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Семінари та тренінги 

 
Пропонуємо замовити семінар чи 

тренінг на теми: 
 

 Google Академія для 
науковців. 
 
 Scopus. основні можливості 
для науковців. 

 
 Електронні науково-
інформаційні ресурси бібліотеки. 

 
 Інформаційне забезпечення 
навчальних дисциплін. 
 
 Можливості платформи Web 
of Science. 
 
 Основи інформаційної 
культури. 
 
 Публікація в міжнародному 
виданні. 
 
 Робота з науковими 
джерелами інформації. 
 
 Робота з реєстром 
ідентифікації автора ORCID. 
 
 
 
 
 

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:  
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/12345678
9/28747/1/instruktciya.pdf  
 Інструкція для пошуку у фонді бібліотеки 
навчально-методичної літератури з навчальних 
дисциплін: 
dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2874
8/1/instr.pdf 
 Інструкція по створенню профілю вченого 
в GOOGLE Академії: 
dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2875
1/1/Google%20Scholar.pdf 
 Оформлення бібліографічних посилань у 
наукових роботах: 
dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2875
2/1/poradnyk.pdf 
 Інструкція по реєстрації та наповненню 

профілю в ORCID: 
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2
8750/1/ORCID.pdf 
 Інструкція по самостійному розміщенню 

публікацій (самоархівуванню) в 
Інституційному репозитарії Національного 
університету харчових технологій: 
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2
8749/1/eNUFTIR.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). 

Наш e-mail: 
library@nuft.edu.ua 
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Нові надходження № 5 (травень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; уклад.               
І. Прокопенко, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2019. – 18 с.  

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

Щомісячно з 25 по 27 число, проходять виставки нових надходжень в науковому 
читальному залі. 

Бюлетень адресовано науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних 
закладів. 

Зміст 
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 001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ 
  

65.79 
 

     Науково-дослідницький практикум [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
освітньо-професійних програм "Технології хліба, кондитерських, макаронних 
виробів та харчоконцентратів" та "Технології органічних харчових продуктів" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Дробот, І. М. Зінченко,                       
Л. А. Михонік, О. В. Запотоцька ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 60 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. - каф. технології хлібопекарських та кондитерських виробів.  
                                                                                               УДК  001.891:664.6(07) 
  

65.80 
 

     Науково-дослідницький практикум [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 освітньо-
професійних програм "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів 
та харчоконцентратів", "Технології органічних харчових продуктів" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : І. М. Зінченко, Л. А. Михонік ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 20 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. - каф. технології хлібопекарських та 
кондитерських виробів.                                                      УДК  001.891:664.6(07) 
 

68.74 
 

     Науково-дослідницький практикум [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології", освітньо-професійної програми "Технології зберігання, 
консервування та переробка молока" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Г. Є. Поліщук, О. В. Грек, А. В. Тимчук ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 46 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ.  -каф. технології молока і молочних продуктів.  
                                                                                              УДК  001.891:637.1(07) 
 

 004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ 
  

004 
Р13 

     Рабчун Д. І. Методи ресурсної оптимізації захисту інформаційних систем 
підприємства в умовах динамічного інформаційного протистояння : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 "Інформаційна безпека держави" / Рабчун 
Дмитро Ігорович ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                       УДК  004.056(043.3) 
 

100.91 
 

     Луцька Н. М. Сучасні технології проектування інтелектуальних систем 
керування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології" освітньо-професійної програми "Інтелектуальні 
комп'ютерні системи керування" денної та заочної форм навчання /                             
Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 
117 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління.  
                                                                                                         УДК  004.896(07)  
 

 
 

3 



100.92 
 

     Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях [Електронний 
ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані 
технології" освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. :                               
М. В. Сашньова, В. В. Полупан ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 73 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління. 
                                                                                                        УДК  004.4'27(07)  
 

100.93 
 

     Людино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 
"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" освітньо-професійної 
програми "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" денної і 
заочної форм навчання / уклад. : О. М. Пупена, В. В. Полупан ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 136 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. автоматизації та 
комп'ютерних технологій систем управління.                               УДК  004.5(07) 
 

 005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 
  

45.134 
 

     Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" 
освітньо-професійної програми "Маркетинг" денної та заочної форм 
навчання / уклад. : Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, С. Б. Розумей,                           
Л. В. Капінус, О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ : НУХТ, 2019. – 147 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                                     УДК  005:659.1(07) 
 

45.135 
 

     Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання 
курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 
075 "Маркетинг" освітньо-професійної програми "Маркетинг" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко,                               
С. Б. Розумей, Л. В. Капінус, О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 56 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.  
                                                                                                      УДК  005:659.1(07) 
 

46.173 
 

     Управління талантами та розвиток персоналу [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів 
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. І. Драган, 
А. Д. Бергер ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 20 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
економіки праці та менеджменту.                                              УДК  005.966(07) 
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 316 СОЦІОЛОГІЯ 
  

45.130 
 

     Методологія дослідження соціальних комунікацій [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних 
занять для здобувачів 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, 2019. – 19 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.  
                                                                                        УДК  316.472.4-047.37(07) 
 

 32 ПОЛІТИКА 
 

324 ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМИ. ВИБОРЧІ КОМПАНІЇ 
  

45.129 
 

     Політконсалтинг і виборчі технології [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для 
здобувачів 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, 2019. – 27 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                                                УДК  324(07) 

 
327.8 ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ, ТИСК НА ІНШІ КРАЇНИ 

  
45.131 

 
     Інформаційні війни та інформаційна політика і безпека [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення 
практичних занять для здобувачів 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, 2019. – 22 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
маркетингу.                                                      УДК  327.8:[323.266+316.472.4(07) 
 

 33 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
  

 
330.3 ДИНАМІКА ЕКОНОМІКИ. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

  
44.106 

 
     Економіка росту і розвитку галузевих ринків [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних 
робіт для здобувачів освітнього ступеня "Магістр", спеціальності 051 
"Економіка", освітньо-професійної програми "Економіка підприємства" 
денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. П. Басюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 18 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права.        УДК  330.3:664(07) 
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331.5 РИНОК ПРАЦІ 

  
331.5 
Р82 

     Рубежанська В. О. Державне регулювання розвитком національного 
ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : .00.03 "Економіка та 
управління національним господарством" / Рубежанська Вікторія Олегівна ; 
Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". – Київ, 2019. – 25 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)     УДК  331.5.024.5:331.52(043.3) 
 

 
339.138 МАРКЕТИНГ 

  
45.132 

 
     Інсайти торговельного підприємництва [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" освітньо-професійної програми "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" денної форми навчання / уклад. : Н. М. Соломянюк,                     
С. В. Ткачук, В. А. Стеценко, А. Д. Бергер ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 26 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                                        УДК  339.138(07) 
 

45.133 
 

     Програма виробничої та переддипломної практик здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр", спеціальності 075 "Маркетинг", освітньо-професійної 
програми "Маркетинг", денної та заочної форм навчання [Електронний 
ресурс] / уклад. : С. Б. Розумей, Л. В. Капінус, Н. П. Скригун, Т. Г. Бєлова,               
О. Ф. Крайнюченко, К. Ю. Семененко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 34 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. маркетингу.                                        УДК  339.138(07) 
 

 502/504 НАУКА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
  

502 
Б83 

     Борук С. Д. Розвиток наукових основ створення екологічно прийнятних 
дисперсних палив для енергогенеруючих підприємств України : автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 "Екологічна безпека" / Борук Сергій 
Дмитрович ; Держ. екол. акад. післядип. освіти та упр. – Київ, 2018. – 39 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)  
                                                                    УДК  [502.72:621.794.4]:502.171(043.3) 
 

504 
Х21 

     Харламова О. В. Науково-методологічні основи управління екологічною 
безпекою в умовах природно-антропогенного навантаження : автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук : 21.06.01 "Екологічна безпека" / Харламова Олена 
Володимирівна ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2018. – 38 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)  
                                                                          УДК  504.1/.7:502.13:502.175(043.3) 
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 51  МАТЕМАТИКА 
  

35.14 
 

     Статистичні задачі та аналіз в технологіях [Електронний ресурс] : 
лабораторний практикум для здобувачів 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. : Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 127 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. процесів і апаратів харчових 
виробництв.                                                                                      УДК  519.22(07) 
 

52.44 
 

     Сафонов В. М. Математичне програмування [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / В. М. Сафонов, О. П. Зінькевич, О. М. Нещадим ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 195 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. вищої математики ім. проф.                      
Можара В. І.                                                                                     УДК  519.85(07) 
 

 
57 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ 

  
57.0 
П33 

     Пиршев K. O. Особливості структурної організації ліпідів плазматичної 
мембрани за апоптозу та ериптозу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 
03.00.04 "Біохімія" / Пиршев Кирило Олександрович ; Нац. акад. наук 
України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2019. – 24 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                УДК  57.085.23:577.115.7:577.352.336:57.012.5:57.033(043.3) 
 

 
577.16 ВІТАМІНИ. ВІТАМІНОПОДІБНІ РЕЧОВИНИ 

  
577.1 
Л63 

     Лісаковська О. О. Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-кВ-асоційованих 
сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу : автореф. дис. 
... канд. біол. наук : 03.00.04 "Біохімія" / Лісаковська Ольга Олександрівна ; 
Нац. акад. наук України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2019. –                  
25 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)  
                                                    УДК  577.161.2+577.175.5:616.71-007.234(043.3) 
 

 
61 МЕДИЧНІ НАУКИ 

 
613.2 ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ 

  
63.41 

 
     Методи оптимізації виробництва оздоровчих продуктів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного 
призначення" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. О. Башта ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 19 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології оздоровчих 
продуктів.                                                                           УДК  613.292-048.34(07) 
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73.101 
 

     Системи менеджменту безпечності харчових продуктів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення 
практичних занять та виконання курсової роботи для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-
професійної програми "Технологічна експертиза та безпека харчової 
продукції", денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Попова,                        
М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 40 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
експертизи харчових продуктів.                                      УДК  613.2:664]:005(07) 
 

73.102 
 

     Системи менеджменту безпечності харчових продуктів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для 
здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" освітньо-професійної програми "Якість, 
стандартизація та сертифікація", денної та заочної форм навчання / уклад. : 
С. І. Усатюк, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. –     
28 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. експертизи харчових продуктів.                              УДК  613.2:664]:005(07) 
 

73.104 
 

     Системи менеджменту безпечності харчових продуктів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення 
практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-
професійної програми "Якість, стандартизація та сертифікація", денної та 
заочної форм навчання / уклад. : С. І. Усатюк, М. В. Янчик ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 61 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. експертизи харчових продуктів.  
                                                                                             УДК  613.2:664]:005(07) 
 

 
615 ФАРМАКОЛОГІЯ 

  
58.43 

 
     Дизайн лікарських засобів [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 162 
"Біотехнології та біоінженерія", освітньо-професійної програми 
"Фармацевтична біотехнологія" денної і заочної форм навчання / уклад. :                   
І. В. Попова, Н. В. Сімурова, О. І. Майборода ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : 
НУХТ, 2019. – 48 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні 
матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії.                                     УДК  615.012(07) 
 

 
62 МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ 

 
620.19 ДЕФЕКТИ МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХНЄ ВИЯВЛЕННЯ 

  
620.1 
Г61 

     Головей С. А. Вплив сульфідів заліза на корозію і наводнювання 
вуглецевих сталей та їх сірководневе корозійне розтріскування : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 "Хімічний опір матеріалів та захист від 
корозії" / Головей Світлана Анатоліївна ; Фізико-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. 
– Львів, 2018. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                    УДК  620.193.4(043.3) 
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621.35 ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ТЕХНІКА 

  
621.35 

В75 
     Вороніна О. В. Електродні процеси на сплавах та сполуках ванадію в 
водневій енергетиці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 "Технічна 
електрохімія" / Вороніна Олена Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політех. ін-т". – Харків, 2018. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                         УДК  621.35(043.3) 
 

 
621.798 ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 

  
621.798 

К82 
     Кривопляс-Володіна Л. О. Багатокритеріальний синтез мехатронних 
функціональних модулів машин пакування харчових продуктів 
[Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 "Процеси та 
обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / 
Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ, 2019. – 46 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати дисертацій. 
                                                                                              УДК  621.6:621.5(043.3) 
 

621.798 
К82 

     Кривопляс-Володіна Л. О. Багатокритеріальний синтез мехатронних 
функціональних модулів машин пакування харчових продуктів : автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, 
мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Кривопляс-Володіна 
Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 46 с.  
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)                 УДК  621.6:621.5(043.3) 
 

621.798 
К82 

     Кривопляс-Володіна Л. О. Багатокритеріальний синтез мехатронних 
функціональних модулів машин пакування харчових продуктів : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.18.12 / Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 457 с. 
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)            УДК  621.6:621.5(043.5) 
 

 
628.47 ВИДАЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ 

  
628.4 
С13 

     Сагдєєва О. А. Удосконалення технології компостування харчової 
складової твердих побутових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
21.06.01 "Екологічна безпека" / Сагдєєва Ольга Анісівна ; Кременчуц. нац. 
ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2018. – 24 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)                    УДК  628.472.3(043.3) 
 

 
631 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

  
631.36 
Ш39 

     Шеїна А. В. Наукове обґрунтування параметрів різання рослинної 
сировини та удосконалення конструкцій овочерізального обладнання 
[Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси 
та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / 
Шеїна Аліна Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. – 
Електронна бібліотека. – Автореферати дисертацій. 
                                                                                    УДК  631.361.8-047.58(043.3) 
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631.36 
Ш39 

     Шеїна А. В. Наукове обгрунтування параметрів різання рослинної 
сировини та удосконалення конструкцій овочерізального обладнання : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, 
мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Шеїна Аліна Вікторівна ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)      УДК  631.361.8-047.58(043.3) 
 

631.36 
Ш39 

     Шеїна А. В. Наукове обгрунтування параметрів різання рослинної 
сировини та удосконалення конструкцій овочерізального обладнання : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Шеїна Аліна Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ, 2019. – 228 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)      УДК  631.361.8-047.58(043.5) 
 

 
637.5 ПЕРЕРОБКА М’ЯСА 

  
67.31 

 
     Програма технологічної практики здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" денної та заочної 
форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. В. Пешук, О. О. Галенко ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 17 с. – Електронна бібліотека. 
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології м'яса і м'ясних 
продуктів.                                                                                           УДК  637.5(07) 
 

67.32 
 

     Програма переддипломної практики здобувачів освітнього ступеня 
"Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної 
програми "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" денної 
та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. В. Пешук,                      
О. О. Галенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 17 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
технології м'яса і м'ясних продуктів.                                              УДК  637.5(07) 
 

 
640.4 ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО 

ХАРЧУВАННЯ 
  

43.167 
 

     Барна справа та організація роботи сомельє [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна 
справа" денної та заочної форм навчання / уклад. : Р. В. Матюшенко ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 80 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. готельно-ресторанної справи. 
                                                                                                         УДК  640.443(07) 
 

43.173 
 

     Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньо-професійної 
програми "Готельно-ресторанна справа" заочної форми навчання / уклад. :  
А. Г. Абрамова, О. В. Нєміріч, Л .В. Стахурська, Ю. А. Ковтун,                                      
О. М. Кирпіченкова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 51 с. – 
Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. 
готельно-ресторанної справи.                                               УДК  640.4:641.5(07) 
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657 БУХГАЛТЕРІЯ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

  
 

657.6 ОФІЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ЗВІТНОСТІ 
  

657.6 
А90 

     Асває А. Облік і аудит за міжнародними стандартами в умовах інтеграції 
в світову економіку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 
"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / 
Асває Азаден ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків, 2019. – 23 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)             УДК  657.6:006.032(043.3) 
 

 
658 ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  
 

658.1 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
  

44.105 
 

     Бізнес-економіка. 1. Обгрунтування стратегічних рішень для бізнесу 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 051 "Економіка", 
освітньо-професійної програми "Економіка підприємства" денної та заочної 
форм навчання / уклад. : Т. П. Басюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 27 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. економіки і права.                                        УДК  658.1:005.21(07) 
 

44.108 
 

     Бізнес-економіка. 1. Обгрунтування стратегічних рішень для бізнесу 
[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та 
проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" 
спеціальності 051 "Економіка", освітньо-професійна програма "Економіка 
підприємства" денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. П. Басюк ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 92 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. економіки і права. 
                                                                                                 УДК  658.1:005.21(07) 
 

 
658.5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 

  
658.5 
М63 

     Міркевич Р. М. Автоматизоване управління виробництвом молочних 
продуктів з підсистемою оперативно-календарного планування 
[Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 
"Автоматизація процесів керування" / Міркевич Роман Миколайович ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. – Електронна бібліотека. – 
Автореферати дисертацій.                                     УДК  658.52.011.56:664(043.3) 
 

658.5 
М63 

     Міркевич Р. М. Автоматизоване управління виробництвом молочних 
продуктів з підсистемою оперативно-календарного планування : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
Міркевич Роман Миколайович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с.  
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)  УДК  658.52.011.56:664(043.3) 
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658.5 
М63 

     Міркевич Р. М. Автоматизоване управління виробництвом молочних 
продуктів з підсистемою оперативно-календарного планування : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.13.07 / Міркевич Роман Миколайович ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ, 2019. – 263 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) УДК  658.52.011.56:664(043.5) 
 

 
658.62 ТОВАРОЗНАВСТВО 

  
658.62 

Д31 
     Демченко В. О. Товарознавча оцінка теплоізоляційних сумішей для 
мурування з зольними мікросферами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.08 "Товарознавство непродовольчих товарів" / Демченко Валентина 
Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2018. – 24 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                           УДК  658.62:005.52[[699.86:691.542]:662.613.1](043.3) 
 

73.103 
 

     Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів [Електронний 
ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання 
контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня - "Магістр" 
спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми 
"Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", заочної форми 
навчання / уклад. : С. І. Усатюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. 
– 31 с. – Електронна бібліотека.. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – 
каф. експертизи харчових продуктів.                                    УДК  658.62:664(07) 
 

 
662.7 ПАЛИВНА ТЕХНОЛОГІЯ 

  
662.7 
К96 

     Кушнарьова Т. О. Розробка технологічних способів застосування 
слабкоспікливого вугілля для розширення сировинної бази коксування : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 "Хімічна технологія палива і 
паливно-мастильних матеріалів" / Кушнарьова Тетяна Олександрівна ; Нац. 
металург. акад. України. – Дніпро, 2018. – 20 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)          УДК  662.7:552.57(043.3) 
 

 
663.2 ВИНОРОБСТВО 

  
663.2 
Щ64 

     Щербина В. А. Удосконалення технології стабілізації білих столових 
виноматеріалів до кристалічних помутнінь : [Електронний ресурс] : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та 
продуктів бродіння" / Щербина Віта Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ, 2019. – 20 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати дисертацій.  
                                                                            УДК  663.22.019.474.001.18(043.3) 
 

663.2 
Щ64 

     Щербина В. А. Удосконалення технології стабілізації білих столових 
виноматеріалів до кристалічних помутнінь : автореф. дис. ... канд. техн.              
наук : 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / 
Щербина Віта Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 20 с. 
Кільк. прим.:  2  (Науковий читальний зал) 
                                                                            УДК  663.22.019.474.001.18(043.3) 
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663.2 
Щ64 

     Щербина В. А. Удосконалення технології стабілізації білих столових 
виноматеріалів до кристалічних помутнінь : дис. ... канд. техн. наук :                       
05.18.05 / Щербина Віта Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 
223 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)  
                                                                            УДК  663.22.019.474.001.18(043.5) 
 

 
664 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  
664 
Р69 

     Романов М. С. Синергетичні основи сталого інноваційного розвитку 
харчової промисловості : концептуальний підхід / М. С. Романов ; Нац. ун-т 
харч. техн. – Київ : НУХТ, 2019. – 71 с.  
Кільк. прим. :  18  (Читальний зал, Науковий відділ) 
                                                                                          УДК  007.2:[330.341.1:664 
 

58.44 
 

     Харчова хімія. Модуль 5. Основи біохімії [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторної та 
контрольної робіт для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 181 освітньо-професійних програм "Харчові технології та 
інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" заочної 
форми навчання / уклад.: А. І. Салюк, О. І. Майборода ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 30 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. харчової хімії.              УДК  664:54]:60(07) 
 

 
664.1 ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

  
664.14 
М13 

     Мазур Л. С. Удосконалення технології льодяникової карамелі 
спеціального призначення аморфної та аморфно-пористої структури 
[Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 
"Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових 
концентратів" / Мазур Любов Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. 
– Електронна бібліотека. – Автореферати дисертацій.       УДК  664.144(043.3) 
 

664.14 
М13 

     Мазур Л. С. Удосконалення технології льодяникової карамелі 
спеціального призначення аморфної та аморфно-пористої структури : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 "Технологія хлібопекарських 
продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів" / Мазур Любов 
Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 19 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)           УДК  664.144(043.3) 
 

664.14 
М13 

     Мазур Л. С. Удосконалення технології льодяникової карамелі 
спеціального призначення аморфної та аморфно-пористої структури : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.01 / Мазур Любов Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол. 
– Київ, 2019. – 268 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)            УДК  664.144(043.5) 
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664.6 ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 

  

664.6 
Р27 

     Рачок В. В. Наукові та технічні аспекти ефективного замішування 
дріжджового тіста в тістомісильних машинах безперервної дії [Електронний 
ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання 
харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Рачок Віталій 
Вікторович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. – Електронна 
бібліотека. – Автореферати дисертацій.                             УДК  664.653.1(043.3) 
 

664.6 
Р27 

     Рачок В. В. Наукові та технічні аспекти ефективного замішування 
дріжджового тіста в тістомісильних машинах безперервної дії : автореф. дис. 
... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, 
мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Рачок Віталій 
Вікторович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)             УДК  664.653.1(043.3) 
 

664.6 
Р27 

     Рачок В. В. Наукові та технічні аспекти ефективного замішування 
дріжджового тіста в тістомісильних машинах безперервної дії : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Рачок Віталій Вікторович ; Нац. ун-т харч. технол. – 
Київ, 2019. – 201 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)             УДК  664.653.1(043.5) 
 

 
664.68 БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ 

  

664.68 
К18 

     Камбулова Ю. В. Наукове обгрунтування технологій кондитерських 
виробів пониженого цукровмісту і енергетичної цінності з пінною і 
драглеподібною структурою [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.18.01 "Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських 
виробів та харчових концентратів" / Камбулова Юлія Вікторівна ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ, 2019. – 37 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати 
дисертацій.                                                                            УДК  664.685.6(043.3) 
 

664.68 
К18 

     Камбулова Ю. В. Наукове обгрунтування технологій кондитерських 
виробів пониженого цукровмісту і енергетичної цінності з пінною і 
драглеподібною структурою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.01 
"Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових 
концентратів" / Камбулова Юлія Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 
2019. – 37 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)                    УДК  664.685.6(043.3) 
 

664.68 
К18 

     Камбулова Ю. В. Наукове обгрунтування технологій кондитерських 
виробів пониженого цукровмісту і енергетичної цінності з пінною і 
драглеподібною структурою : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.01 / Камбулова 
Юлія Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 370 с. 
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)                     УДК  664.685.6(043.5) 
 

664.68 
К18 

     Камбулова Ю. В. Наукове обгрунтування технологій кондитерських 
виробів пониженого цукровмісту і енергетичної цінності з пінною і 
драглеподібною структурою : дод. до дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.01 / 
Камбулова Юлія Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 246 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)            УДК  664.685.6(043.5) 
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664.7 ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА 

  
66.21 

 
     Проблеми науки про зерно [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 181 
"Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання і 
переробки зерна" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. І. Гапонюк ; 
Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 36 с. – Електронна бібліотека. 
– Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. технології зберігання і 
переробки зерна.                                                                        УДК  664.7.001(07) 
 

66.22 
 

     Технологічний аудит у зернових технологіях [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-
професійної програми "Технології зберігання і переробки зерна" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : І. І. Гапонюк, О. Ю. Супрун-Крестова,                  
І. В. Ноздрюхіна, М. І. Кожевникова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 
2019. – 95 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали 
НУХТ. – каф. технології зберігання і переробки зерна.              УДК  664.7(07) 
 

 
664.8 КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

  
664.8 
М35 

     Матяс, Д. С. Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з 
пониженим цукровмістом [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.01 "Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських 
виробів та харчових концентратів" / Матяс Дарія Сергіївна ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ, 2019. – 21 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати 
дисертацій.                                                                  УДК  664.858-048.35(043.3) 
 

664.8 
М35 

     Матяс Д. С. Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з 
пониженим цукровмістом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 
"Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових 
концентратів" / Матяс Дарія Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. 
– 21 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал)      УДК  664.858-048.35(043.3) 
 

664.8 
М35 

     Матяс Д. С. Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з 
пониженим цукровмістом : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Матяс Дарія 
Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 245 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)      УДК  664.858-048.35(043.5) 
 

 
666.76 ВОГНЕТРИВКІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ 

  

666.7 
П42 

     Повшук В. В. Нанозміцнені периклазовуглецеві вогнетриви для 
футерівки конверторів з використанням комплексного антиоксиданту : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 "Технологія тугоплавких 
неметалічних матеріалів" / Повшук Василь Володимирович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політех. ін-т". – Харків, 2018. – 24 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал)             УДК  666.762.8(043.3) 
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681.5 АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І 

РЕГУЛЮВАННЯ 
  

681.5 
К88 

     Куєвда Ю. В. Автоматизована система взаємозв'язаного робастного 
керування турбоагрегатом в умовах невизначеності [Електронний ресурс] : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Куєвда Юлія Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 
22 с. – Електронна бібліотека. – Автореферати дисертацій. 
                                                                      УДК  681.513.5:621.313.322-81(043.3) 
 

681.5 
К88 

     Куєвда Ю. В. Автоматизована система взаємозв'язаного робастного 
керування турбоагрегатом в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Куєвда Юлія 
Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 22 с. 
Кільк. прим. :  2  (Науковий читальний зал) 
                                                                      УДК  681.513.5:621.313.322-81(043.3) 
 

681.5 
К88 

     Куєвда Ю. В. Автоматизована система взаємозв'язаного робастного 
керування турбоагрегатом в умовах невизначеності : дис. ... канд. техн.   
наук : 05.13.07 / Куєвда Юлія Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 
2019. – 215 с. 
Кільк. прим. :  1  (Науковий читальний зал) 
                                                                      УДК  681.513.5:621.313.322-81(043.5) 
 

 796 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
  

56.04 
 

     Фізична культура і спорт [Електронний ресурс] : методичні рекомендації 
до проведення практичних занять з ігрових видів спорту для здобувачів 
освітнього ступеня "Бакалавр" усіх спеціальностей денної форми навчання / 
уклад. : І. С. Павлюк, М. М. Долиніна, Г. О. Топчієва, Н. Л. Лавор ; Нац. ун-т 
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 174 с. – Електронна бібліотека. – 
Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. фізичного виховання.  
                                                                                                               УДК  796(07) 
 

 811 МОВИ 
  

41.50 
 

     Ділова іноземна мова (Англійська мова) [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійної 
програми "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / 
уклад. : Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, Г. А. Чередніченко ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 240 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-
методичні матеріали НУХТ. – каф. ділової іноземної мови та міжнародної 
комунікації.                                                                                   УДК  811.111(07) 
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 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
  

1.        Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Т. 82. 
Вип. 2 / Одес. нац. акад. харч. технол. – Одеса : ОНАХТ, 2018.  
 

2.       Новітні технології пакування : матеріали доп. XVІІІ наук.-практ. конф. 
молодих вчених / Клуб пакувальників України, Нац. ун-т харч. технол., АТ 
"Київ. міжнар. контрактовий ярмарок". – Київ : НУХТ, 2019. 
  

3.       Банківська справа : наук.-практ. вид. № 1 (149). – Київ, 2019. 
  

4.       Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 4. – Київ, 2019. 
  

5.       Вища школа : наук.-практ. вид. № 3 (176). – Київ, 2019. 
  

6.       Водопостачання. Водовідведення : вироб.-прак. журн. № 2. – Київ, 2019. 
 

7.       Діловодство : щомісяч. спец. журн. № 5. – Київ, 2019. 
  

8.       Довідник спеціаліста з охорони праці : щомісяч. спец. журн. № 4. – Київ, 
2019. 
  

9.       Екологія підприємства : спец. журн. № 5 (82). – Київ, 2019. 
  

10.       Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 2. – Харків, 
2019. 
 

11.       Збалансоване природокористування : наук.-практ. журн. № 4. – Київ, 
2018.  
 

12.       Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 4. – Київ, 2019. 
  

13.       Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. № 2 (103). – 
Київ, 2019. – (Економічні науки). 
 

14.       Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 4. – Київ, 2019. 
  

15.       Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки України. 
№ 4. – Київ, 2019. 
  

16.       Кадровик: щомісяч. проф. журн. № 5. – Київ, 2019. 
  

17.       Казна України : всеукр. наук.-практ. вид. № 3 (68). – Київ, 2019. 
  

18.       Контроль якості та безпечності харчової продукції. № 2. – Київ, 2019. 
  

19.       Маркетинг в Україні : наук.-практ. журн. № 1 (112). – Київ, 2019. 
  

20.       Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. № 4 (271). – Харьков, 2019.  
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21.       Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 1 (64). – Запорожье, 2019. 
 

22.       Менеджеr по персоналу : практ. журн. № 5. – Киев, 2019. 
  

23.       Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т. 81. № 2. – Київ, 2019. 
  

24.       Офіційний вісник Президента України : інформ. бюл. № 7 (436), № 8 (437). 
– Київ, 2019. 
  

25.       Охорона праці : коментарі, розрахунки, шаблони. № 3. – Київ, 2019. 
  

26.       Охорона праці і пожежна безпека : вироб.-практ. довід. журн. № 5 (101). – 
Київ, 2019. 
 

27.       Пиво. Технології та інновації. № 1-2 (11-12). – Київ, 2019. 
 

28.       Проблемы управления и інформатики : междунар. науч.-техн. журн. № 2. 
– Киев, 2019. 
  

29.       Рецепты аптечных продаж. № 5 (83). – Киев, 2019. 
  

30.       Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiсяч. наук.-попул. журн. № 1. – 
Київ, 2019. 
 

31.       Садівництво і виноградарство. Технології та інновації: междунар. науч.-
аналит. проф. журн. № 2 (16). – Рівне, 2019. 
  

32.      Сигнальна інформація [Електронний ресурс]. № 4. – Київ, 2019. 
 

33.       Системні дослідження та інформаційні технології: міжнар. наук.-техн. 
журнал. № 1. – Київ, 2019. 
 

34.       Український реферативний журнал "Джерело". Укр. РЖ. Сер. 2 : Технiка. 
Промисловість. Сiльське господарство. № 2. – Київ, 2019. 
  

35.       Управління якістю : спец. журн. № 5 (17). – Київ, 2019. 
  

36.       Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 4 (159).– Київ, 2019. 
  

37.       Электрик : практ. электротехника. № 4 (197). – Київ, 2019. 
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