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Передмова
До вашої уваги бюлетень нових надходжень літератури, який
інформує про видання, що надійшли до бібліотеки в ІІІ 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
004 Комп’ютерна наука і технологія

1.
004.7(075.8)
Б 91
Буров Є. В. Комп’ютерні мережі : підручник
Є. В. Буров. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 262 с.

/

Підручник висвітлює базові принципи побудови, функціонування й
налаштування комп’ютерних мереж. Перша частина підручника
присвячена базовим архітектурним принципам, а також середовищу
передавання даних, сигналам та кодам комп’ютерних мереж. у 2-й
частині розглянуто головні класи мережевих технологій; 3-я детально
розглядає протоколи й сервіси мережі ТСР/ІР; 4-та частина присвячена
інформаційним технологіям комп’ютерних мереж.
Підручник призначений для вивчення курсу «Комп’ютерні мережі»
студентами комп’ютерних спеціальностей.
Усього примірників: 4 (абонемент наук. літ.)

2.
004.65(075.8)
В 26
Веб-технології та веб-дизайн : навч. посіб. /
О. Г. Трофименко,
О. Б. Козін,
О. В. Задерейко,
О. Є. Плачінда. – Одеса : Фенікс, 2019. – 284 с.
Навчальний посібник присвячено теоретичним і практичним
аспектам вебтехнологій і вебдизайну. Наведено опис основних засобів
для проєктування, макетування й редагування вебсайтів. Книга містить
численну кількість прикладів працездатного коду з демонстрацією
структурування й форматування тексту й табличних даних, вбудованих
зображень на вебсторінці, розміщення медіа контенту, створення форм,
засобів позиціонування тощо. Детально розглянуто специфіку
застосування сучасних онлайн-вебконструкторів сайтів, приділено увагу вимогам до якості
контенту при інформаційному наповненні сайту, сучасним тенденціям і стильовим рішенням у
вебдизайні.
Посібник призначений для студентів технічних спеціальностей та може бути корисним для
широкого кола зацікавлених даною тематикою.
Усього примірників: 5 (абонемент наук. літ.)
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3.
004.421(075.8)
Л 86
Луцків А. М. Паралельні та розподілені обчислення :
навч. посіб. / А. М. Луцків, С. А. Лупенко, В. В. Пасічник. –
Львів : Магнолія 2006, 2020. – 566 с.
Навчальний посібник присвячено розгляду питань розробки векторних
та паралельних алгоритмів, дослідженню їхньої ефективності, створенню
та відлагодженню векторного, паралельного та розподіленого програмного
забезпечення для комп’ютерних систем. У книзі розглядаються основні
парадигми векторного, паралельного та розподіленого програмування: на
основі обміну повідомленнями (MPL, PVM), багатопотокового
програмування (OpenMP, POSIX Threads), GPGPU-програмування
(OpenCL, Nvidia CUDA, OpenACC), базових технологій мережевого
програмування (з’єднання на основі сокетів), розглядаються підходи до
розв’язання прикладних задач на високопродуктивних обчислювальних системах.
Посібник адресовано студентам та аспірантам вищих навчальних закладів, зокрема тим, які
навчаються за напрямами Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні науки та Програмна інженерія.
Усього примірників: 4 (абонемент наук. літ.)

4.
004.65(075.8)
М 74
Моделювання та прогнозування стану довкілля : [навч.
посіб.] / І. І. Ясковець, Н. М. Протас, Д. Ю. Касаткін,
Т. Ю. Осипова
;
Нац.
ун-т
біоресурсів
та
природокористування України. – Київ : ЦП «Компринт»,
2016. – 540 с.
У посібнику викладені основні теоретичні моделі процесів в
екосистемах. Розглянуто процеси переносу забруднювачів у повітрі,
методи оцінки рівня забруднення від різних джерел забруднення та
просторових масштабів зони забруднення. Представлено типові моделі
розподілу забруднення в системі «грунт – рослина» та в організмах
сільськогосподарських
тварин.
Окремі
розділи
присвячено
дослідженню метаболічних процесів в екобіосистемах та методиці статистичної обробки даних,
що отримані експериментальним шляхом.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

5.
004.65(075.8)
О–64
Організація баз даних : навч. посіб. / О. Г. Трофименко,
Ю. В. Прокоп, Н. І. Логінова, І. М. Копитчук. – [2-ге вид.,
випр. і допов.]. – Одеса : Фенікс, 2019. – 246 с.
Навчальний посібник містить змістовний матеріал з теоретичних
основ організації баз даних і систем керування базами даних. На
численних при наведено відомості з проектування, створення та
обслуговування баз даних, відомості про фільтрування даних, побудову
різноманітних запитів і звітів, конструювання форм для зручного
інтерфейсу бази даних.
Навчальний посібник призначений для студентів технічних напрямів
підготовки, які вивчають дисципліни, пов’язані з базами даних, а також
аспірантів і викладачів.
Усього примірників: 5 (абонемент наук. літ.)
5

6.
004.415.2(075.8)
П 64
Литвин В. В. Проектування інформаційних систем :
навч. посіб. / В. В. Литвин, Н. Б. Шаховська ; за наук. ред.
В. В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 380 с.
У навчальному посібнику розглядаються структурний і об’єктноорієнтований підходи до логічного та фізичного проєктування
інформаційних систем. Детально описуються види діаграм, які
реалізують ці підходи та мова уніфікованого моделювання UML.
Розглядаються САSЕ-засоби, які призначені для побудови відповідних
діаграм, поняття життєвого циклу проєкту; аналізуються методи
визначення цілей проєкту й вибирання альтернатив реалізації проєкту.
Рекомендовано студентам, що навчаються за напрямами підготовки Комп’ютерні науки та
Системний аналіз, магістрам спеціальностей, які базуються на цих напрямах підготовки, а також
магістрам спеціальності Консолідована інформація.
Усього примірників: 5 (абонемент наук. літ.)

7.
004.43(075.8)
С 11
С++. Алгоритмізація та програмування : підручник /
О. Г. Трофименко,
Ю. В. Прокоп,
Н. І. Логінова,
О. В. Задерейко. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Одеса :
Фенікс, 2019. – 478 с.
Підручник містить опис мови програмування С++ у поєднанні із
засобами візуального програмування та об’єктно-орієнтованого підходу
Visual C++. розглянуто засоби програмування як базових алгоритмів,
так і опрацювання структурованих типів, робота з вказівниками, засоби
динамічного керування пам’яттю тощо. Кожна з тем супроводжується
значною кількістю прикладів програм.
Для студентів технічних вишів і широкого кола читачів, які бажають навчитися програмуванню
мовою С++.
Усього примірників: 5 (абонемент наук. літ.)
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34 Право. Юриспруденція

8.
349.42(477)(075.8)
А 25
Аграрне право : підручник / Мін-во освіти і науки
України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ;
[А. М. Статівка, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко [та ін.] ;
за ред. А. М. Статівки. – Вид. 2-е, змін. – Харків : Право,
2019. – 411, [3] с.
У підручнику на основі чинного аграрного законодавства доступно й
систематизовано викладено зміст галузі аграрного права, роз’яснено його
специфіку, яка обумовлена особливостями сільськогосподарського
виробництва.
Призначений для використання в навчальному процесі студентами,
аспірантами, викладачами юридичних, аграрних, економічних ЗВО,
практичними працівниками органів державної влади, місцевого
самоврядування та іншими зацікавленими особами в питаннях аграрного права.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

9.
342.9(477)(075.8)
А 31
Адміністративне право : підручник / Мін-во освіти і
науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ;
[Ю. П. Битяк, І. М. Балакарєва, І. В. Бойко [та ін.] ; за заг.
ред. Ю. П. Битяка. – Харків : Право, 2020. – 392 с.
У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки,
сучасного адміністративного законодавства України та практики його
застосування висвітлено основні питання курсу адміністративного права
України.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей ЗВО,
а також наукових і практичних працівників.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

10.
340(075.8)
З–14
Загальна теорія держави і права (основні поняття,
категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч.
посіб. / Мін-во освіти і науки України ; [за ред.
О. В. Зайчука, Н. М. Онищенко]. – Вид. 2-е, стереотип. –
Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 397, [2] с.
Навчальний посібник підготовлений провідними вченими в галузі теорії
держави і права відповідно до типової програми на основі узагальнень і
застосування новітнього емпіричного матеріалу. Особлива увага приділена
наукознавчим проблемам теорії держави і права. Подається загальна
характеристика елементів форми держави, механізму та апарату держави.
Розглянуто питання правових відносин як особливого виду суспільних
відносин.
Для педагогічних працівників, абітурієнтів, студентів юридичних вишів та широке коло
читачів. які цікавляться проблемами теорії держави та права.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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11.
340.(075.8)
К 80
Крестовська Н. М. Теорія держави і права. Підручник.
Практикум. Тести : підручник / Н. М. Крестовська,
Л. Г. Матвєєва ; НУ «Одес. юрид. акад.», Одес. держ. ун-т
внутр. справ. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Юрінком
Інтер, 2020. – 584 с.

закладів.

Підручник побудований у доступній формі на інноваційному та
інтерактивному підходах до викладання юридичних дисциплін. У ньому
розміщена комплексна навчальна інформація з дисциплін «Теорія
держави і права» та «Проблеми теорії держави і права», а також їхнє
повне методичне забезпечення.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

12.
343.98(075.8)
К 82
Криміналістика. Академічний курс : підручник /
Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. ;
Акад. адвокатури України. – 2-е вид., стереотип. – Київ :
Юрінком Інтер, 2018. – 495, [2] с.
Підручник підготовлений на основі сучасних правових концепцій та
досягнень різних наук і відображає нинішній стан і перспективи розвитку
вітчизняної криміналістики. Розглянуто питання збирання, дослідження й
використання інформації про злочин з метою активного вирішення
завдань оперативно-розшукової роботи, розслідування, судового
розгляду та встановлення в будь-якій сфері людської діяльності фактів,
що мають юридичне значення. Підручник є достатньо повним викладом
усіх розділів криміналістики, котрий відповідає вимогам стандарту вищої
юридичної освіти й тенденціям світової криміналістики.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів та суддів,
працівників правоохоронних органів, адвокатів, нотаріусів.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

13.
343.9(477)(075.8)
К 82
Кримінологія : підручник / Нац. акад. упр., Кримінолог.
асоц. України ; за заг. ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова,
Є. Л. Стрельцова. – Вид. 2-е, перероб. та допов. – Харків :
Право, 2018. – 416 с.
У підручнику розглядається предмет і зміст кримінології як науки, історія
становлення кримінології в Україні, методика кримінологічних досліджень,
механізм злочинної поведінки, кількісні і якісні характеристики злочинності
в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. Визначаються особливості окремих
видів злочинності, у тому числі корисливої, насильницької, з необережності,
корупційної, у сфері екології, військовій сфері, злочинність мігрантів тощо
та заходи протидії їй з урахуванням кримінологічних рекомендацій,
оновленого законодавства та досвіду. Друге видання підручника
підготовлено з урахуванням можливості використання його в процесі дистанційного навчання.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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14.
343.9(477)(075.8)
К 82
Кримінологія. Підручник. Практикум / НАН України,
Київ. ун-т права ; [Ю. В. Александров, В. С. Ковальський,
О. М. Костенко [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. –
341 с.
Підручник підготовлений відповідно до стандартів вищої юридичної
школи з метою викладення науково обґрунтованих уявлень про сучасний
стан злочинності в Україні й світі, негативні явища та процеси, які її
обумовлюють, кримінологічні риси особи злочинця і потерпілого, а також
про теорію запобігання злочинності. У підручнику розкрито основні
поняття й категорії кримінології, її предмет, завдання та методологію,
наведено кримінологічну характеристику окремих видів злочинності й
заходи їхньої профілактики.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів,
аспірантів докторантів, викладачів, науковців, практичних працівників правоохоронних органів та
спецслужб.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

15.
343.1(075.8)
М 75
Молдован В. В. Судова риторика: теорія і практика :
навч. посіб. / В. В. Молдован ; Мін-во освіти і науки
України. – Стереотип. вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. –
491, [1] с.
Судова риторика – це навчальний посібник із науки і мистецтва
переконуючої комунікації, який висвітлює питання історії загального й
судового красномовства, зміст і процес підготовки судової промови,
промов державного обвинувача і захисника. У 2-й частині пропонуються
судові промови, висловлювання мислителів стародавнього та сучасного
світу про ораторське мистецтво, афоризми з римського права, прислів’я
та приказки, які можна використати у промовах риторів.
Для студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти, практичних працівників і всіх, хто
цікавиться даною тематикою.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

16.
342.56(477)(075.8)
О–64
Організація судових та правоохоронних органів. : навч.
посіб. : у 2 ч. / за ред. Л. М. Москвич. – 2-е вид., перероб. і
допов. – Харків : Право, 2018. – Ч. 1 : Основи судоустрою
України. – 244 с.
У першій частині підручника на основі нового законодавства та
досягнень правової науки розглядаються питання природи судової влади,
її функції та принципи, побудова судової системи, статус суддів і
присяжних, а також компетенція органів, що здійснюють організаційне
забезпечення функціонування судів.
Для студентів, слухачів, курсантів юридичних ЗВО, а також
викладачів, правознавців-практиків та всіх, кого цікавить організація судів та інших
правоохоронних органів в Україні.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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17.
342.56(477)(075.8)
О–64
Організація судових та правоохоронних органів. : навч.
посіб. : у 2 ч. / за ред. Л. М. Москвич. – 2-е вид., перероб. і
допов. – Харків : Право, 2018. – Ч. 2 : Основи
правоохоронної та правозахисної діяльності. – 370 с.
Друга частина навчального посібника з організації судових та
правоохоронних органів присвячена організаційним основам системи
органів право охорони та правозахисту.
Для студентів, слухачів, курсантів юридичних ЗВО, а також
викладачів, правознавців-практиків та всіх, кого цікавить організація
судів та інших правоохоронних органів в Україні.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

18.
340.5(075.8)
П 30
Петришин О. В. Порівняльне правознавство у таблицях :
навч. посіб. / О. В. Петришин, О. В. Зінченко, Д. В. Лук’янов ;
Мін-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого. – 3-є вид., змін. – Харків : Право, 2019. – 164 с.
У навчальному посібнику в таблицях викладено основні питання,
передбачені навчальною програмою юридичних ЗВО України з
порівняльного правознавства. У таблицях у стислому вигляді
представлено матеріали з теорії компаративістики, європейського права,
романо-германської
та
англо-американської
правових
сімей,
скандинавського і латиноамериканського права, правових систем
релігійного та традиційного типу.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів і закладів вищої освіти, і всіх,
хто цікавиться питаннями порівняльного правознавства.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

19.

341.17:061.1ЄС(075.8)
П 68
Право Європейського Союзу : підручник / Мін-во освіти
і науки України, НУ «Києво-Могилянська академія» ;
[Р. А. Петров, А .О. Вакуленко, П. Ван Елсувеге та ін.] ; за
ред. Р. А. Петрова. – Вид. 9-те, змін. і допов. – Харків :
Право, 2019. – 442 с.

Підручник розрахований на студентів, які тільки-но розпочали
вивчення дисципліни. У ньому стисло й доступно викладено
найважливіші питання права ЄС, а саме вивчення інститутів ЄС,
правової системи, правового регулювання внутрішнього ринку ЄС тощо.
Висвітлені питання співробітництва між Європейським Союзом і
Україною та зміст Угоди про асоціацію між Україною і ЄС і її вплив на
правову систему України.
Підручник буде корисним як студентам, так і всім, хто цікавиться питаннями європейської
інтеграції.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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20.
349.3(477)(075.8)
П 68
Право соціального забезпечення : підручник / Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [ О. М. Ярошенко,
А. М. Слюсар, І. А. Вєтухова та ін.] ; за заг. ред.
О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – 376 с.
Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього
стандарту. У ньому викладено основні положення соціального
забезпечення в Україні, розглянуто актуальні питання законодавства в
цій сфері. Нормативний матеріал подано станом на 1 грудня 2018 року.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних ЗВО та юридичних
факультетів, а також усіх, хто цікавиться питаннями соціального
забезпечення в Україні.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

21.
342.4(075.8)
С 13
Савчин М. В. Порівняльне конституційне право : навч.
посіб. / М. В. Савчин ; Мін-во освіти і науки України,
Ужгород. нац. ун-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 328 с.
Посібник підготовлено на основі комплексного порівняльноправового дослідження зарубіжного й вітчизняного досвіду
конституціоналізму, функціонування інститутів конституційного права,
розкрито формування й розуміння конституційних цінностей і
принципів, висвітлено основні моделі організації публічної влади й
сучасні тенденції розвитку конституціоналізму.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів,
практикуючих юристів і фахівців у галузі конституційного права,
захисту прав людини.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

22.
347.61/64(477)(075.8)
С 37
Сімейне право України : підручник / [Т. В. Боднар,
В. С. Гопанчук, О. В. Дзера [та ін.] ; за заг. ред.
Т. В. Боднар та О. В. Дзери. – 2-ге вид., стереотип. – Київ :
Юрінком Інтер, 2020. – 520 с.
У підручнику аналізується Сімейний кодекс України та інші
законодавчі акти, які регулюють сімейні відносини, судова практика
їхнього застосування, дискусійні питання. Висвітлюються поняття та
принципи сімейного права, особисті й майнові правовідносини
подружжя, правовий режим їхнього майна, права та обов’язки батьків і
дітей, форми забезпечення прав та інтересів дітей тощо.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів,
працівників правозастосовних органів і всіх, кого цікавлять правові
питання сімейних відносин.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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23.
341.1/8(075.8)
С 40
Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право. Міжнародний
захист прав людини : посіб. для підгот. до ЗНО /
Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленко, Л. О. Фоміна ; Харків. нац.
ун-т ім. В. Н. Каразіна ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд. – 3-є вид.,
перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. – 494 с.
У посібнику зосереджено увагу на ключових питаннях сучасного
міжнародного публічного права й міжнародного захисту прав людини. У
1-й частині висвітлено поняття, юридичну природу та сферу дії
сучасного міжнародного публічного права. його структуру,
співвідношення міжнародного і національного публічного права. У 2-й
частині охарактеризовано універсальні й регіональні міжнародні акти в
галузі захисту прав людини, проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо
розгляду конкретних справ та акцентовано увагу на значенні прийнятих ним рішень.
Розраховано на студентів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями міжнародного
публічного права та міжнародного захисту прав людини.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

24.
342(477)(075.8)
С 56
Совгиря О. В. Конституційне право України. Повний
курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – Київ :
Юрінком Інтер, 2020. – 556 с.
У навчальному посібнику надано характеристику конституційного
права як галузі національного права України. Висвітлено основи вчення
про конституцію, основи конституційного ладу в Україні, конституційні
права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні,
конституційно-правові основи організації і здійснення державної влади в
Україні, законодавчої, виконавчої та судової влади, Конституційного
Суду, місцевого самоврядування.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і гуманітарних
вишів і факультетів. науковців, народних депутатів України, держслужбовців і всіх зацікавлених
питаннями конституційного права.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

25.
340.15(075.8)
Т 76
Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн :
навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – 3-є вид., стереотип. – Київ :
Юрінком Інтер, 2019. – 448 с.
У навчальному посібнику висвітлюється історія виникнення, розвитку й
функціонування державно-правових систем Стародавнього світу,
Середньовіччя, Нового й Новітнього часів. детально аналізується зміст
державно-правових процесів, розкриваються як загальні закономірності
державно-правового розвитку зарубіжних країн, так і специфічні риси
історії окремих держав або систем права.
Навчальний посібник розрахований на студентів усіх форм навчання,
аспірантів і викладачів юридичних вишів та факультетів.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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26.
349.2(477)(075.8)
Т 78
Трудове право України : підручник / за заг. ред.
М. І. Іншина, В. Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка [та ін.]. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Юрінком
Інтер ; Буква Закону, 2019. – 600 с.
У підручнику розглянуто основні аспекти трудового права як
самостійної галузі, його предмет і метод правового регулювання,
функції, систему, принципи та джерела. розкрито правові особливості
суб’єктів трудового права й визначено ключові питання соціального
партнерства та правової організації зайнятості населення.
Висвітлено змістовні особливості таких основних інститутів
трудового права, як-от: трудовий договір, робочий час і час відпочинку, оплата праці, трудова
дисципліна, охорона праці тощо.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

27.
349.2(477)(075.8)
Т 78
Трудове право : підручник / Мін-во освіти і науки
України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого
[О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар та ін.] ;
за заг. ред. О. М. Ярошенка. – 3-є вид., перероб. і допов. –
Харків : Право, 2019. – 544 с.
Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього
стандарту. У ньому викладено основні положення загальної і особливої
частин трудового права, розглянуто актуальні питання застосування
законодавства про працю. Нормативний матеріал подано станом на 1
квітня 2019 року.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних закладів вищої освіти і юридичних
факультетів.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

13

613.2 Дієтика. Гігієна харчування
28.
613.2(075.8)
Д 44
Дієтичне харчування : підручник / Мін-во освіти і науки
України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ;
О. І. Черевко, Н. В. Дуденко, Л. Ф. Павлоцька [та ін.]. –
Харків : ХДУХТ, Світ Книг, 2019. – 360 с.
У підручнику наведено сучасні підходи до дієтичного харчування, у
тому числі базисні дієти, особливості дієтичного харчування при різних
захворюваннях органів і систем і технології.
Для студентів технологічних факультетів, магістрів, аспірантів ВНЗ,
для студентів профільних факультетів медичних університетів, для
підвищення рівня знань фахівців сфери дієтичного харчування, а також
для населення з метою підвищення культури харчування.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

29.
613.2(075.8)
З-91
Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування :
підручник / Н. М. Зубар. – Київ : Кондор, 2018. – 444 с.
У підручнику розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її
компонентів на функціонування основних фізіологічних систем
організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів,
технологічного процесу виробництва продуктів харчування та
складання раціонів харчування для різних груп населення.
Для студентів, які навчаються за спеціальністю 015 Професійна
освіта спеціалізації Харчові технології та Готельно-ресторанна справа.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

30.
613.2(075.8)
З-91
Зубар Н. М. Фізіологія харчування. Практикум : навч.
посіб. / Н. М. Зубар, Ю. В. Руль, М. К. Булгакова. – Київ :
Центр учб. літ., 2019. – 208 с.
У навчальному посібнику висвітлено сучасний стан наук про
харчування, принципи раціонального та адекватного харчування різних
категорій населення, фізіологічні основи харчування здорових людей,
осіб з групи ризику та хворих. Практикум сприяє підготовці
спеціалістів з високим рівнем теоретичних знань та практичних
навичок.
Для студентів, які навчаються за спеціальностями 7.091711
Технологія харчування та 7.050201 Менеджмент організацій.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік
31.
657(075.8)
Г 82
Грибовська Ю. М. Облік і оподаткування інвестиційноінноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю. М. Грибовська ;
Мін-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. –
Київ : Кондор, 2019. – 365 с.
У посібнику розкрито основні поняття, що стосуються інвестиційної
та інноваційної діяльності підприємства, подано розгорнуту
класифікацію інвестицій та інновацій. висвітлено методику обліку
капітальних і фінансових інвестицій, витрат на розробку нових видів
продукції. Теоретичний матеріал підкріплено цифровими прикладами,
схемами, таблицями, рисунками.
Посібник рекомендовано здобувачам вищої освіти економічних
спеціальностей, викладачам вищих навчальних закладів і фахівцям із бухгалтерського обліку.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

32.
657(075.8)
К 90
Кулик В. А. Облікова політика підприємства : навч.
посіб. / В. А. Кулик, З. М. Левченко. – Київ : SBA-Print,
2019. – 238 с.
У навчальному посібнику висвітлено законодавче та нормативноправове забезпечення формування облікової політики підприємств,
зокрема, підприємств аграрного сектору економіки, зазначені її мета й
завдання, місце в організації бухгалтерського обліку та формуванні
фінансової звітності підприємств. До кожної теми запропоновано
методичні рекомендації для проведення практичних занять та
виконання самостійної роботи.
Для студентів економічних спеціальностей, а також практикуючих
фахівців з бухгалтерського обліку та оподаткування.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

33.
657
П 78
Проблеми
обліково-аналітичного
забезпечення
управління підприємницькою діяльністю : матеріали
ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю
ПДАА, 23 квіт. 2020 р. / Мін-во освіти і науки України,
Полтав. держ. аграр. акад. ; [за ред. В. Я. Плаксієнка,
К. А. Пилипенко]. – Полтава : Астрая, 2020. – 705 с.
Матеріали конференції спрямовані на науковий пошук, узагальнення
та розробку рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення основних
проблем розвитку обліку, аудиту та оподаткування підприємств в
умовах сьогодення.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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663/664 Промислова мікробіологія. Виробництво напоїв.
Харчова промисловість загалом.
Виробництво і консервування харчових продуктів

34.
664(075.8)
Г 79
Грегірчак Н. М. Мікробіологія, санітарія і гігієна
виробництв з основами НАССР. Лабораторний практикум :
[навч.
посіб.]
/
Н. М. Грегірчак,
С. М. Тетеріна,
Т. М. Нечипор ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т
харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 274 с.
У посібнику висвітлено всі тематики лабораторних робіт, передбачені
програмою дисципліни. Він містить розділи загальної мікробіології та
методи визначення безпеки харчових продуктів за мікробіологічними
показниками й охоплює практично всі галузі виробництва харчових
продуктів, що особливо важливо під час запровадження на харчових
підприємствах системи якості НАССР.
У посібнику наведено сучасні методи визначення мікробіологічних показників у сировині,
напівпродуктах і готових виробах, склад реактивів, розчинів, поживних середовищ, що
використовують для визначення санітарно-показових мікроорганізмів.
Для студентів ЗВО спеціальності 162 Біотехнологія та біоінженерія всіх форм навчання.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

35.
664.6(075.8)
Д 75
Дробот В. І. Довідник з технології хлібопекарського
виробництва : навч. посіб. / В. І. Дробот. – [2-ге вид.,
перероб. і допов.]. – Київ : ПрофКнига, 2019. – 580 с.
У довіднику розглянуто вимоги до якості сировини, висвітлено
питання її взаємозаміни, підготовки до виробництва, викладено
традиційні та прискорені способи виробництва хлібобулочних і
бубличних виробів, простих і здобних сухарів. подано розрахунки
виробничих рецептур, виходу виробів, технологічного плану
виробництва. наведено методи контролю сировини, технологічного
процесу та якості готової продукції згідно з діючими нормативними
документами. Представлено питання мікробіологічного забезпечення
виробництва, санітарно-гігієнічні вимоги до нього.
Довідник призначений для студентів закладів вищої освіти відповідних спеціальностей і
широкого кола інженерно-технічних працівників хлібопекарської промисловості.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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36.
664(075.8)
З-14
Загальна технологія харчової промисловості у
прикладах і задачах (інноваційні заходи) : підручник /
Л. Л .Товажнянський, С. І. Бухкало, А. С. Денисова [та ін.] ;
Мін-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків.
політехн. ін.-т». – 2-ге вид., перероб. – Київ : Центр учб. літ.,
2020. – 470 с.
У підручнику викладено основи комплексних інноваційних заходів у
загальній технології харчової промисловості за основними положеннями
болонської системи навчання з урахуванням фізико-хімічних, біохімічних
та технологічних закономірностей на прикладі ресурсо- та
енергозбереження. Приведені основні розрахунки формули для
інноваційних заходів, норм витрат сировини і допоміжних матеріалів,
зниження витрат і підходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв’язання
прикладів, тестів і контрольних задач.
Для студентів харчових спеціальностей технічних вищих навчальних закладів, викладачів,
інженерно-технічних і наукових працівників.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

37.
664(075.8)
З-14
Загальні технології харчових виробництв : підручник /
Мін-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т
розвитку людини «Україна», Нац. ун-т харч. технол. ; за
наук. ред. М. М. Калакури, Л. Ф. Романенко. – Київ : Ун-т
«Україна», 2010. – 814 с.
У підручнику висвітлено теоретичні основи технології харчових
продуктів, їхні фізичні, хімічні, біохімічні та технологічні закономірності.
Подано характеристику сировини, асортименту харчових продуктів і
технологічних процесів їхнього виготовлення. Розглянуто також харчові
продукти функціонального призначення. Особливу увагу приділено
актуальним проблемам енергозбереження в харчовій промисловості.
Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів ЗВО, а також
спеціалістів харчової промисловості, які проходять післядипломну перепідготовку.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

38.
663(075.8)
І-66
Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства :
підручник / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Нац. ун-т харч. технол. ; за заг. ред. С. В. Іванова. – Київ :
НУХТ, 2012. – 487 с.
У підручнику наведено узагальнену інформацію про сучасні інноваційні
енерго- та ресурсозберігаючі технології солоду, пива, дріжджів,
алкогольних і безалкогольних напоїв. Значну увагу приділено
комплексному переробленню сировини, використанню нетрадиційної
сировини для розширення асортименту та підвищення якості товарної
продукції. Розглянуто питання щодо зменшення відходів виробництва й
очищення стічних вод з отриманням біогазу та активного мулу.
Для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗВО, а також
спеціалістів технології продуктів бродіння і виноробства.
Усього примірників: 2 (абонемент наук. літ.)
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39.
664(477)
І-66
Інноваційні технології харчових виробництв
:
монографія / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т
харч. технол., Київ. нац. торгов.-екон. ун-т ; за ред.
В. А. Піддубного. – Київ : Кондор, 2017. – 374 с.
У
монографії
наведено
результати
аналізу
сукупностей
енергоматеріальних потоків і теоретичне підґрунтя удосконалення
процесів енерго- і масообміну у виробництві солоду, технологій
забезпечення довготривалого зберігання харчової продукції, способів
фасування напоїв. пропонуються напрямки інновацій щодо традиційних
технологій харчових виробництв.
Видання призначено для працівників промисловості,а також для
студентів, магістрантів та аспірантів вищих і середніх спеціальних
закладів освіти, що стосуються харчової і переробної галузей промисловості.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

40.
664(075.8)
М 59
Мікробіологія харчових виробництв : навч. посіб. /
Л. В. Капрельянц, Л. М. Пилипенко, А. В. Єгорова [та ін.]. –
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 478 с.
У навчальному
посібнику
викладений
теоретичний
та
експериментальний матеріал із дисципліни «Мікробіологія харчових
виробництв», яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів із
технологій харчових виробництв. Наведений у виданні матеріал
спрямований на набуття студентами знань і практичних навичок у сфері
управління технологіями та якістю харчових продуктів за
мікробіологічними показниками.
Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 181 Харчові
технології, аспірантів та спеціалістів, що працюють у сфері мікробіології харчових виробництв.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

41.
664.6(075.8)
Н 73
Новікова О. В. Технологія виробництва хлібобулочних і
борошняних кондитерських виробів. Кн. 1. Технологія
виробництва хлібобулочних виробів : підручник /
О. В. Новікова. – Харків : Світ Книг, 2019. – 376 с. –
(Бібліотечка пекаря-кондитера).
У підручнику викладено весь технологічний процес виробництва
хлібобулочних виробів, наведені рецептури для різних видів
хлібобулочних виробів, містяться вимоги до якості сировини,
напівфабрикатів і готової продукції, описується харчова цінність хліба.
Підручник містить рецептури та способи приготування хлібобулочних
кулінарних, національних та дієтичних хлібобулочних виробів.
Для студентів спеціальності Харчові технології та робочих професій кондитер, Пекар, а також
працівників кондитерської промисловості й системи ресторанного господарства та широкого кола
читачів, що цікавляться виготовленням борошняних виробів.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
18

42.
664.6(075.8)
П 12
Павлов О. В.
Збірник
рецептур
борошняних
кондитерських і здобних булочних виробів : навч.-практ.
посіб. / О. В. Павлов. – 2-е вид., допов. – Київ :
ПрофКнига, 2019. – 340 с.
Збірник містить 233 рецептури на торти, тістечка, кекси, рулети,
здобу, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки й глазурі. Наведено
технологічні нормативи для підприємств громадського харчування та
кондитерських виробництв. Друге видання доповнено авторськими
рецептурами Єлизавети Глінської та Дениса Суховія.
Збірник належить до технологічних нормативних документів на рівні
з діючими ГОСТами, ДСТУ та іншою технологічною документацією і
містить єдині вимоги до технологічних процесів, готової продукції масового виготовлення, а
також норми витрат сировини на вироблену продукцію.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

43.
663(075.8)
П 12
Паденькив Я. Я. Технология экстрактов, концентратов
и напитков из растительного сырья : учеб.-практ. пособ. /
Я. Я. Паденькив. – Киев : Центр учеб. лит., 2019. – 444 с.
Учебно-практическое пособие включает основные теоретические
положения и обоснования технологических процессов производства
солода, солодовых экстрактов и концентратов, экстрактов из
лекарственных трав, безалкогольных и алкогольных напитков, соков,
морсов, настоев, ароматных спиртов и т.д.
Большое внимание уделено актуальным проблемам и основным
аспектам экологии.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

44.
664.3(075.8)
П 19
Паска М. З. Технологія тваринних жирів : навч.-метод.
посіб. / М. З. Паска. – Львів : Добра справа, 2010. – 135 с.
У навчально-методичному посібнику викладено основні питання
контролю якості тваринного жиру, описано зміни, які відбуваються в
харчових жирах під час зберігання. Особливу увагу приділено впливу
жирно-кислотного складу на властивості та тривалість зберігання
харчових жирів, виявленню надлишкової кількості антиоксидантів у
жирах, санітарно-гігієнічним вимогам до цеху харчових тваринних
жирів. висвітлено вплив сировини, окремих технологічних операцій
виробництва на формування асортименту, якість та харчову цінність
топлених жирів.
Для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю Технологія жирів
та жирозамінників, аспірантів і фахівців-виробничників.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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45.
664(477)
Т 33
Теоретичні і методичні аспекти технології, якості та
безпечності
виробництва
харчової
продукції
функціонального призначення : монографія / Мін-во
освіти і науки України, Харків. торгов.-екон. ін-т КНТЕУ,
Укр. інж.-пед. акад. ; [Т. А. Лазарєва та ін.]. – Харків :
Факт, 2016. – 672 с.
У монографії визначено концептуальні засади підготовки майбутніх
інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності.
Науково обґрунтовано створення спеціалізованих харчових продуктів
геродієтичного призначення. Встановлено теоретичні та практичні аспекти
виробництва безалкогольних напоїв функціонального призначення.
Монографія призначена для фахівців у галузі педагогіки, харчової інженерії, викладачів ВНЗ, а
також аспірантів, магістрантів, студентів інженерних та інженерно-педагогічних ВНЗ.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

46.
664(075.8)
Т 33
Теоретичні основи харчових технологій : навч. посіб. /
Мін-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «ХПІ» ;
Л. Л .Товажнянський, В. А. Домарецький, А. М. Куц [та
ін.] ; за ред. Л. Л .Товажнянського. – Харків : НТУ «ХПІ»,
2010. – 704 с.
У посібнику розглянуто теоретичні і практичні основи харчування
людини, основні закономірності харчових технологій, комплексний
підхід до удосконалення та розробки інноваційних технологій, фізикохімічні, біохімічні і мікробіологічні основи харчових технологій, основи
довготривалого зберігання харчових продуктів без змін їхніх якісних
показників.
Для студентів, магістрантів та аспірантів інженерно-технічних спеціальностей ВНЗ, а також
спеціалістів харчових виробництв.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

47.
664.742(075.8)
Т 38
Технологія зберігання зерна з основами захисту від
шкідників : [навч. посіб.] / Н. М. Осокіна, І. І. Мостов’як,
О. П. Герасимчук [та ін.]. – Умань : [б. в.], 2016. – 248 с.
У посібнику наведено відомості про хімічний склад і властивості
зернової маси як об’єкта зберігання й переробки. Розглянуто
технологічні заходи, режими і способи, що забезпечують зберігання
зернових мас. Висвітлено контроль якості зерна й насіння, викладено
найпоширеніші види шкідників хлібних запасів та основи захисту від
них.
Для студентів закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації зі
спеціальностей підготовки Харчові технології та агрономія, а також
викладачів і фахівців у галузі зберігання зерна.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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48.
664.6(075.8)
Т 38
Технологія кондитерського виробництва. Практикум :
[навч.
посіб.]
/
[К. Г. Іоргачова,
О. В. Макарова,
Л. В. Гордієнко, Г. В. Коркач] ; за ред. К. Г. Іоргачової. –
Одеса : Сімекс-прінт, 2011. – 208 с.
У навчальному посібнику наведено лабораторні роботи з визначення
якості й технологічних властивостей сировини, напівфабрикатів і
готових виробів кондитерського виробництва; вивчення впливу
технологічних
параметрів
виробництва
кондитерських
мас,
співвідношення рецептурних компонентів на структурно-механічні
властивості та показники якості напівфабрикатів і готових виробів;
вивчення способів інтенсифікації технологічних процесів і поліпшення
споживчих властивостей кондитерських виробів.
Для студентів спеціальності Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і
харчоконцентратів, а також інженерно-технічних працівників кондитерської промисловості.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

49.
664.6(075.8)
Ш 97
Шутенко Є. І. Технологія круп’яного виробництва :
[навч. посіб.]. / Є. І. Шутенко, С. М. Соц. – Київ : Освіта
України, 2010. – 272 с.
У навчальному посібнику наведено технологічні властивості
круп’яного зерна, асортимент, вихід круп’яної продукції. розглянуто
основні принципи побудови технологічних процесів підготовки і
переробки зерна в крупи. проаналізовано технології переробки окремих
культур в крупи та технології виробництва спеціальних видів круп.
Для студентів напряму підготовки 6.051701 Харчові технології та
інженерія, а також для працівників галузі.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

81 Лінгвістика. Мовознавство
908 Краєзнавство
50.
908(075.8)
Г 19
Гапонів О. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни :
[підручник] / О. Б. Гапонів, М. О. Возна. – 2-е вид. –
Вінниця : Нова книга, 2018. – 352 с. : іл.
Підручник пропонує свіжий погляд на різні аспекти життя
англомовних країн (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія та
Республіка Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія) і їхніх
окремих адміністративних одиниць (Гаваї, Аляска, Тасманія), які з
огляду на географічні, історичні, культурні та інші чинники мають
яскраво виражені особливості. Наведено багато маловідомих фактів з
різних аспектів духовної та матеріальної культури англомовних націй.
Для студентів фахових факультетів ВНЗ України, фахівців-лінгвістів,
а також усіх, хто хоче поглибити свої знання про англомовні країни.
Усього примірників: 3 (абонемент наук. літ.)
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51.
811.111(075.8)
К 21
Карабан В. І. Теорія і практика перекладу з української
мови на англійську мову = Theory and practice of
translation from Ukrainian into English : посібник-довідник /
В’ячеслав Карабан, Джеймс Мейс. – Вінниця : Нова
книга, 2003. – 608 с. – (Dictum Factum. Translation Course)
Перший в Україні й світі посібник-довідник з перекладу з української
мови на англійську охоплює всі основні труднощі перекладу і складається з
6 розділів, кожен з яких містить кілька підрозділів, що включають
теоретичний довідковий матеріал і завдання на переклад.
Для студентів, які вивчають англійську мову і переклад, викладачів
англійської мови і перекладу, перекладачів-початківців, а також усіх тих,
хто хоче вдосконалити свої навички перекладу з української мови на англійську.
Усього примірників: 3 (абонемент наук. літ.)

52.
811.112.2(075.8)
К 46
Кияк Т. Р. Теорія та практика перекладу (німецька
мова) : [підручник] / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко,
О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 592 с.
Даний Підручник допоможе навести містки взаєморозуміння між
наукою, політикою та культурами різних народів, взаємозбагачуючи їх.
Він відзначається всеосяжністю перекладознавчої проблематики і
практичністю спрямування. приклади з творів німецької літератури,
газетних і наукових публікацій та фрагменти повсякденних розмов
широко ілюструють як загальні теоретичні постулати, так і служать
основою для вправ на закріплення перекладацьких навичок.
Усього примірників: 2 (абонемент навч. літ.)

53.
81.25(075.8)
К 69
Корунець І. В. Вступ до перекладознавства : навч. посіб.
/ І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 512 с.
Теоретичний предмет «Вступ до перекладознавства», що входить до
навчальних планів перекладацьких відділень і факультетів України,
покликаний увести студента – майбутнього перекладача – у систему
термінів і понять, що використовуються в усіх перекладознавчих курсах,
і безпосередньо в перекладацькій практиці впродовж усіх років
навчання. Найперше «Вступ до перекладознавства» знайомить
першокурсників із перекладацькими предметами, що входять до системи
підготовки фахового перекладача та тлумача.
Усього примірників: 3 (абонемент навч. літ.)
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54.
908(075.8)
К 88
Кудіна О. Ф. Країни, де говорять німецькою = Die
Länder wo man deutch spricht : навч. посіб. з
лінгвокраїнознавства / Олена Кудіна. – Вид. 2-е., допов. –
Вінниця : Нова книга, 2017. – 416 с. : іл.
Навчальний посібник є збіркою текстів, укладених на основі новітніх
оригінальних джерел, які знайомлять читача з історією, суспільнополітичним ладом, економікою, культурою та освітою німецькомовних
країн – Німеччини, Австрії, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну.
Для полегшення розуміння тексти супроводжуються коментарями, а
завдання сприяють закріпленню матеріалу й розвитку навичок усного
мовлення.
Для студентів мовних вишів, учителів, учнів старших класів шкіл різних типів і всіх, хто
цікавиться німецькою мовою і країнами, де ця мова є державною.
Усього примірників: 2 (абонемент навч. літ.)

55.
811.112.2(075.8)
К 88
Кудіна О. Ф. Німецька мова для початківців = Deutsch
für Anfänger : навч. посіб. / О. Кудіна, Т. Феклістова. – 4-те
вид. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 520 с.
Навчальний посібник призначається студентам, які починають
вивчення німецької мови як другої іноземної у вищих навчальних
закладах на спеціальних факультетах, що готують спеціалістів з
іноземної філології та перекладачів. Він має за мету закласти підґрунтя
навичок і вмінь усного й писемного мовлення.
Усього примірників: 3 (абонемент навч. літ.)

56.
811.112.2(075.8)
К 88
Кучер З. І. Галузевий переклад (німецька мова) : навч.
посіб. / З. І. Кучер, М. О. Орлова, М. Л. Ліпісівіцький. –
Вінниця : Нова книга, 2018. – 144 с.
Навчальний посібник адресовано студентам, які вивчають курс
«Галузевого перекладу» з німецької мови як першої іноземної, а також
студентам старших курсів, що опановують німецьку я к другу
спеціальність.
Мета посібника – формування в студентів перекладацької
компетенції, а саме спеціальної складової її прагматичної частини, що
передбачає знання, уміння та навики, необхідні перекладачу. Посібник
містить необхідний практичний матеріал, що ґрунтується на
теоретичних положеннях, які студенти опановують протягом вивчення курсів «Вступ до
перекладознавства», «Теорія перекладу», «Перекладацький аналіз тексту».
Усього примірників: 2 (абонемент навч. літ.)
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57.
811.112.2(075.8)
К 95
Кучер З. І. Практика перекладу (німецька мова) : [навч.
посіб.] / З. І. Кучер, М. О. Орлова, Т. В. Редчиць ; Мін-во
освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 2-е
вид. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 464 с.
Видання включає систему загальних положень, рекомендацій та
вправ для розвитку навичок письмового та усного перекладу
німецькомовних та україномовних текстів. Посібник відзначається
всеосяжністю
перекладознавчої проблематики
й
практичною
спрямованістю.
Особливу
увагу
приділено
перекладацьким
трансформаціям і функціонально-стильовим труднощам перекладу, а
також лексико-семантичним та граматичним проблемам перекладу.
Для студентів, які вивчають німецьку мову як першу іноземну за напрямом Філологія
спеціальності Германські мови та літератури (переклад включно), а також студентів старших
курсів, що опановують німецьку як другу спеціальність.
Усього примірників: 2 (абонемент навч. літ.)

58.
811.111(075.8)
Н 63
Nikolenko A. G. English Lexicology: Тheory and Рractice :
навч. посіб. / A. G. Nikolenko ; Нац. авіац. ун-т. – Vinnytsya :
Nova Knyha, 2007. – 528 с.
Посібник написаний англійською мовою і охоплює всі теми, що
передбачені програмою ВНЗ з дисципліни «Лексикологія основної
іноземної та української мов». Посібник має 9 розділів, кожен із яких
складається з теоретичної та практичної частини. Для перевірки
отриманих знань після 4-го й 9-го розділів посібника даються тестові
завдання.
Для студентів інститутів, університетів і факультетів іноземних мов,
для викладачів, наукових працівників, перекладачів, а також усіх, хто
самостійно працює над удосконаленням англійської мови.
Усього примірників: 3 (абонемент навч. літ.)

59.
811.111(075.8)
П 27
Переклад
англомовної
економічної
літератури.
Економіка США : навч. посіб. / [Л. М. Черноватий та ін.] ;
за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вид. 2-е, допов. –
Вінниця : Нова книга, 2010. – 272 с.
Посібник призначений для розвитку навичок та умінь усного й
письмового перекладу в галузі економіки. Зміст посібника забезпечує
засвоєння фонових знань і знайомство з найбільш вживаною
термінологією. Система різноманітних вправ, наявність двомовних
тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці
посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють
сприятливі умови для ефективного засвоєння матеріалу.
Для студентів ВНЗ, що спеціалізуються в галузі економічних наук,
студентів перекладацьких відділень університетів, фахівців, які прагнуть удосконалити власні
навички та вміння перекладу економічної літератури, а також перекладачів.
Усього примірників: 3 (абонемент навч. літ.)
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Інші галузі знань
60.
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.)

61.
637.52(075.8)
В 48
Винникова Л. Г.
Технология
мясных
продуктов.
Теоретические основы и практические рекомендации :
учебник / Л. Г. Винникова. – Киев : Освіта України, 2017. –
364 с.
В книге представлены современные технологии всех видов мясных
продуктов. Рассмотрены научные подходы к выбору мясного сырья,
вспомогательных материалов и даны рекомендации по их
практическому использованию. Проработаны физико-химические и
микробиологические процессы изменения сырья при получении готових
изделий, дано обоснование режимов каждой технологической операции
и их влияние на качество готових продуктов. Особое внимание уделено
вопросам безопасности и удлинения сроков хранения.
Для студентов и специалистов мясной отрясли.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

62.
628.16.08(477)
Г 25
Гвоздяк П. І. Біохімія води. Біотехнологія води :
автомонографія / П. І. Гвоздяк. – Київ : Києво-Могилян.
акад., 2019. – 228 с.
У автомонографії наведено розгорнуті теоретичні положення й
численні приклади практичних розробок автора та його співробітників у
задекларованих раніше нових наукових напрямах «біотехнологія води»
(2004 р.) та «біохімія води» (2006 р.); розглянуто біологічні аномалії
води, біосинтез окремих молекул води, їхню роль у забезпеченні
злагодженої роботи комплексів ензимів у живих клітинах тощо. У книзі
означено проблеми індустріального очищення стічних і зливових вод,
підтримки чистоти гідросфери планети, підготовки питної води.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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63.
628.16.08(477)
Г 64
Гомеля М. Д. Фізико-хімічні основи процесів очищення
води : підручник / М. Д. Гомеля, Т. О. Шаблій,
Я. В. Радовенчик. – Київ : Кондор, 2019. – 256 с.
У підручнику викладено основні відомості щодо характеристик якості
води, фазово-дисперсного складу домішок уводі, еколого-гігієнічної
класифікації природних водойм. вимог до якості води в залежності від галузі
її використання. розглянуто найбільш важливі методи очищення води від
забруднень, такі як: коагуляція, флокуляція, флотація, адсорбція, іонний
обмін, мембранні та деструктивні методи очищення води. приведено
технології підготовки води для населення та промислових підприємств,
очищення стічних вод, дезактивації радіоактивних стоків.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей 101 Екологія, 161 Хімічні технології та
інженерія, 183 Технології захисту навколишнього середовища.
Усього примірників: 1 (абонемент навч. літ.)

64.
338.439.6(075.8)
Д 44
Димань Т. М. Безпека продовольчої сировини і
харчових продуктів : підручник / Т. М. Димань,
Т. Г. Мазур. – Київ : Академія, 2011. – 520 с.
Людина, створюючи блага, часто продукує і загрози своєму здоров’ю,
навіть життю. Ознака цього – перевантаженість екологічного й
соціального середовищ джерелами шкідливих впливів на організм і
психіку. Одним із кроків до побудови системи захисту від наслідків
промислового егоїзму може стати опанування викладеного в
пропонованому підручнику матеріалу, що містить відомості про
джерела потрапляння в організм шкідливих речовин, механізм їхньої
руйнівної сили та способи протидії їм.
Для студентів ВНЗ, працівників харчової промисловості, органів
екологічної безпеки, стандартизації та всіх, хто прагне грамотно організувати свій життєвий простір.
Усього примірників: 1 (абонемент навч. літ.)

65.
658.62(075.8)
М 54
Методи визначення фальсифікації товарів : підручник /
Мін-во освіти і науки України ; А. А. Дубініна,
І. Ф. Овчиннікова, С. О. Дубініна [та ін.]. – Київ :
Професіонал, 2019. – 272 с.
Підручник охоплює широке коло питань, пов’язаних із визначенням
фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та
захистом споживчого ринку від фальсифікованих товарів. наведено й
обговорено сучасні літературні джерела стосовно історичних аспектів
ідентифікації і фальсифікації продовольчих товарів.
Для студентів ВНЗ спеціальностей Товарознавство та комерційна
діяльність, Товарознавство та експертиза в митній справі, Експертиза
товарів і послуг. може бути корисним студентам юридичних спеціальностей, підприємцям,
фахівцям експертних лабораторій і всім споживачам.
Усього примірників: 1 (абонемент навч. літ.)
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66.
519.1(075.8)
Н 64
Нікольський Ю. В. Дискретна математика : підручник /
Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за
наук. ред. В. В. Пасічника. – Вид. 5-те, виправ. та допов. –
Львів : Магнолія 2006, 2019. – 432 с.
У підручнику викладено основні поняття та методи дискретної
математики, представлені в розділах математична логіка, теорія множин і
відношень, комбінаторний аналіз, теорія графів, теорія складності
обчислень тощо.
За змістом та обсягом підручник відповідає навчальним планам даної
дисципліни для студентів базових напрямів Комп’ютерні науки,
Програмна інженерія, Комп’ютерна інженерія, Інформатика, прикладна
математика та Системний аналіз.
Усього примірників: 4 (абонемент навч. літ.)

67.
637(075.8)
С 40
Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів :
підручник / І. В. Сирохман. – Вид. 2-е, стереотип. – Харків :
Світ Книг, 2019. – 713 с.
Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні
матеріали та основні нормативні документи, пов’язані з класифікацією,
вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням
продовольчих товарів. Враховано також вимоги нових державних
стандартів, технічних умов, підзаконних актів, змін в асортименті
певних груп і видів товарів.
Для студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зі
спеціальностей
економічно-комерційного
й
управлінського
спрямування, а також спеціальностей Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність, Готельно-ресторанна справа, Харчові технології. Книга буде корисною також
науковцям і спеціалістам-практикам, які цікавляться питаннями загального товарознавства.
Усього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)

68.
519.86(075.8)
Ш 19
Шамровський О. Д. Системний аналіз: математичні
методи та застосування : навч. посіб. / О. Д. Шамровський ;
Мін-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інженер.
акад. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 276 с.
У навчальному посібнику викладаються основні поняття системного
аналізу. У першу чергу, увага приділяється математичним моделям
системного аналізу і способам їхнього вивчення. Розглядається велке
коло проблем, починаючи від класичної механіки, і закінчуючи
задачами екології та економіки. Широко застосовуються як чисельні,
так і аналітичні методи розв’язання алгебраїчних і диференціальних
рівнянь, що дозволяє доводити розгляд будь-якої задачі до остаточних результатів.
Усього примірників: 4 (абонемент навч. літ.)
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Періодичні видання
(I–ІІІ кв. 2020 р.)
1. Агроекологічний журнал : наук.-теорет. журн. / Ін-т агроекології і
природокористування НААН України, ДУ «Ін-т охорони грунтів України». – 2020. –
№ 1.
2. Ветеринарна практика : щоміс. спец. журн. / ТОВ «Асоц. спеціалістів вет.
медицини України». – 2020. – № 1, 2.
3. 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.
4. Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. аграр. наук. – 2020. –
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5. Вісник Книжкової палати : щоміс. наук.-практ. журн. / ДНУ «Книжкова
палата України ім. Івана Федорова», Харк. держ. акад. культури. – 2020. – № 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7.
6. Вісник Національної академії правових наук України : наук. юрид. журн. /
НАПН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – № 1, 2.
7. Вісник. Офіційно про податки : журн. / Держ. фіскальна служба України. –
2020. – № 1/2, 3/4, 5/6.
8. Вісник Полтавської державної аграрної академії : наук.-вироб. фах. журн. /
Полтав. держ. аграр. акад. – 2020. – № 1.
9. 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, 3, 4, 5.
10. Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т аграр. економіки». –
2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 7.
11. Економіка України : наук. журн. / М-во екон. розвитку і торгівлі України, М-во
фінансів України, НАН України. – 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
12. 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
13. Казна України : Всеукр. наук.-практ. журн. / Держ. казначейська служба
України. – 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5.
14. Корми і факти : щоміс. журн. про корми і годівлю / ТОВ «Вид-во АГРО
ПРЕС». – 2020. – № 1, 6.
15. Офіційний вісник України : зб. нормативно-правових актів : офіційне вид. /
М-во юстиції України. – 2020. – №1–20, 21–49, 50–74.
16. 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, 6, 7.
17. Пожежна та техногенна безпека : Всеукр. наук.-вироб. журн. / ТОВ
«Пожосвіта». – 2020. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
18. Право України : щоміс. юрид. журн. / юрид. вид-во «Право України». – 2020. –
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
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19. Приватний підприємець / ВБ «Володимир Дудник». – 2020. – № 1–18.
20. Садівництво по-українськи : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2020. – № 1,
2, 3, 4.
21. Статистика України : щокв. наук.-інформ. журн. / Держ служба статистики
України, НДІ статист. дослідж., Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, Нац. акад.
держ. управління при Президентові України. – 2020. – № 1.
22. Тваринництво України : наукометричний журн. / М-во аграр. політики та
продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України. – 2019. – № 9/10, 2020. –
№ 2. – (Об’єднаний вип.); 2019. – № 11/12, 2020. – № 3. – (Об’єднаний вип.).
23. 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, 3.
24. Українська мова : щокв. наук.-теорет. журн. / НАН України, Ін-т укр. мови. –
2020. – № 1.
25. Фінанси України : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. / ДННУ «Акад.
фінанс. упр.». – 2020. – № 2, 3, 4, 5, 6, 7.
26. 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, 5, 6, 7.
27. 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, 2.
28. The Ukrainian Farmer : щоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2020. – № 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9.
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