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     Долгошея Н. О.  Інноваційний механізм розвитку агробізнесу [Електронний ресурс] : моногр. / Н. О. Долгошея. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 284 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Павлова Г. Є.  Інноваційний розвиток аграрного сектора національної економіки: теоретичні засади, методологія, механізми управління [Електронний ресурс] : моногр. / Г. Є. Павлова. — Електрон. текст. дан. – К. : ТОВ ДКС Центр, 2015. – 354 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Мардар М. Р.  Товарознавство. Товари тваринного походження продуктів : підручник / М. Р. Мардар, А. Я. Камінський, Ф. Є. Дубровінза ред. М.М.Клименка. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 295 с. 


	

     Ксьонжик І. В.  Інфраструктурне забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика [Електронний ресурс] : моногр. / І. В. Ксьонжик. — Електрон. текст. дан. – Херсон : Айлант, 2014. – 460 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Довкілля Миколаївщини : стат. зб. / за ред. І.А.Рошко. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2013. – 172 с. 


	

     Іртищева І.  Державне регулювання інституціональних змін в агропродовольчій сфері України [Електронний ресурс] : моногр. / І. Іртищева, А. Обозна. – Миколаїв : НУК, 2014. – 164 с. – Систем. требования: Електрон. текст. дан. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Пилявець В. М.  Інфраструктура товарного ринку [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Пилявець, В. В. Озима, В. П. Заруба. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2015. – 255 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


	

     Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Роздайбіда, Л. С. Полянська, Ю. М. Булега, М. Р. Муц. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 326 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


	

     Дайновський Ю. А.  Товарна інноваційна політика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. А. Дайновський. — Електрон. текст. дан. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 244 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Правознавство : підручник / за ред. О. В. Дзери. – 10-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 848 с.  

	

     Тацишин І. Б.  Адміністративне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Б. Тацишин. — Електрон. текст. дан. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 307 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Менеджмент у державному управлінні: особлива частина / за ред. Пєткова В.П. – К. : КНТ, 2017. – 216 с. 


	

     Менеджмент у державному управлінні: загальна частина / за ред. Пєткова В.П. – К. : КНТ, 2017. – 312 с. 




5.Страхування. Суспільне значення шляхом взаємного розподілу ризику


	

     Журавель Т. М.  Страхування у схемах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. М. Журавель, Н. Г. Нагайчук. — Електрон. текст. дан. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 390 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Актуарні розрахунки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. М. Копич, В. М. Сороківський, С. В. Черкасова, М. В. Сороківська. — Електрон. текст. дан. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 214 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.




6. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля



     Виробнича практика з фаху [Електронний ресурс] : метод. реком.щодо проходження практики здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, О.М. Вишневська, Н.В. Потриваєва, І.В. Ксьонжик, Л.А. Козаченко, Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева, А.Г. Костирко, Н.В. Бобровська, О.І. Лугова, Т.С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 34 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. О. Андрєєв, К. Л. Бугайчук, Н. О. Каліненко [та ін.]. — Електрон. текст. дан. – Х. : Міськдрук, 2013. – 212 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.
  У статті проаналізовано й досліджено стан та рівень вивченості методологічних і теоретичних основ дистанційного навчання; описано низку характеристик, притаманних лише дистанційному навчанню; виявлено переваги та недоліки застосування дистанційного навчання в аграрних ВНЗ.

	

     Управління проектами / уклад. Мостенська Т.Л., Лобунець Т.В. – К. : Кондор, 2018. – 132 с. 








7. Математика. Природничі науки



     Мальований М. С.  Екологія та збалансоване природокористування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Мальований, Г. З. Леськів. — Електрон. текст. дан. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 316 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для виконання контрольних робіт №1, №2 та методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальностей 281 "Публічне управління та адміністрування",073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. В. С. Шебанін, О. В. Шептилевський, І. П. Атаманюк, О. В. Цепуріт, С. І. Богданов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 62 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Математичне забезпечення магістерських програм [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 141 "Електроенершетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Шебаніна, М. А. Домаскіна, І. І. Хилько, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, Н. С. Ручинська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 64 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Марчук Г. П.  Геохімія довкілля : навч. посіб. / Г. П. Марчук, Т. А. Біла. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 242 с. 

	

     Марчук Г. П.  Геохімія довкілля [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. П. Марчук, Т. А. Біла. — Електрон. текст. дан. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 242 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Артамонов Б. Б.  Топографія з основами картографії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. Б. Артамонов, В. П. Штангрет. — Електрон. текст. дан. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 248 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Геодезія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О. В. Анисенко, П. В. Мацко. — Електрон. текст. дан. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 252 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Одарюк Т. С.  Землевпорядне проектування [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. С. Одарюк, Н. Г. Русіна, Т. І. Басенюк. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 292 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі.  Методика виконання розрахунково-графічних робіт, курсового або дипломного проектування. 

	

     Богіра М. С.  Землевпорядне проектування: теоретичні основи та територіальний землеустрій [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. С. Богіра, В. І. Ярмолюк. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 416 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі  Методика виконання розрахунково-графічних робіт, курсового або дипломного проектування. 

	

     Фізика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для слухачів підготовчих курсів факультету довузівської підготовки / уклад. І. М. Марценюк. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 
56 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


	

     Господаренко Г. М.  Агрохімія [Електронний ресурс] / Г. М. Господаренко. – К. : Аграрна освіта, 2013. – 422 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. Особливості живлення рослин макро- і мікроелементами, поживного режиму грунтів.

	

     Водні ресурси: використання охорона відтворення управління [Електронний ресурс] : підруч. / А. В. Яцик, Ю. М. Грищенко, Л. А. Волкова, І. А. Пашенюк. — Електрон. текст. дан. – К. : Генеза, 2007. – 360 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Євтушенко М. Ю.  Акліматизація гідробіонтів [Електронний ресурс] : підручник / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 240 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Терновська Т. К.  Генетичний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. К. Терновська. — Електрон. текст. дан. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 335 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Крамаренко О. С.  Оцінювання генетичної структури та прогнозування продуктивності тварин Південної м'ясної породи за ДНК-маркерами : моногр. / О. С. Крамаренко. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 166 с. 


	

     Гроза В. І.  Радіобіологія [Електронний ресурс] : курс лекцій / В. І. Гроза. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 104 с. – Копія друк. вид.


	

     Костенко В. І. Фізіологія лактації [Електронний ресурс] / В. І. Хоменко, 
Г. Г. Костенко. — Електрон. текст. дан. – К. : Агроосвіта, 2015. – 132 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Патофізіологія тварин [Електронний ресурс] : підручник / А. Й. Мазуркевич, В. Л. Тарасевич, В. Б. Данілов [та ін.]. – К. : Агроосвіта, 2013. – 414 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


	

     Шерман І. М.  Загальна іхтіологія [Електронний ресурс] : підручник / І. М. Шерман, Ю. В. Пилипенко, П. Г. Шевченко. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 454 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. Сучасні адаптовані норми годівлі та раціони для риб тепловодних і холодноводних рибницьких господарств.



8. Медичні науки



     Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Т. В. Дудус, Т. О. Чернявська, В. М. Овчарук [та ін.]. – К. : Агроосвіта, 2014. – 174 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


	

     Кот С. П.  Профілактика хвороб тварин [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 204 "ТВППТ" /
 С. П. Кот, О. В. Жемердєй, П. П. Почтаренко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 181 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. І. Левченко, В. І. Головаха, І. П. Кондрахін [та ін.] – К. : Аграрна освіта, 2010. – 437 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


	

     Ветеринарна імунологія [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. М. Головко, Т. І. Фотіна, В. Ю. Кассіч [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 160 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Ветеринарна імунологія [Електронний ресурс] : практикум / А. Й. Мазуркевич, В. Г. Скибіцький, Ю. Харкевич [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – К. : Агроосвіта, 2014. – 168 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Іовенко А. В.  Повільні інфекції тварин : навч. пос. / А. В. Іовенко, О. Г. Гуменний. – Миколаїв : ЧДУ ім.Петра Могили, 2016. – 92 с.


	

     Головко А. М.  Ветеринарна санітарна мікробіологія [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. М. Головко, І. О. Рубленко. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 284 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Ветеринарна мікотоксикологія [Електронний ресурс] : навч. посібник /
 В. Б. Духницький, Г. О. Хмельницький, Г. В. Бойко, В. Д. Іщенко. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 168 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. І. Левченко, В. І. Головаха, І. П. Кондрахін та ін. — Електрон. текст. дан. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 437 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


	

     Пономар С. І.  Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб тварин [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. І. Пономар, В. П. Гончаренко, Л. М. Соловйова. — Електрон. текст. дан. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 327 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.
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