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Передмова
До вашої уваги бюлетень нових надходжень літератури, який
інформує про видання, що надійшли до бібліотеки у ІІ кварталі 2020-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».
Вміщено анотації на книги.
Кожний бібліографічний запис містить дані про кількість
примірників і їхнє місцезнаходження, а також шифр зберігання книги, по
якому дане видання можна замовити в бібліотеці.
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Навчально-методична та наукова література
Психологія
Політика
1.
32(075.8)
Г 37
Герасимчук Т. Ф. Загальна теорія політики : навч.
посіб. / Т. Ф. Герасимчук, А. М. Киридон, С. С. Троян ; Мво освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. –
Київ : Кондор, 2017. – 225 с.
Навчальний посібник висвітлює вузлові проблеми загальної теорії
політики. У ньому відображено концептуальне розуміння суті теорії у
загальному контексті політичної науки, висвітлено основні аспекти
теорії політичної влади, теорії політичної системи суспільства та теорії
міжнародних відносин.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів,
насамперед тих, які навчаються за напрямками підготовки «Міжнародні відносини»,
«Політологія», «Соціологія», «Державне управління», «Історія».
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

2.
159.9:32(075.8)
Г 61
Головатий М. Ф. Політична психологія : підручник /
М. Ф. Головатий. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2017. –
400 с.
У підручнику розглядається феномен «політична психологія» як
малодосліджена й малосистематизована в Україні наукова і прикладна
дисципліна. Розкривається сутність, предмет і мета політичної
психології, її структура, особливості та основні форми вивчення.
Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки,
політичної поведінки та участі, особливості формування національної
еліти тощо.
Рекомендовано студентам, викладачам, науковим працівникам і всім, хто бажає здобути й
поглибити знання у сфері політичної психології, політики взагалі.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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3.
32(075.8)
К 43
Кириченко В. М. Політичні системи світу : кредитно
модульний курс : навч. посіб. / В. М. Кириченко ; Мін-во
освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац.
техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 218 с.
Навчальний посібник з урахуванням новітніх досягнень політичних
та інших галузей наукових знань розриває зміст науки про політичні
системи світу і їхні основні інститути (органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, політичні партії); теорії походження
держави і її ознаки й функції. У ньому аналізуються форми держави та
класифікуються партійні й виборчі системи. Посібник розроблено за
стандартами кредитно-модульної системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться питаннями
сучасного політичного життя суспільства.
Усього примірників: 1 (абонемент навч. літ.)

4.
32(09)(075.8)
Л 93
Любохинець Л. С. Історія політичних та економічних
вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун,
Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту
України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ.,
2017. – 294 с.
У навчальному посібнику розглянуті політичні та економічні доктрини
Античності, Середніх віків, Нової та Найновішої епохи. Особлива увага
приділена питанням формування й розвитку соціально-економічної та
політичної думки в Україні. Посібник підготовлено на основі типової
програми курсу «Історія політичних та економічних вчень».
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

5.
159.922.7(075.8)
П 12
Павелків Р. В. Дитяча психологія : підручник /
Роман Павелків, Олена Цигипало. – 2-ге вид., випр. –
Київ : Академвидав, 2015. – 399 с. – (Серія «Alma
mater+»).
У підручнику розкрито сутність, основні засади, методи дитячої
психології та її значення в діяльності вихователя дошкільного закладу,
а також висвітлено основні психічні процеси, які зумовлюють
життєдіяльність дошкільника, становлення особистості, вікові
новоутворення, кризи й шляхи їх подолання.
Для студентів вищих навчальних закладів, вихователів дошкільних
навчальних закладів, батьків.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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6.
159.9(091)"19"(075.8)
Р 69
Роменець В. А. Історія психології ХХ століття : навч.
посіб. / В. А. Роменець, І. П. Маноха ; [вст. ст. В. О. Татенка,
Т. М. Титаренко]. – Вид. 3-є. – Київ : Либідь, 2017. – 1056 с.
У навчальному посібнику в широкому культурно-історичному
контексті представлено рух світової психологічної думки у ХХ столітті.
Історія психології цього складного й суперечливого періоду постає в
послідовному висвітленні наукових напрямків, шкіл, а головне –
особистостей, котрі зумовили вибудову чимдалі довершенішого знання
про людину та її внутрішній світ.
Для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться
проблемами історичного поступу психологічної науки.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

7.
159.9(075.8)
С 28
Савчин М. В. Загальна психологія : підручник /
Мирослав Савчин. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія,
2018. – 344 с. – (Серія «Alma mater+»).
У підручнику викладено загальні основи психологічної науки,
висвітлено предметну специфіку загальної психології, сутність і
функції
психіки,
основні
аспекти
психології
особистості
(індивідуально-психологічні властивості, самосвідомість, спонукальну,
інтелектуальну, емоційно-вольову сфери), а також психологічні
передумови різноманітної діяльності тощо.
Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів,
практичним психологам, спеціалістам соціальної роботи, педагогам.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

8.
159.922.1(075.8)
Т 48
Ткалич М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. /
Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ :
Академвидав, 2016. – 256 с. – (Серія «Alma mater+»).
У навчальному
посібнику,
крім
загальнотеоретичних
і
методологічних питань, розкрито соціально-психологічні основи
гендерної ідентичності, гендерної соціалізації, гендерних відмінностей,
вплив гендерних стереотипів на розвиток і самореалізацію особистості,
соціально-психологічні характеристики гендерних ролей.
Підручник адресовано студентам вищих навчальних закладів,
психологам, соціологам, педагогам, усім, хто цікавиться гендерною
проблематикою.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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Економіка. Маркетинг
9.
658.8:338.46
Б 42
Беквіт Г. Продаючи невидиме. Керівництво з сучасного
маркетингу послуг / Гаррі Беквіт ; [пер. з англ.
С. Івахненкова]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. –
191 с.
Книга починається з основної проблеми маркетингу послуг – якості.
Далі описано, що саме повинно бути покращене; наведено приклади
методик, які реально працюють; розкрито основи маркетингу послуг:
визначення того, який бізнес ви справді ведете і що саме люди справді
купують, як позиціонувати вашу послугу, як розуміти клієнта та його
поведінку.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

10.
338.2(477)
Д 27
Дейнека Т. А.
Соціально-економічні
суперечності
процесу глобалізації суспільства (політико-економічний
аналіз) : монографія / Т. А. Дейнека ; ДВНЗ «Київ. нац.
економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2018. –
510 с.
У монографії розглянуто природу суперечностей в економічних
системах, тенденції якісної трансформації системи ціннісних орієнтирів
розвитку глобальної економіки, виклики й загрози суспільству, що
виникають в умовах глобалізації, політико-економічні суперечності
технологічного розвитку глобальної економіки, а також умови їх зняття.
Для фахівців, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів
ВНЗ і всіх, кого цікавлять проблеми суперечностей глобальної економіки та планетарного суспільства.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

11.
338.432(477)
М 15
Макаренко П. М.
Ресурсний
потенціал
аграрних
підприємств
:
монографія
/
П. М. Макаренко,
В. І. Пілявський, Р. Х. Х. Ал-Далаієн ; Мін-во освіти і науки
України, Полтав. держ. аграр. акад., Міжнар. ун-т бізнесу і
права м. Херсон. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – 178 с.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних
аспектів формування, оцінки й використання потенціалу ресурсів
аграрних підприємств. Установлено субʼєктивні й обʼєктивні складники
потенціалу аграрних підприємств, визначено стан виробничого
ресурсозабезпечення, рівень впливу земельних, трудових і матеріальнотехнічних ресурсів на ресурсовіддачу. Розрахована на фахівців і
науковців, які займаються проблемами ресурсного потенціалу аграрних
підприємств, а також викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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12.
338.439(477)
С 17
Самойлик Ю. В. Агропродовольчий ринок: розвиток в
умовах глобальних викликів економіки : монографія /
Ю. В. Самойлик ; Мін-во освіти і науки України, Полтав.
держ. аграр. акад. – Полтава : Астрая, 2018. – 494 с.
У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні положення та
науково-практичні рекомендації щодо розвитку агропродовольчого
ринку в умовах глобалізації економіки; рекомендації щодо створення
нової науки соціориноміка для науково-концептуального осмислення
сучасних явищ. Визначено місце й вектор розвитку субʼєктів
агропродовольчого
ринку,
а саме
інтегрованих обʼєднань
агропромислових формувань, фермерських господарств, сімейних ферм та господарств населення.
Розроблено пропозиції щодо розвитку органічного виробництва й системи кооперації, зокрема в
напрямі обʼєднання зусиль виробників мʼясної продукції, спільного використання техніки та
кредитної кооперації. визначено перспективи розвитку соціально-економічної інфраструктури
ринку, логістичних систем і механізмів державного регулювання.
Для науковців, аспірантів, здобувачів різних ступенів вищої освіти економічних спеціальностей,
керівників і спеціалістів підприємств різнох форм власності, а також широкого кола читачів, яких
цікавлять проблеми агропродовольчого ринку.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

13.
338.24
Т 48
Ткаченко С. А. Інтегрована економічна діагностика у
функціонально розвинутих системах стратегічного
управління діяльністю підприємств та виробничих
об’єднань : монографія / С. А. Ткаченко ; Харків. нац.
техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків :
ХНТУСГ, 2017. – 356 с.
Монографія присвячена актуальній проблематиці удосконалення
процесу управління промисловим виробництвом – організації
підсистеми (функції) інтегрованої економічної діагностики в умовах
створення і функціонування на промислових підприємствах та у
виробничих обʼєднаннях двофункціонально розвинутої системи стратегічного управління.
Книга розрахована на докторантів, аспірантів, магістрів, керівних. інженерно-технічних
працівників промислових підприємств та виробничих обʼєднань, економістів, бухгалтерів,
викладачів та студентів ВНЗ, які займаються питаннями комплексного науково-практичного
дослідження проблем інтегрованої економічної діагностики систем управління.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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Право
14.
340.12(075.8)
Д 21
Дахно I. I. Історія держави і права : навч. посіб. /
I. I. Дахно. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 658 с.
Навчальний посібник містить мало відомі вітчизняному читачеві
матеріали, що стосуються історії правових систем і їхніх визначних
памʼяток, вчених, державних діячів, парламентських і президентських
виборів в Україні тощо. Вперше публікується глосарій офіційної
юридичної термінології радянського періоду, який містить близько
550 термінів.
Для студентів юридичних вишів і факультетів, а також широкого
читацького загалу.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

15.
340.12(075.8)
К 66
Кормич А. І. Історія вчень про державу і право : у 2-х
ч. : навч. посіб. / А. І. Кормич ; Мін-во освіти і науки
України. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – 416 с.
У навчальному посібнику подано головні політико-правові вчення,
охарактеризовано процес їхнього виникнення, розвитку, становлення.
аналіз вчень про державу і право має допомогти студентам
усвідомити процес формування та динаміку цінностей права і
держави на різних історичних етапах, ознайомити з історичним
корінням політико-правових ідей та визначними особистостями, які
створювали й репрезентували правові концепції.
Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами держави й права.
Усього примірників: 9 (абонемент навч. літ.)

16.
340.15(477)(075.8)
Т 47
Тищик Б. Й. Історія держави і права України :
академічний курс : підручник / Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко ;
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2015. –
807, [1] с.
Мета авторів цього підручника – не навʼязати читачеві свої оцінки,
судження, трактування історії держави і права України, а спонукати
його до роздумів, аналізу викладеного матеріалу, власних висновків.
Автори не претендують на встановлення абсолютної істини і повну
вичерпність викладу, але сподіваються, що ця праця буде підгрунтям
студентам для вивчення цього важливого предмета, а також корисна
всім, хто цікавиться історією держави і права України.
Усього примірників: 3 (абонемент наук. літ.)
9

17.
340.15(477)(075.8)
Т 76
Трофанчук Г. І. Історія держави та права України :
навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. –
Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 568 с.
Посібник підготовлений автором на основі багаторічного досвіду
викладання даної навчальної дисципліни у ВНЗ з урахуванням кредитномодульної системи навчання. Автор не ставить за мету навʼязати
читачеві власні оцінки державно-правових явищ, які мали місце
протягом багатовікової історії нашої країни, а прагне спонукати його
до творчого мислення, самостійних роздумів і суджень, власних
оцінок тих чи інших історичних подій, явищ, інститутів держави і
права. Не претендуючи на повну вичерпність викладу навчального
матеріалу, а тим більше на встановлення абсолютної істини, автор хотів би полегшити студентам,
аспірантам, молодим викладачам вивчення та аналіз непростих сторінок державно-правового
розвитку України на різних етапах її історії.
Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.)

Сільське господарство
Ветеринарія
18.
631.5(075.8)
А 28
Адаптація агротехнологій до змін клімату: грунтовоагрохімічні аспекти = Adaptation of agrotechnologies to
climate change: soil-agrochemical aspects : [колективна
монографія] / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ «Ін-т
грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського» ; за
наук. ред. С. А. Балюка, В. В. Медведєва, Б. С. Носка. –
Харків : Стильна типографія, 2018. – 364 с.
У монографії узагальнено результати досліджень динаміки змін
кліматичних показників на 60-річний період (кінець ХХ – початок
ХХІ ст.) по агрогрунтовим зонам України; виявлено головні чинники
негативного впливу підвищених температур на водні й фізичні властивості грунтів; обгрунтовано
оптимальні параметри агротехнічних заходів для зменшення ризику недостатнього зволоження
грунтів і підвищення стійкості землеробства; зроблено аналіз та оцінку методів управління
балансом вуглецю в агроекосистемах; встановлено закономірності динаміки економічних
показників землеробства в умовах глобальних змін клімату.
Видання призначено співробітникам наукових установ, викладачам студентам та аспірантам, а
також керівникам і спеціалістам господарств різних форм власності.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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19.
639.09(075.8)
В 39
Ветеринарна протозоологія : навч. посіб. /О. Ф. Манжос,
І. І. Панікар, А. А. Антіпов, І. В. Пивоварова. – 2-ге вид.,
перероб. і допов. – Біла Церква : [б. в.], 2018. – 191 с.
У навчальному посібнику викладено сучасні дані про найбільш
поширені в Україні протозойні хвороби великої і дрібної рогатої худоби,
свиней, коней, птахів, мʼясоїдних тварин, кролів, риб і бджіл.
Видання призначено для підготовки фахівців в аграрних вищих
навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації напряму «Ветеринарна
медицина».
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

20.
636.082.2(075.8)
В 65
Войтенко С. Л. Генетика, розведення та відтворення
тварин : [навч. посіб.] / С. Л. Войтенко, О. О. Васильєва. –
[Полтава] : [Гаража М. Ф.], [2017]. – 118, [2] с.
Навчальний посібник рекомендовано для вивчення дисциплін
«Генетика з біометрією», «Розведення тварин» і «Технологія
відтворення тварин» здобувачами вищої освіти ІІ–ІV рівнів акредитації
зі спеціальності Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва. Видання висвітлює основні теми, які дають змогу
самостійно вивчати вищевказані дисципліни. До кожної теми подано
короткий виклад теоретичного матеріалу, завдання для самостійної
роботи, а також список рекомендованої літератури.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

21.
636.3.09(075.8)
Є 26
Євстаф’єва В. О. Мелофагоз овець : монографія /
В. О. Євстаф’єва, Є. О. Бородай, В. В. Мельничук. –
Полтава : Укрпромторгсервіс, 2020. – 94 с.
У монографії розглядаються питання щодо поширення мелофагозу
овець в господарствах Лісостепу та Степу України з визначенням
особливостей проявів хвороби в залежності від сезонних факторів,
віку тварин та потужності господарства. Проаналізовано окремі
аспекти патогенезу за мелофагозу овець, встановлено ефективність
лікарських препаратів різних хімічних груп за різних способів та
кратності їхнього застосування.
Усього примірників: 10 (абонемент навч. літ.)
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22.
636.7.09(075.8)
І–74
Інфекційні хвороби собак : навч. посіб. / О. Є. Галатюк,
О. О. Передера,
І. В. Лавріненко,
І. А. Жерносік.
–
Житомир : Рута, 2018. – 276 с.
У навчальному посібнику детально описані епізоотологічні дані,
клінічні ознаки, патологоанатомічні зміни інфекційних хвороб собак;
надані сучасні методи діагностики, специфічної профілактики й
лікувальні заходи за даних хвороб.
Посібник призначений для здобувачів вищої освіти факультетів
ветеринарної медицини, технології виробництва та переробки
тваринницької продукції, а також практикуючих ветеринарних лікарів і
зооспеціалістів.
Усього примірників: 24 (абонемент навч. літ.)

23.
016:929(477)
О–60
Опара Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. наук.
пр. / Полтав. держ. аграр. акад. ; [уклад. І. І. Фіненко ;
наук. ред. Н. М. Опара ; відп. за вип. С. В. Макарець]. –
Полтава : ПДАА, 2020. – 140 с. : фот. – (Серія
«Біобібліографія вчених Полтавської державної аграрної
академії» ; вип. 8).
Видання підготовлено з нагоди 80-річчя від дня народження
професора кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова ПДАА
заслуженого працівника сільського господарства України кандидата
сільськогосподарських наук, доцента М. М. Опари. У покажчику
відображено основні етапи життя й наукової, виробничої та
педагогічної діяльності вченого, подано інформацію про його науковий
і публіцистичний доробок та перелік публікацій про Миколу Миколайовича.
Усього примірників: 1 (довід.-бібліогр. від.)

24.
635
О–75
Особливості технології вирощування малопоширених
овочевих рослин / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т
овочівництва і баштанництва НААН, дослід. ст. «Маяк»
ІОБ НААН ; [Корнієнко С. І., Хареба В. В., Хареба О. В.,
Позняк О. В.] ; за ред. С. І. Корнієнка. – Вінниця : НіланЛТД, 2015. – 133 с.
У виданні висвітлено ботанічну й господарську характеристики та
особливості технології вирощування перспективних малопоширених
видів овочевих рослин: арахісу підземного, змієголовнику
молдавського, пастернаку посівного, салату посівного стеблового,
цефалофори ароматної, артишоку посівного, вівсяного кореня,
доліхосу лябляб, настурції лікарської, ревеню, розхіднику звичайного, селери пахучої тощо.
Рекомендовано для спеціалістів сільського господарства, наукових працівників, викладачів,
студентів та аспірантів аграрних навчальних закладів, насіннєводів і городників.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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25.
637.5(075.8)
П 31
Пешук Л. В. Основи тваринництва і ветеринарносанітарна експертиза мʼяса та мʼясних продуктів :
підручник / Л. В. Пешук ; М-во освіти і науки України, Нац.
ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 400 с.
Підручник підготовлено згідно з програмою дисципліни «Основи
тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза мʼяса й мʼясних
продуктів». Його метою є надання майбутнім інженерам-технологам
теоретичних знань про виготовлення нешкідливих для людини мʼяса й
мʼясних продуктів.
Рекомендовано студентам спеціальності Технологія зберігання,
консервування та переробки мʼяса, магістрантам, аспірантам і
широкому колу фахівців мʼясопереробної галузі.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

26.
636.4
С 24
Свинарство : [монографія] / Нац. акад. аграр. наук
України, Ін-т свинарства і агропромислового вир-ва ; за
наук. ред. В. М. Волощука. – Київ: Аграр. наука, 2014. –
592 с.
У монографії висвітлено основні питання галузі свинарства України:
становлення, сучасний стан, перспективи розвитку; біологічні
особливості свиней; технології виробництва свинини, технологічне
обладнання для утримання й годівлі; особливості пасовищно-табірного
утримання; розведення та відтворення поголівʼя свиней; дано
характеристику кормам і кормовим добавкам, особливостям годівлі
різних вікових та виробничих груп свиней; якості мʼясо-сальної
продукції та факторам, що її зумовлюють; а також представлено вимоги
щодо ветеринарно-санітарного благополуччя свинарських господарств.
Видання розраховане на керівників і спеціалістів галузі, науковців, аспірантів, студентів.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

27.
636.09(075.8)
Ф 50
Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин :
навч. посіб. / А. В. Березовський, М. І. Харенко, С. П. Хомин
[та ін.] ; за заг. ред. А. В. Березовського, М. І. Харенка. – 2-ге
вид., перероб. і допов. – Житомир : Полісся, 2017. – 392 с.
У книзі узагальнені й висвітлені основні програмні, теоретичні і
практичні питання акушерства, гінекології та андрології дрібних тварин
на рівні раніше отриманих та сучасних досягнень вітчизняної і зарубіжної
біологічної, ветеринарної та зоотехнічної науки, включаючи особисті
наукові дослідження та наукові розробки, які були отримані авторами за
останні роки.
Посібник призначений для магістрів, спеціалістів і бакалаврів вищих
навчальних закладів, а також студентів ветеринарних технікумів і
коледжів, викладачів, спеціалістів і науковців зі спеціальності 1305 Ветеринарна медицина.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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28.
636.3(075.8)
Х 76
Хомич В. Т. Морфологія кози : навч. посіб. / В. Т. Хомич,
Т. В. Кот ; [за ред. В. Т. Хомича]. – Житомир : Полісся,
2016. – 344 с.
У посібнику викладено основні закономірності будови тіла кози за
системами і апаратами органів.
Для магістрантів і студентів факультетів ветеринарної медицини та
технології виробництва і переробки продукції тваринництва, для
науковців та власників кіз.
Усього примірників: 3 (абонемент наук. літ.)

Мовознавство
29.
811.111(075.8)
Л 88
Лифар А. А. English for specific purposes : навч. посіб.
для здобувач. вищ. освіти спец. Технологія виробництва
та переробки продукції тваринництва / А. А. Лифар,
Т. О. Шаравара ; Мін-во освіти і науки України, Полтав.
держ. аграр. акад. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2018. – 172 с.
Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти
спеціальності Технологія виробництва та переробки продукції
тваринництва. Посібник укладено згідно з робочою навчальною
програмою з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням
(англійська)» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

30.
811.111(075.8)
Н 93
[Ніколаєнко Ю. О.] Business English : навч. посіб. для
студ.
спец.:
8.09010101
Агрономія,
8.09010108
Насінництво та насіннєзнавство, 8.04010602 Прикладна
екологія та збалансоване природокористування / Мін-во
освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. ;
[Ю. О. Ніколаєнко]. – Київ : Ліра-К, 2016. – 194 с.
Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти
спеціальностей Агрономія, Насінництво та насіннєзнавство, Прикладна
екологія та збалансоване природокористування. які вивчають дисципліну
«Ділова іноземна мова (англійська)». Навчальний матеріал посібника
включає лексичний мінімум з кожної теми, тексти й різні види вправ для
формування комунікативної компетенції у сфері ділового спілкування.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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31.
811.111(075.8)
С 36
[Сільчук О. В.] English for students of agriculture : навч.
посіб. для здобувач. вищ. освіти спец.: 6.090101
Агрономія, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування
/ Мін-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр.
акад. ; [О. В. Сільчук]. – Київ : Ліра-К, 2018. – 216 с.
Мета навчального посібника – забезпечити формування необхідної
комунікативної компетентності майбутніх фахівців агрономічних
напрямів у сферах професійного спілкування в усній і письмовій
формах. Система вправ посібника забезпечує швидке й ефективне
засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової комунікації, роботи
з англомовними текстами професійного спрямування.
Усього примірників: 5 (абонемент наук. літ.)

32.
811.111(075.8)
Т 13
Тагільцева Я. М. English for specific purposes : навч.
посіб. для здобувач. вищ. освіти спец.: 073 Менеджмент,
074 Публічне управління та адміністрування /
Я. М. Тагільцева, Ю. О. Ніколаєнко ; Мін-во освіти і
науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – 2-ге вид. –
Київ : Ліра-К, 2018. – 196 с.
Навчальний посібник укладено згідно з робочою навчальною
програмою з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» і
рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи студентів.
Запропоновані завдання також можуть бути використані широким
загалом у процесі підготовки до спілкування англійською мовою в професійному середовищі.
Усього примірників: 8 (абонемент навч. літ.)
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Інші галузі знань
33.
664(075.8)
П 72
Лозовський А. П. Основи технологічного проектування
промислових підприємств переробних галузей : навч.
посіб. / А. П. Лозовський, О. М. Іванов, Т. В. Самойленко. –
Суми : Університетська книга, 2014. – 320 c.
У посібнику викладено основи технологічного проектування
процесів переробки сировини рослинного та тваринного походження.
Висвітлено питання щодо характеристики та оцінки традиційних і
прогресивних технологій та методології їхньої розробки. Наведено
основні аспекти проектування та техніко-економічного обґрунтування
переробних підприємств і підприємств консервної промисловості з
урахуванням норм і правил нормативно-технічної документації та галузевих Держстандартів.
Рекомендовано для студентів спеціальностей Машини та обладнання агропромислового
виробництва і Технології виробництва та переробки продукції тваринництва.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

34.
620.22(075.8)
М 34
Матеріалознавство та технологія конструкційних
матеріалів : підручник / А. С. Опальчук, Є. Г. Афтанділянц,
Л. Л. Роговський [та ін.] ; за ред. А. С. Опальчука,
О. Є. Семеновського. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – 752 с.
У підручнику викладено основи матеріалознавства та металургії чорних
і кольорових металів, а також їхніх сплавів. Описані сучасні технології
виготовлення заготовок і деталей методами ливарного виробництва,
обробки тиском, зварювання, механічної обробки та порошкової
металургії. Особливу увагу звернуто на прогресивні методи обробки
заготовок, а також автоматизації процесів промислового виробництва.
Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV ступенів
акредитації.
Усього примірників: 1 (абонемент навч. літ.)
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35.
575(075.8)
М 75
Молекулярна генетика та технології дослідження
генома : навч. посіб. / М. І. Гиль, О. Ю. Сметана,
О. І. Юлевич [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 318,
[2] с.
У навчальному посібнику подано теоретичні основи молекулярногенетичних процесів, які мають розвиток і використання в народному
господарстві країни та поширені в світі, а також є актуальними для
біотехнологічної галузі, агропромислового виробництва. Автори
приділили увагу поясненню суті основних генетичних процесів
молекулярного рівня органічної матерії, зокрема будови спадкового
апарату й структурної організації геномів біоти, механізмів передачі
спадкової інформації тощо.
Посібник розрахований на студентів напрямі підготовки 6.051401 Біотехнологія.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

36.
004.92(075.8)
П 36
Пічугін М. Ф. Компʼютерна графіка : навч. посіб.
/ М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. – Київ :
Центр учб. літ., 2019. – 346 с.
У навчальному посібнику висвітлено питання, що дозволяють
зорієнтуватися в такій області інформатики як комп’ютерна графіка.
Розглянуто математичні та алгоритмічні основи подання об’єктів
комп’ютерної графіки, питання ефективності обчислень трудомістких
операцій тривимірної графіки та прикладні пакети для роботи з
растровими й векторними зображеннями. На прикладах показане
використання
стандартних
алгоритмів
машинної
графіки,
інтерфейсних засобів, сучасного мультимедійного забезпечення тощо.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

37.
94(477)(075.8)
П 39
Плохій С. М. Брама Європи. Історія України від
скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій ; [пер. з
англ. Романа Клочка]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2019. – 496 с.
Книгу було написано в розпал подій, які відомі на Заході як
«українська криза», щоб ознайомити західного й передусім
англомовного читача з історією країни, яка раптом з’явилася на перших
сторінках газет, і пояснити витоки російсько-українського конфлікту.
Першим перекладом книжки став саме український,адже український
читач найбільш обізнаний, а значить, найбільш вимогливий, та
сподіваюся, що й він знайде в цьому погляді на історію України чимало цікавого, нового й
важливого, для того щоб зрозуміти себе, свою країну та своїх сусідів.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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38.
615.32(084.4)
П 42
Повний
атлас
лікарських
рослин
/
[уклад.
І. С. Алексєєв]. – Київ : Глорія, 2018. – 254, [2] с. : іл.
Люди давно помітили, що багато рослин мають цілющі властивості.
Є трави, які не тільки лікують хворобу, а й справляють благотворний
вплив на весь організм у цілому. Давно перевірені лікарські трави
можуть бути як досить ефективними, так і завдати шкоди здоров’ю при
невмілому використанні. Тільки лікар може правильно поставити
діагноз, встановити характер хвороби й намітити способи її лікування з
урахуванням всіх особливостей організму хворого.
Застосовувати самостійно допустимо тільки загальновживані,
нешкідливі трави, які продаються в аптеках. А також звичайні плодово-ягідні й овочеві культури.
У даній книзі представлено 360 лікарських рослин. Особливу увагу приділено медичному
аспекту.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

Періодичні видання
(I–ІІ кв. 2020 р.)
1. Ветеринарна практика : щоміс. спец. журн. / ТОВ «Асоц. спеціалістів вет.
медицини України». – 2020. – № 1, 2.
2. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / М-во освіти і науки
України, Нац. акад. пед. наук, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – 2020. – № 1,
2.
3. Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. аграр. наук. – 2020. –
№ 1, 2, 3, 4, 5.
4. Вісник Книжкової палати : щоміс. наук.-практ. журн. / ДНУ «Книжкова
палата України ім. Івана Федорова», Харк. держ. акад. культури. – 2020. – № 1, 2, 3,
4, 5.
5. Вісник. Офіційно про податки : журн. / Держ. фіскальна служба України. –
2020. – № 1/2, 3/4, 5/6.
6. Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся
Гончара, ЦСПД, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові
України. – 2020. – № 1/2.
7. Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т аграр. економіки». –
2020. – № 1, 2, 3, 4.
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8. Економіка України : наук. журн. / М-во екон. розвитку і торгівлі України, М-во
фінансів України, НАН України. – 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5.
9. Економіка. Фінанси. Право : щоміс. інформ.-аналіт. журн. / Аудиторська
фірма «Аналітик», Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. внутр.
справ України. – 2020. – № 1, 2.
10. Казна України : Всеукр. наук.-практ. журн. / Держ. казначейська служба
України. – 2020. – № 1, 2, 3, 4.
11. Корми і факти : щоміс. журн. про корми і годівлю / ТОВ «Вид-во АГРО
ПРЕС». – 2020. – № 1.
12. Офіційний вісник України : зб. нормативно-правових актів : офіційне вид. /
М-во юстиції України. – 2020. – №1–20, 21–49.
13. Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.-практ. господарськоправовий журн. / НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака
НАПрН України. – 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5.
14. Пожежна та техногенна безпека : Всеукр. наук.-вироб. журн. / ТОВ
«Пожосвіта». – 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
15. Право України : щоміс. юрид. журн. / юрид. вид-во «Право України». – 2020. –
№ 1, 2, 3, 4.
16. Приватний підприємець / ВБ «Володимир Дудник». – 2020. – № 1–12.
17. Садівництво по-українськи : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2020. – № 1,
2, 3.
18. Тваринництво України : наукометричний журн. / М-во аграр. політики та
продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України. – 2019. – № 9/10, 2020. –
№ 2. – (Об’єднаний вип.).
19. Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. / ДНУ «Укр. н.-д. ін-т
прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва
ім. Леоніда Погорілого [та ін.]. – 2020. – № 1, 2.
20. Українська мова : щокв. наук.-теорет. журн. / НАН України, Ін-т укр. мови. –
2020. – № 1.
21. Фінанси України : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. / ДННУ «Акад.
фінанс. упр.». – 2020. – № 2, 3, 4.
22. Фінансовий контроль : Всеукр. наук.-практ. журн. / Держ. фін. інспекція
України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та
ін.]. – 2020. – № 1, 2, 3, 4.
23. Часопис Київського університету права : юрид. наук.-теорет. щоквартальник
/ Київ. ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – 2020. –
№ 1.
24. The Ukrainian Farmer : щоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2020. – № 1, 2, 3,
4, 5, 6.
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