounting and Auditing», 072 «Finance, Banking and Insurance», 073
«Management", 075 "Marketing", 292 "International Economics" full-time study /
О. І. Radzievska, N. L. Kuzminska ; National University of Food Technologies. –
Kyiv : NUFT, 2018. – 88 p. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні
матеріали НУХТ – каф. вищої математики імені проф. Можара В. І.
УДК 519.21(07)
57 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ
576 КЛІТИННА ТА СУБКЛІТИННА БІОЛОГІЯ

69.108

Біологія клітин [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для
здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та
біоінженерія"
денної
та
заочної
форм
навчання
/
уклад.
:
В. О. Красінько, Т. О. Белемець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018.
– 110 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ –
каф. біотехнології і мікробіології.
УДК 576(07)
577 БІОХІМІЯ

577.1
Г20

Гармаш Я. А. Роль сигнального шляху ERN1 в регуляції експресії генів,
що кодують синтез ензимів гліколізу та пентозофосфатного шунта : автореф.
дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 "Біохімія" / Гармаш Яна Анатоліївна ; Нац
акад. наук України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2018. – 22 с.
Кільк. прим.: 1 (Науковий читальний зал)
УДК 577.112.7:616(043.3)
614 САНІТАРНИЙ НАГЛЯД В ЦІЛОМУ

43.163

Санітарія і гігієна в галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації
до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна
справа" заочної форми навчання / уклад. : Л. О. Шаран, А. В. Ковтун ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 46 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф. готельно-ресторанної справи.
УДК 614.3:640.4(07)
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62 МАШИНОБУДУВАННЯ
62
Б89

Брунеткін О. І. Моделі та методи математичного забезпечення
автоматизованих систем керування процесом використання палива змінного
складу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів
керування" / Брунеткін Олександр Іванович ; Одес. нац. політех. ун-т. –
Одеса, 2018. – 38 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 62-503.57(043.3)
620 ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

620.1
К67

Корній С. А. Прогнозування механізмів взаємодії металевих систем з
корозивним середовищем методами квантової хімії : автореф. дис. ... д-ра
техн. наук : 05.17.14 "Хімічний опір матеріалів та захист від корозії" / Корній
Сергій Андрійович ; Нац. акад. наук України, Фізико-мех. ін-т
ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2018. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 620.193:544.636:544.653.22(043.3)
621 ТЕОРІЯ І ПРИНЦИПИ МАШИНОБУДУВАННЯ

621.01
П75

Пригодій Д. В. Удосконалення теорії динаміки і обладнання систем
транспортування плівкових матеріалів в лініях пакування харчової
продукції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та
обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
(технічні науки)" / Пригодій Денис Віталійович ; Нац. ун-т харч. технол. –
Київ, 2018. – 19 с.
Кільк. прим. : 3 (Науковий читальний зал)
УДК 621.01(043.3)

621.01
П75

Пригодій Д. В. Удосконалення теорії динаміки і обладнання систем
транспортування плівкових матеріалів в лініях пакування харчової
продукції : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Пригодій Денис Віталійович ;
Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 203 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 621.01(043.5)
621.35 ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ТЕХНІКА

621.3
Є74

Єрмоленко І. Ю. Наукові основи електрохімічної технології покриттів
тернарними сплавами заліза з тугоплавкими металами : автореф. дис. ... д-ра
техн. наук : 05.17.03 "Технічна електрохімія" / Єрмоленко Ірина Юріївна ;
Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". – Харків, 2018. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 621.35(043.3)
628.1 ВОДОПОСТАЧАННЯ. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

628.1
Т76

Трохименко Г. Г. Комплексні маловідходні технології захисту від
забруднення гідроекосистем (на прикладі Миколаївської області) : автореф.
дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 "Екологічна безпека" / Трохименко Ганна
Григорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т ім. І. Сікорського". –
Київ, 2018. – 40 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 628.162:628.3:621.359.7:504.4.054(043.3)
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631 ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ
631.1
Б43

Бєлко І. А. Стратегічне управління розвитком сільськогосподарських
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Бєлко Ігор
Антонович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2018. –
20 c.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 631.152:631.11(043.3)

631.1
К75

Кочетков Ю. О. Управління землекористуванням сільськогосподарських
підприємств в умовах глобальних змін навколишнього середовища : автореф.
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)" / Кочетков Юрій Олексійович ;
Таврійський держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2018. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 631.153:332.37:332.36(043.3)
637 ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦЬВА ТА МИСЛИВСТВА
637.2 МАСЛО І МАСЛОРОБСТВО

637.2
О-95

Очколяс О. М. Удосконалення технології вершкового масла підвищеної
харчової цінності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 "Технологія
м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Очколяс Олена
Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. технол. – Одеса, 2018. – 24 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 637.238.4.055(043.3)
637.5 ПЕРЕРОБКА М’ЯСА

637.5
І-21

Іванова Т. М. Удосконалення технології м'ясних продуктів з
використанням кверцетинвмісної сировини : автореф. дис. ... канд. техн.
наук : 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з
гідробіонтів" / Іванова Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ,
2018. – 25 с.
Кільк. прим. : 3 (Науковий читальний зал)
УДК 637.52:664.094.3.0.97.8 - 048.78(043.3)
64 ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО
ХАРЧУВАННЯ

43.164

Організація ресторанного господарства [Електронний ресурс] : методичні
рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня
"Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної
форм навчання / уклад. : О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь ; Нац.
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 53 с. – Електронна бібліотека. –
Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф. готельно-ресторанної справи.
УДК 640.43(07)

9

43.166

Chemistry and technology of raw materials in hospitality [Electronic
resource] : laboratory work for students of Bachelor's level of specialty 241 "Hotel
and restaurant business" for the full time of study / compiler : M. O. Polumbryk ;
National University of Food Technologies. – Kyiv : NUFT, 2018. – 72 p. –
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф.
готельно-ресторанної справи.
УДК 640.4:[54+658.56(07)
641.5 ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ ТА СТРАВ. КУЛІНАРІЯ

641.5
Л37

Левицька С. О. Прогнозування якості швидкозамороженої капусти
броколі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 "Товарознавство харчових
продуктів" / Левицька Станіслава Олегівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. –
Київ, 2018. – 21 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) УДК 641.528:635.356(043.3)
65 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

65
М74

Могілатенко А. С. Методи та модель інформаційної технології формування
даних про повітряні об'єкти в автоматизованих системах управління
повітряним рухом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні
технології" / Могілатенко Андрій Станіславович ; Черкас. держ. технол. ун-т.
– Черкаси, 2018. – 20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 65.011.56(043.3)
655 ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

36.103

Литовченко І. М. Додрукарське опрацювання інформації [Електронний
ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" денної та заочної форм
навчання / І. М. Литовченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. –
88 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ – каф.
машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.
УДК 655.25.021:004(07)

36.104

Додрукарське
опрацювання
інформації
[Електронний
ресурс]:
лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" денної та заочної форм
навчання / уклад. : І. М. Литовченко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ,
2018. – 45 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ
– каф. машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.
УДК 655.25.021:004(07)
658.1 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМТВА

658.1
П30

Петрова Л. С. Індикативне контролювання розвитку інноваційноактивного підприємства на засадах бюджетування : автореф. дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)" / Петрова Лаура Саламівна ; Одес. нац. політех. ун-т.
– Одеса, 2018. – 25 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.1:658.341.1:330(043.3)
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658.1
Т41

Тимошенко К. В. Інвестування розвитку людського капіталу промислового
підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Тимошенко
Карина Віталіївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2018. –
20 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 658.152:[331.101.262+334.716](043.3)
66.0 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

66.0
З-69

Змієвський Ю. Г. Наукові засади баро- та електромембранних процесів
харчових технологій : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.18.12 "Процеси та
обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" /
Змієвський Юрій Григорович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 40 с.
Кільк. прим. : 3 (Науковий читальний зал)
УДК 66.081.6:637.142.2(043.3)

66.0
З-69

Змієвський Ю. Г. Наукові засади баро- та електромембранних процесів
харчових технологій : дис... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Змієвський Юрій
Григорович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 423 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 66.081.6+ 637.142.2(043.5)
662.7 ПАЛИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

662.7
Ж15

Жадан С. О. Біотехнологія утилізації відходів птахівництва з одержанням
біогазу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 "Біотехнологія" / Жадан
Сергій Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. – Київ, 2018. – 27 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 662.767.2:636.5/.6(043.3)
664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

664.6
Д36

Деркач А. В. Підвищення ефективності нагнітання тіста обертовими
валками у формувальній машині : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12
"Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних
виробництв" / Деркач Андрій Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2018. – 25 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 664.61(043.3)

664.6
С36

Сильчук Т. А. Наукове обґрунтування та розроблення прискорених
технологій хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами :
автореф. дис. ... д-ра тех. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харчової
продукції" / Сильчук Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ,
2018. – 39 с.
Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал)
УДК 664.6:640.4(043.3)
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664.6
С36

Сильчук Т. А. Наукове обґрунтування та розроблення прискорених
технологій хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами : дис. ...
д-ра тех. наук : спец. 05.18.16 / Сильчук Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т харч.
технол. – Київ, 2018. – 330 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 664.6:640.4(043.5)

664.6
С36

Сильчук Т. А. Наукове обґрунтування та розроблення прискорених
технологій хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами : дод. до
дис. ... д-ра тех. наук : спец. 05.18.16 / Сильчук Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т
харч. технол. – Київ, 2018. – 190 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 664.6:640.4(043.5)
664.8/.9 ТЕХНОЛОГІЯ КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
664.8 КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

664.8
З-26

Заморська І. Л. Теоретичне обґрунтування і розроблення технологій
зберігання та консервування ягід суниці садової : автореф. дис. ... д-ра тех.
наук : спец. 05.18.13 "Технологія консервованих і охолоджених харчових
продуктів" / Заморська Ірина Леонідівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ,
2018. – 41 с.
Кільк. прим. : 2 (Науковий читальний зал) УДК 664.8.037:634.75(043.3)

664.8
З-26

Заморська І. Л. Теоретичне обґрунтування і розроблення технологій
зберігання та консервування ягід суниці садової : дис. ... д-ра тех. наук : спец.
05.18.13 / Заморська Ірина Леонідівна ; Уман. нац. ун-т садівництва, Нац.
ун-т харч. технол. – Умань, 2018. – 553 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал) УДК 664.8.037:634.75(043.5)
664.9 КОНСЕРВУВАННЯ РИБИ

664.9
М50

Менчинська А. А. Удосконалення технології рибних паст підвищеної
біологічної цінності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 "Технологія
м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Менчинська Аліна
Анатоліївна ; Одес. нац. акад. харч. технол. – Одеса, 2018. – 23 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 664.953/.955:637.56.04(043.3)
677.1/.5 ВОЛОКНИСТІ МАТЕРІАЛИ

677.1
Б26

Бартків Л. Г. Розробка перспективних методів і систем контролю якості
стебел соломи льону олійного : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02
"Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і
луб'яних культур" / Бартків Лариса Григорівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. –
Херсон, 2018. – 26 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 677.11.021(043.3)
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687 ШВЕЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
687
З-38

Захаркевич О. В. Розвиток наукових основ забезпечення гнучкості
конструкторсько-технологічної
підготовки
швейного
виробництва
із
застосуванням експертних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.19
"Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів" /
Захаркевич Оксана Василівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2018. – 44 с.
Кільк. прим. : 1 (Науковий читальний зал)
УДК 687.016.5:004.891.2(043.3)
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