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Н 73      Нові надходження літератури : бібліогр. список / Полтав. держ. 

аграр. акад., б–ка ; [уклад. І. І. Фіненко ; відп. за вип. 

С. В. Макарець]. – Полтава : ПДАА, 2018. – 22 с. : іл. 

 
У бібліографічному списку представлені документи, які надійшли до 

бібліотеки у IV-му кварталі 2018-го року. 

Видання рекомендовано викладачам, аспірантам та здобувачам вищої 

освіти. 
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Передмова 
 

До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує 

про видання, що надійшли до бібліотеки у 4-му кварталі 2018-го року. 

Матеріал розташовано за основними галузями знань, усередині 

розділів – за алфавітом авторів і назв. Бібліографічний опис документів та 

скорочення слів і словосполучень здійснено згідно з ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. 

Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 

та правила». 

Вміщені анотації на книги. 

Кожний бібліографічний запис містить дані про кількість 

примірників та їх місцезнаходження, а також шифр зберігання книги, по 

якому дане видання можна замовити в бібліотеці. 
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Навчально-методична та наукова література 

 
Економіка 

Фінанси 

Бухгалтерський облік та аудит 

 
1.   
 

368(075.8) 

А 79 

    Аранчій В. І. Страховий менеджмент : навч. посіб. / 

В. І. Аранчій, О. М. Остапенко, Т. М. Остапенко. – 

Полтава : ПДАА, 2018. – 252 с. 

 
    Навчальний посібник складено відповідно до визначених в 

освітньо-професійній програмі спеціальних (фахових) компетенцій 

випускника другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

    В навчальному посібнику розглянуті загальні теоретико-

методологічні аспекти організації та практичні особливості 

управління страховою компанією. 

    Теоретичний матеріал посібника супроводжують схеми та 

рисунки. До кожної теми запропоновано питання для обговорення 

та дискусії, тестові завдання, словник термінів, а також перелік використаної літератури. 
 

Всього примірників: 45 (абонемент учб. літ.) 

 

 

2.   
 

336.276(075.8) 

Б 87 

    Бражник Л. В. Фінансове управління державним 

боргом : навч. посіб. / Л. В. Бражник. – Полтава : 

ПДАА, 2018. - 217 с. 

 
    У навчальному посібнику розглянуто питання теорії управління 

державним боргом та особливості її реалізації у практичній 

діяльності, визначено засади функціонування державного боргу та 

його класифікацію, досліджено сутність та структуру системи 

боргового менеджменту та механізм її функціонування, а також 

розглянуто зарубіжний досвід формування, обслуговування та 

погашення державних боргів. 

    До кожної теми додається список контрольних запитань. 

Теоретичний матеріал супроводжують тестові завдання, критерії оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти, достатня кількість схем, рисунків та формул. 
 

Всього примірників: 45 (абонемент учб. літ.) 
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3.   
 

336(075.8) 

Г 55 

    Глущенко Ю. А. Фінансовий менеджмент у банку : 

навч. посіб. / Ю. А. Глущенко, В. І. Аранчій. – Полтава : 

ПДАА, 2018. – 194 с. 

 
    Навчальний посібник складено відповідно навчальної програми 

дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» для здобувачів 

вищої освіти за ступенем «Магістр».  

    У посібнику розглянуті теоретико-методологічні основи 

організації та практичні аспекти управління в банку. Лекційний 

матеріал доповнений схемами, рисунками, таблицями. До кожної 

теми запропоновані контрольні питання для обговорення та тестові 

завдання для перевірки рівня засвоєння матеріалу. 

 
Всього примірників: 45 (абонемент учб. літ.) 

 

 
4.   
 

33.021(075.8) 

Є 30 

    Єгорова О. В. Економічний аналіз : навч. посіб. 

/ О. В. Єгорова, Л. О. Дорогань-Писаренко, 

Ю. М. Тютюнник ; Мін-во освіти і науки, Полтав. 

держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – 

290 с. 

 
    У посібнику висвітлені теоретико-методологічні та організаційні 

аспекти економічного аналізу діяльності субʼєктів господарювання. 

Аналітичний процес розглядається системно і комплексно.  

    Посібник розрахований, у першу чергу, на здобувачів вищої 

освіти галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 

напряму підготовки 051 «Економіка». 

 
Всього примірників: 40 (абонемент учб. літ.) 
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5.   
657(075.8) 

З–43 

    Звітність бюджетних установ : навч. посіб. / Мін-во 

освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. ; 

Н. Г. Карпенко, Л. О. Дорогань-Писаренко, 

Я. С. Аранчій, Р. В. Ліпський. – [Вид. 2-е, доп. та 

перероб.]. – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – 262 с. 
 
    У навчальному посібнику розкрито принципи, порядок 

формування та подання звітності у бюджетних установах, методику 

складання кошторису бюджетної установи. Окремі теми 

розкривають порядок зберігання, списання бухгалтерських 

документів та формування і подання електронних звітів.  

    Посібник рекомендований здобувачам вищої освіти та фахівцям 

бюджетних установ та організацій. 
 

Всього примірників: 4 (абонемент наук. літ.) 

 

6.  

005.95(072) 

К 13 

Кадровий менеджмент : метод. рек. щодо виконання контрольної роботи для 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Бізнес-

адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» СВО «Магістр» / [Л. М. Березіна, 

М. В. Коваленко] ; Мін-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., каф. 

менеджменту. – Полтава : ПДАА, 2018. – 16 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

7.  

005.95(072) 

К 13 

Кадровий менеджмент : метод. рек. щодо виконання контрольної роботи для 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Менеджмент 

організацій» та «Бізнес-адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» СВО «Магістр» / 

[М. В. Коваленко] ; Мін-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., каф. 

менеджменту. – Полтава : ПДАА, 2018. – 16 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

8.  

338.24(072) 

М 26 

Маркетинговий менеджмент : метод. рек. для написання курсової роботи для 

здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» 

спец. 073 «Менеджмент» СВО «Магістр» / [І. П. Потапюк] ; Полтав. держ. аграр. 

акад., каф. менеджменту. – Полтава : ПДАА, 2018. – 34 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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9.  
334.716 

М 26 

    Маркіна І. А. Управління прибутком торговельних 

підприємств : монографія / І. А. Маркіна, 

В. Л. Вороніна ; Мін-во освіти і науки України, 

Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : Астрая, 2018. – 

167 с. 

 
    Монографію присвячено розробці методичних рекомендацій 

щодо удосконалення організаційних та економічних підходів до 

управління прибутком торговельних підприємств. 

    У монографії поглиблено теоретико-методичні засади 

управління прибутком торговельного підприємства в умовах 

трансформації ринкових відносин. Проведено аналіз тенденцій 

розвитку роздрібної торгівлі в Україні, здійснено діагностику стану та соціально-економічного 

розвитку підприємств торгівлі, обгрунтовано послідовність моніторингу та методичний підхід до 

оцінки стану системи управління прибутком торговельного підприємства. Запропоновано модель 

управління операційним прибутком, розроблено методичний інструментарій його планування. 

    Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів, а також для наукових працівників і тих, хто 

цікавиться питаннями управління прибутком підприємств торговельної сфери.  
 

Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.) 

 

 
10.  

334.716 

М 26 

    Маркіна І. А. Управління стійким розвитком 

підприємств агропродовольчої сфери (на матеріалах 

України та Нігерії) : монографія / І. А. Маркіна, 

О. А. Оке ; Мін-во освіти і науки України, Полтав. 

держ. аграр. акад. – Полтава : Астрая, 2018. – 248 с. 

 
    Монографія присвячена вирішенню науково-практичного 

завдання щодо розробки теоретичних положень, методичного 

забезпечення та практичних рекомендацій стосовно управління 

стійким розвитком підприємств агропродовольчої сфери. У 

монографії проведено аналіз основних тенденцій розвитку 

підприємств агропродовольчої сфери України і Нігерії. 

Сформовано систему індикаторів стійкого розвитку підприємств 

агропродовольчої сфери, удосконалено методичний інструментарій моніторингу та запропоновано 

методику оцінки стійкого розвитку за групами індикаторів. Обгрунтовано вплив соціальної 

відповідальності підприємств агропродовольчої сфери на підвищення якості життя населення.  

    Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів, а також для наукових працівників і тих, хто 

цікавиться питаннями стійкого розвитку та управління підприємствами агропродовольчої сфери, 

зокрема України і Нігерії. 

 
Всього примірників: 8 (абонемент наук. літ.) 
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11.  

005.7(072) 

М 50 

Менеджмент організацій : метод. рек. для написання курсової роботи для 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент 

організацій» спец. 073 «Менеджмент» / [І. А. Маркіна, Д. В. Дячков, І. П. Потапюк, 

І. В. Шульженко] ; Полтав. держ. аграр. акад., каф. менеджменту. – Полтава : ПДАА, 

2017. – 47 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

12.  
005 

М 50 

    Management of the 21st century: globalization 

challenges : monograph / [R. Rossi, Y. Safonov, 

V. Aranchiy and others] ; in edition I. A. Markina ; 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Poltava 

State Agrarian Academy. – Prague : Nemoros s.r.o., 2018. – 

508 p. 

 

 

 

 
Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

13.   
331.103.3(072) 

М 54 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни «Тайм-

менеджмент» : для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами 

«Бізнес-адміністрування» та «Менеджмент організацій» спец. 073 «Менеджмент» / 

[уклад. Д. В. Дячков] ; Полтав. держ. аграр. акад., ф-т економіки та менеджменту. – 

Полтава : [б. в.], 2017. – 31 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

14.   
005.3(072) 

М 54 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Управління безпекою в бізнес-середовищі» : для здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування» 

спец. 073 «Менеджмент» / [уклад. Д. В. Дячков] ; Полтав. держ. аграр. акад., ф-т 

економіки та менеджменту. – Полтава : [б. в.], 2017. – 20 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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15.   
005.3(072) 

М 54 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Управління безпекою підприємства» : для здобувачів вищої освіти освітньо-
професійної програми «Менеджмент організацій» спец. 073 «Менеджмент» / [уклад. 
Д. В. Дячков] ; Полтав. держ. аграр. акад., ф-т економіки та менеджменту. – Полтава : 
[б. в.], 2017. – 20 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

16.   
005.8(072) 

М 54 

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Управління проектами» : для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Економіка підприємства» спец. 051 «Економіка» ступеня вищої освіти 
«Магістр» / [Т. О. Сазонова] ; Мін-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. 
акад., каф. менеджменту. – Полтава : ПДАА, 2018. – 24 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

17.   
005.8(072) 

М 54 

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Управління проектами» : для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент організацій» та «Бізнес-адміністрування» спец. 073 
«Менеджмент» ступеня вищої освіти «Магістр» / [Т. О. Сазонова] ; Мін-во освіти і 
науки України, Полтав. держ. аграр. акад., каф. менеджменту. – Полтава : ПДАА, 
2018. – 24 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

18.   
005.7(072) 

М 50 

Методичні рекомендації для практичних занять [з дисципліни] «Менеджмент 
організацій» : для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент організацій» спец. 073 «Менеджмент» / [І. В. Шульженко] ; Полтав. 
держ. аграр. акад., каф. менеджменту. – Полтава : [б. в.], 2017. – 36 с. 

 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

19.  
005(072) 

М 54 

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Управління 

безпекою підприємства» : освітньо-професійна програма «Менеджмент 
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організацій» спец. 073 «Менеджмент» ступень вищої освіти «Магістр» / [уклад. 
В. Л. Вороніна] ; Мін-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., каф. 
менеджменту. – Полтава : ПДАА, 2018. – 31 с. 
 

Всього примірників: 3 (абонемент наук. літ.) 

 

20.   
005.591.6(072) 

М 54 

Методичні рекомендації з курсового проектування з дисципліни 

«Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)» : для здобувачів 

вищої освіти напряму 6.030301 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» / [уклад.: 

Д. В. Дячков, О. В. Федірець] ; Полтав. держ. аграр. акад., ф-т економіки та 

менеджменту, каф. менеджменту. – Полтава : [б. в.], 2017. – 25 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

21.   
005.3(072) 

М 54 

Методичні розробки та тематика контрольних робіт здобувачам вищої освіти 

заочної форми навчання з дисципліни «Управління безпекою підприємства» : 

освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій» спец. 073 «Менеджмент» 

ступінь вищої освіти «Магістр» / [уклад.: В. Л. Вороніна, Д. В. Дячков] ; Полтав. 

держ. аграр. акад., ф-т економіки та менеджменту. – Полтава : [б. в.], 2018. – 19 с. 
 

Всього примірників: 3 (абонемент наук. літ.) 

 

22.   
005(072) 

М 54 

Методичні розробки та тематика контрольних робіт здобувачам вищої освіти 

заочної форми навчання з дисципліни «Управління інноваціями» : освітньо-

професійна програма «Менеджмент підприємства» спец. 073 «Менеджмент» ступінь 

вищої освіти «Бакалавр» / [уклад. В. Л. Вороніна] ; Полтав. держ. аграр. акад., ф-т 

економіки та менеджменту. – Полтава : [б. в.], 2018. – 16 с. 
 

Всього примірників: 3 (абонемент наук. літ.) 

 

23.  
005.8(072) 

М 54 

Методичні розробки та тематика контрольних робіт здобувачам вищої освіти 

заочної форми навчання з дисципліни «Управління проектами» : для здобувачів 

вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Менеджмент організацій» та 

«Бізнес-адміністрування» спец. 073 «Менеджмент», за освітньо-професійною 

програмою «Економіка підприємства» спец. 051 «Економіка», за освітньо-

професійною програмою «Звʼязки з громадськістю» спец. 281 «Публічне управління 
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та адміністрування», ступінь вищої освіти «Магістр» / [Т. О. Сазонова] ; Мін-во 

освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., каф. менеджменту. – Полтава : 

ПДАА, 2018. – 11 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

 

24.  
657 

Н 34 

    Наукові та прикладні аспекти удосконалення 

бухгалтерського обліку, економічного контролю та 

системи оподаткування : колективна моногр. / за ред. 

В. Я. Плаксієнка ; Полтав. держ. аграр. акад. – 

Полтава : Астрая, 2018. – 352 с. 

     
    У колективній монографії розкрито теоретичні та прикладні 

основиорганізації бухгалтерського обліку в сучасних умовах 

господарювання; досліджено сучасний стан та напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку в галузях економіки з 

урахуванням зарубіжного досвіду; проаналізовано проблеми 

розвитку контролю та системи оподаткування.  

Видання передбачене для науковців і практиків у сфері бухгалтерського обліку, керівників і 

спеціалістів управлінських структур, здобувачів вищої освіти. 
 

Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.) 

 

 

25.   
 

657.1(075.8) 

П 37 

    Плаксієнко В. Я. Безпаперова бухгалтерія на 

підприємстві : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти 

/ В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко, С. А. Гаркуша ; за 

ред. В. Я. Плаксієнка. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 

252 с. 

 
    У посібнику відображені загальні засади організації первинної 

реєстрації, узагальнення, трансформації, передачі та зберігання 

облікової інформації в електронному вигляді, відомої серед 

обліково-аналітичних працівників як «безпаперова бухгалтерія». На 

цифровому матеріалі висвітлена технологія обробки інформації на 

всіх її основних етапах, починаючи з електронного документообігу 

і закінчуючи звітним зведенням, зберіганням та захистом облікової інформації. 

Посібник рекомендується здобувачам вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

та спеціалістам-практикам у сфері обліково-аналітичної роботи, а також слухачам інститутів 

післядипломної освіти та факультетів підвищення кваліфікації. 
 

Всього примірників: 51 (абонемент учб. літ.) 
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26.   
 

336.221.4(075.8) 

П 44 

    Податкова система : навч. посіб. / В. І. Аранчій, 

В. Д. Чумак, О. В. Безкровний, О. О. Дорошенко. – 

Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. – 364 с. 

 
    У навчальному посібнику розглянуті теоретико-методологічні 

особливості організації податкової системи і діяльності фіскальних 

органів в Україні та практичні особливості справляння 

передбачених Податковим кодексом України податків і зборів. 

Викладення теоретичного матеріалу посібника передбачало 

використання схем, рисунків, таблиць, в яких наводяться окремі 

інформаційні дані. До кожної із тем запропоновані контрольні 

питання, практикум для аудиторної і самостійної роботи, а також 

перелік рекомендованої літератури та довідкові дані.  

Посібник розрахований для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання за ступенем 

«Бакалавр». 
 

Всього примірників: 35 (абонемент учб. літ.) 

 

 
27.   

005.21(072) 

С 83 

Стратегічнийий менеджмент : метод. рек. щодо виконання контрольної роботи 

для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Бізнес-

адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» СВО «Магістр» / [М. В. Коваленко] ; 

Мін-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., каф. менеджменту. – 

Полтава : ПДАА, 2018. – 30 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

 
28.  

005.3(072) 

У 67 

Управління підприємством у бізнес-середовищі : метод. рек. для написання 

курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Бізнес-

адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» СВО «Магістр» / [І. П. Потапюк] ; Полтав. 

держ. аграр. акад., каф. менеджменту. – Полтава : ПДАА, 2017. – 34 с. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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29.  
 

657(075.8) 

У 67 

   Управлінський облік : навч. посіб. / В. Я. Плаксієнко 

Л. В. Яловега, О. В. Лега, Т. Б. Прийдак, 

Т. В. Мокієнко, Н. А. Канцедал ; за заг. ред. 

В. Я. Плаксієнка. – Полтава : Астрая, 2018. – 250 с. 

 
   Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» охоплює широке 

коло теоретичних і практичних аспектів дисципліни 

«Управлінський облік», включає 12 комплексних тем, що містять 

теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, тести, 

питання для самоперевірки, термінологічний словник. 

Навчальний матеріал орієнтований на удосконалення вмінь 

студентів на основі поєднання базових знань з практичними навичками виконання завдань 

управлінського обліку в реальних умовах діяльності господарюючих субʼєктів.  
 

Всього примірників: 30 (абонемент учб. літ.) 
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Сільське господарство 

 
30.   

631 

Д 21 

    Дбаючи про землю: думка, дія, турбота : зб. 

матеріалів / [уклад.: В. А. Вергунов, М. М. Давиденко, 

В. М. Товмаченко ; наук. ред. В. А. Вергунов]. – Київ : 

Вид-во «Зерно», 2014. – 240 с. : іл. 

 
    В основу книги покладені матеріали VIII наукових читань, що 

відбулися 12 лютого 2014 р. в Національній науковій 

сільськогосподарській бібліотеці НААН України з нагоди 

презентації фотоальбому Валерія Черкаса «Автограф на землі», 

присвяченого відомому аграрію, засновнику ПП «Агроекологія», 

Герою Соціалістичної Праці (1991), Герою України (1999), 

почесному члену НААН України (1999) Семену Свиридоновичу 

Антонцю.  

   Статті науковців, політиків, публікації у ЗМІ, рецензії, вміщені у збірник, яскраво ілюструють 

відгук суспільства на вихід згаданого видання, а також демонструють прагнення дедалі більшої 

кількості людей господарювати у співдружності з Природою за унікальною системою органічного 

землеробства, яку вже сорок років упроваджує на Полтавщині С. С. Антонець.  

   Книгу доповнює цінний ілюстративний матеріал. 

 
Всього примірників: 3 (абонемент наук. літ.) 

 

 
31.   

636.09 : 614.91(075.8) 

З–14 

    Загальна ветеринарна профілактика : [навч.-метод. 

посіб.] / М. В. Демчук, О. В. Козенко, О. Г. Богачик, 

І. В. Двилюк, В. В. Вороняк ; Мін-во аграр. політики та 

продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини 

та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів : Сполом, 

2012. – 360 с. : іл., табл. 

 
    У навчально-методичному посібнику з курсу «Загальна 
ветеринарна профілактика»  подані теми занять з вивчення етології 
та добробуту сільськогосподарських тварин. Кожна тема має такі 
складові: «Мета заняття», «Обʼєкт дослідження, матеріали й 
устаткування», «Хід роботи», «Питання для самоконтролю», 

«Рекомендована література». 
    Посібник призначений для підготовки фахівців з напряму 6.110.101 «Ветеринарна медицина». 
 

Всього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 
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Інші галузі знань 

 
32.   

821.161.2'06-1(082) 

К 66 

    Корабель крізь море слів : [поет. збірка] / [уклад. 

В. А. Федюн]. – Полтава : Астрая, 2017. – 56 с. 

 
    Збірка увібрала в себе вірші студентів і працівників Полтавської 
державної аграрної академії українською і російською мовами. 
вона розділена на три частини, кожна з яких несе свою ідею.  
    Частина перша «Біля причалу» розповість вам про мрії і 
переживання перед відправленням у безкрайнє море життя.  
    Друга частина «На штормових хвилях» відкриває читачам 
проблеми вибору, далекі цілі і боротьбу на хвилях щоденних 
незгод.  
    Третя частина «Із мріями на горизонті» показує, як кожна 
людина змінює свій характер, згадує минуле, мріє про майбутнє і 

знаходить в собі сили для нового плавання. 
    Корабель проносить нас через усі частини, звʼязуючи поезію в нескінчену жагу до життя, знань і 
кохання. 
 

Всього примірників: 10 (абонемент худ. літ.) 

 

 
33.  

621.01(075.8) 

О–75 

    Основи творення машин : підручник / 

М. Я. Бучинський, О. В. Горик, А. М. Чернявський, 

С. В. Яхін ; за ред. О. В. Горика. – Харків : НТМТ, 

2017. – 448 с : 52 іл. 

 
    Підручник спрямований на розвиток творчого мислення та 

професійної компетентності здобувачів вищої освіти з метою 

втілення науково-технічних ідей в реальні конструкції машин, 

впровадження нових технічних рішень у виробництво. В основу 

висвітлення алгоритму творення машин покладено історичний 

досвід появи перших обʼєктів техніки й сучасні принципи розвитку 

машинобудування. Звернуто увагу на основи інженерної творчості, 

правила творення нової техніки та основи проектно-

конструкторської діяльності. Не залишилися поза увагою й питання технічної експлуатації машин. 

    Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти механічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів, а також для практичного використання в інженерній діяльності. 

 
Всього примірників: 30 (абонемент учб. літ.) 
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34.   

599.322(075.8) 

Р 60 

    Родентологія : навч. посіб. / Л. М. Бондарева, 

І. П. Леженіна, С. В. Лапа, Ю. В. Васильєва. – Київ : 

Агроосвіта, 2015. – 292 с. 

 
    У навчальному посібнику узагальнено новітні дані з біології, 

екології, поширення і шкідливості головних видів гризунів і 

зайцеподібних України. Значне місце відведено систематиці, 

розробці сучасних методів обліку і прогнозування динаміки 

чисельності гризунів. Висвітлено заходи, спрямовані на 

регулювання чисельності шкідливих видів цих груп. 

    В окремий розділ виділено лабораторно-практичні заняття. 

Розглянуто особливості морфології та анатомії гризунів, головні 

методи їх обліку, наведено стислий визначник гризунів України та 

характеристику їх основних видів. 

    Призначено для студентів, викладачів, аспірантів аграрних вищих навчальних закладів, а також 

фахівців сільськогосподарського виробництва, фермерів і власників присадибних та садово-

дачних ділянок. 

 
Всього примірників: 10 (абонемент учб. літ.) 

 

 
35.   

3 

Т 33 

    Theory and practice of social, economic and 

technological changes : monograph / Z. Zeman, 

I. Ignatieva, D. Kucherenko, N. Chagrak ; chief editor 

Roman Rossi. – Prague : Nemoros s.r.o., 2018. – 388 p. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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36.  
 

595.7(038)=811.111(075.8) 

Т 38 

   Технічна ентомологія. Українсько-англійський 

тлумачний словник-довідник : навч. посіб. / [уклад. 

М. С. Мороз]. – Київ : Агроосвіта, 2015. – 105 с. 

 
   Українсько-англійський тлумачний словник-довідник містить 

близько 500 термінів, що використовуються в технічній ентомології – 

новій галузі прикладної ентомології, предметом якої є створення й 

відтворення культур корисних комах як штучних популяцій із 

заданими властивостями.  

   Для студентів, фахівців науки і практики із захисту рослин, 

агробіологічного й екологічного профілю. 
 

 
Всього примірників: 17 (абонемент учб. літ.) 

 

 
37.   

 

579 

Ф 64 

    Фітопатогенні бактерії. Методи досліджень : 

[монографія] / В. В. Патика, Л. А. Пасічник, 

Р. І. Гвоздик [та ін.] ; за ред. В. П. Патики. – [Вінниця] : 

Віндрук, 2017. – Т. 2. – 432 с. 

 
    Фундаментальна монографія з біології фітопатогенних бактерій. 

Уперше видається в Україні, грунтується на світових досягненнях з 

цих питань і на більш ніж 85-річних дослідженнях відділу 

фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України. Поряд з класичними 

відомостями наведено сучасні погляди на біологію фітопатогенних 

бактерій.  
    Том 2 присвячено методам досліджень збудників бактеріальних 

захворювань сільськогосподарських культур у польових і лабораторних умовах. Особливе місце 

приділено сучасним методам досліджень і застосуванню статистичних заходів, які все ширше 

запроваджуються в практику фітопатології. 

    Книга буде корисною для біологів, мікробіологів, селекціонерів, фітопатологів, аспірантів, 

студентів біологічних і агрономічних факультетів ВНЗ III–IV рівнів акредитації. 

 
Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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