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1. Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера 

004.4:336
:378 
А17 

  АБС SCROOGE III: Інструкція користувача програ-
много забезпечення при викладанні фінансових дис-
циплін / уклад. Н.М. Сіренко, М.Д. Бабенко, А.В. Бу-
рковська та ін. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  628 с.  
 
 

2. Управління. Менеджмент 
 

005.51:65
8.11 
О-64 

  Організація виробництва та планування діяльності 
підприємств [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" спе-
ціальності 051 "Економіка" денної форми навчання 
/ уклад. В. С. Кушнірук. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. – 134 с. – Режим доступу: 
ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

005.93 
У67 

  Управління діяльністю організацій (підприємства, 
установи) та змістом робіт [Електронний ресурс] : 
метод. реком. до виконання курсової роботи для здо-
бувачів вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 
152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна тех-
ніка" заочної форми навчання / уклад. Т. Я. Іванен-
ко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. – 44 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній 
мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

005.932:6
5.012.34 
Б59 

  Бізнес-логістика [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "магістр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми на-
вчання / уклад. Т. Я. Іваненко. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. – 57 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній 
мережі 
 
 

 
 



 

 3. Фiлософськi науки 
 

1 
Ф56 

  Філософія [Електронний ресурс] : плани семі-
нарських занять, ключові поняття, питання для 
контролю та самоконтролю знань, завдання для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти усіх 
спеціальностей МНАУ / уклад. В.О. Ханстанти-
нов. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 52 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі 
 
 

  

130.2:168.
522 
К90 

  Культурологія [Електронний ресурс] : методи-
чні рекомендації для семінарських занять та са-
мостійної роботи здобувачів вищої освіти сту-
пеня "бакалавр" за спеціальністю 162 "Біотехно-
логії та біоінженерія" / уклад. Т. В. Березовсь-
ка. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 52 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі 
 
 

  

159.9 
П86 

  Психологія [Електронний ресурс] : метод. ре-
ком. з вивчення дисципліни та виконання прак-
тичних та самостійних робіт для здобувачів ви-
щої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" спеці-
альності 201 "Агрономія" / уклад. Л. В. Гула. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. – 80 с. – Режим доступу: ел. копія в лока-
льній мережі. – Копія друк. вид. 
 

4. Економiка. Економiчна наука 
 

  

33(477) 
Н35 

  Національна економіка [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. (у рисунках, схемах і таблицях) / О. 
І. Котикова, О. А. Горобченко, Т. Г. Олійник, І. 
Г. Крилова, І. О. Мельник, О. А. Купчишина. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. – 196 с. – Режим доступу: ел. копія в лока-
льній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

  



330.341.1 
Ш36 

  Шебаніна О. В. Інноваційний розвиток аграр-
ного сектора економіки: пріоритети забезпечен-
ня та регулювання : моногр. / О. В. Шебаніна, 
В. П. Рибачук. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 211 
с.  
 
 

  

331.45:33
1.462 
О-75 

  Основи охорони праці [Електронний ресурс] : 
метод. реком.щодо виконання завдань дистан-
ційного навчання під час карантину для студен-
тів денної форми навчання МНАУ з дисципліни 
"Основи охорони праці" освітнього ступеню: 
"Бакалавр" / уклад. В. М. Курепін, К. О. Яблу-
новська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 52 с. – Режим доступу: ел. копія 
в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

  

331.45:33
1.462 
О-75 

  Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : 
метод. реком.щодо виконання завдань дистан-
ційного навчання під час карантину для студен-
тів денної форми навчання МНАУ з дисципліни 
"Охорона праці в галузіі" освітнього ступе-
ню:"Магістр" / уклад. В. М. Курепін, К. О. Яб-
луновська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 56 с. – Режим доступу: ел. копія 
в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

  

331.45:35
5.58 
О-75 

  Охорона праці в галузі та цивільний захист
[Електронний ресурс] : метод. реком.щодо ви-
конання завдань дистанційного навчання під час 
карантину для студентів денної форми навчання 
МНАУ з дисципліни "Охорона праці в галузіі та 
цтвільний захист" освітнього ступеню:"Магістр" 
/ уклад. В. М. Курепін, К. О. Яблуновська. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. – 53 с. – Режим доступу: ел. копія в лока-
льній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

  



331.544:3
78.4 
К17 

  Калиниченко Г. І. Основи фахової діяльності 
[Електронний ресурс] : курс лекцій 
/ Г. І. Калиниченко. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. – 162 с. + Ел. копія. –
Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 

  

 
 
332.33 
Т33 

 
 
  Теоретичні основи державного земельного ка-
дастру : навч. посіб. / за ред. М. Г. Ступеня. –
Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 336 с.  
 
 

 

 
 

332:528.7 
С50 

  Смірнов С. І. Фотограмметрія у землеустрої 
/ С. І. Смірнов. – Львів, 2015. – 305 с.  
 

  

 
 
336.7 
П85 

 
 
  Прядко В. В. Історія грошей і кредиту : підруч. 
/ В. В. Прядко, М. М. Сайко. – К. : Кондор, 
2016. –508 с.  
 
 

 

 
 



336.71 
Д53 

  Дмитров С. О. Фінансовий моніторинг у банку 
: навч. посіб. / С. О. Дмитров, І. М. Вядрова, 
В. М. Каднічанська. – Львів : Новий Світ-200, 
2018. – 381 с.  
 
 

  

 
 
336.761 
Д81 

 
 
  Дудяк Р. П. Організація біржової діяльністі: 
основи теорії і практикум : навч. посіб. 
/ Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. – 2-ге вид., допов. –
Львів : Магнолія 2006, 2018. – 360 с.  
 
 

 

 
 

 
 
338.43 
Д32 

 
  Дем'яненко С. І. Менеджмент аграрних підпри-
ємств : навч. посіб. / С. І. Дем'яненко. — Елект-
рон. текст. дані. – К. : КНЕУ, 2005. – 347 с.  
 
 

 

 
 

 



 
 
339.543 
Ш50 

 
 
  Шершун А. А. Митне оформлення товарів та 
транспортних засобів  : навч.-метод. посіб. 
/ А. А. Шершун. – К. : Кондор, 2017. – 330 с.  
 
 

 

 

 
 

 5. Право 
 

  

349.422:6
0 
Н83 

  Нормативне забезпечення біотехнологічних ви-
робництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
для здобувачів вищої освіти СВО "Бакалавр" осві-
тньої спеціальності 162 - "Біотехнології та біоін-
женерія" денної форми навчання / уклад. І. А. Га-
лушко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 138 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 
6. Здоров'я та гігієна тварин. Ветеринарний на-

гляд та контроль 
 

  

351.779 
Г46 

  Гігієна тварин та ветеринарна санітарія [Електро-
нний ресурс] : метод. реком. для здобувачів ступе-
ня доктора філософії до практичних занять зі спе-
ціальності 204 «Технологія виробництва і переро-
бки продукції тваринництва» / уклад. А.О. Бон-
дар. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 91 с. – Режим до-
ступу: ел. копія в локальній мережі 
 
 

  



351.779 
Г46 

  Гігієна тварин [Електронний ресурс] : метод. ре-
ком. з вивчення дисципліни і виконання контроль-
ної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня 
«Бакалавр» – освітньої спеціальності 204 
«ТВППТ» заочної форми навчання / уклад. А.О. 
Бондар. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 40 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі 
 
 
7. Органи місцевого управління.Муніципальна 

адміністрація. Військова справа в цілому 
 

  

352.07 
М65 

  Місцеве самоврядування. Ч. 2 [Електронний ре-
сурс] : конспект лекцій для здобувачів вищої осві-
ти освітнього ступеня "магістр" спеціальності 281 
"Публічне управління та адміністрування" денної 
та заочної форм навчання (частина ІІ) / О. А. Хрис-
тенко, Г. В. Коваленко. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2019. – 77 с. – Режим доступу: 
ел. копія в локальній мережі 
 
 

  

355.58 
Ц57 

  Цивільний захист [Електронний ресурс] : метод. 
реком. щодо виконання завдань дистанційного на-
вчання під час карантину для студентів денної фо-
рми навчання МНАУ з дисципліни "Цтвільний за-
хист" освітнього ступеню:"Магістр" / уклад. В. М. 
Курепін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 44 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі. – Копія друк. вид. 

 

  



 

 8. Страхування 
 

 

368.013 
Ш55 

  Шишпанова Н. О..  Страхові послуги [Електронний 
ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти 
ступеня "бакалавр" спеціальності 072"Фінансів, бан-
ківської справи та страхування" денної форми на-
вчання / Шишпанова Н. О. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. – 112 с. – Режим доступу: 
ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

9. Освiта. Виховання. Навчання. Дозвiлля 
 

 

37.013:79
6.011.3 
Ф50 

  Фізичне виховання [Електронний ресурс] : метод. 
реком. щодо удосконалення структури педагогічної 
компетентності викладачів фізичного виховання аг-
рарних ЗВО / уклад. Н. В. Петренко. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  39 с. – Ре-
жим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 

37.013:79
6.011.3 
Ф50 

  Фізичне виховання [Електронний ресурс] : метод. 
реком. щодо розвитку гнучкості для самостійної ро-
боти здобувачів вищої осіти ступеня "бакалавр" усіх 
спеціальностей МНАУ / уклад. Л. М. Медведєва. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 44 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 

 



37.013:79
6.011.3 
Ф50 

  Фізичне виховання [Електронний ресурс] : метод. 
реком. щодо правил гри та проведення змагань різно-
го рівня з пляжного волейболу в Україні для здобу-
вачів вищої освіти МНАУ груп спортивного вдоско-
налення / уклад. С. В. Овчарук. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 59 с. – Режим до-
ступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

37.091.33
-
027.22:65
7 
З-19 

  Закордонна практика [Електронний ресурс] : метод. 
реком. щодо проходження практики та підготовки 
звіту здобувачами вищої освіти спеціальності 071 
"Облік і оподаткування" денної та заочної форм на-
вчання / уклад. : М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, І. 
В. Ксьонжик, Л. А. Козаченко, С. В. Сирцева та ін. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 24 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 

 

378(477):
37.014.5 
Ш25 

  Вища освіта України і Болонський процес [Елект-
ронний ресурс] : конспект лекцій. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 49 с. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

378.21:65
8.012 
Д46 

  Дипломне проектування з менеджменту : навч. по-
сібник / за ред Г.Є.Мазнєва. – Харків : Міськдрук, 
2011. – 295 с.  
 
 

 
 

 



 

 10. Наука про навколишнє середовище.Екологія.  
Геодезiя. Картографiя. Бiологiчнi науки в цiлому 

 

 

504.03:60 
С90 

  Сучасні методи біотехнології в рослинництві [Елек-
тронний ресурс] : метод. реком. до виконання само-
стійної роботи для здобувачів ступеня доктора філо-
софії на третьому освітньо-науковому рівні спеціаль-
ності 201 "Агрономія" / уклад. Т. М. Манушкіна. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 40 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 

 

504.03:60 
С90 

  Сучасні методи біотехнології в рослинництві [Елек-
тронний ресурс] : метод. реком. до виконання прак-
тичних робіт для здобувачів ступеня доктора філо-
софії на третьому освітньо-науковому рівні спеціаль-
ності 201 "Агрономія" / уклад. Т. М. Манушкіна. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 40 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 

 

 
 
528.44 
П27 

 
 
  Перович Л. М. Нормативно-правове та геодезичне 
забезпечення кадастру земель водного фонду : моно-
гр. / Л. М. Перович, В. М. Сай. — Електрон. текст. 
дані. – Львів : Львівська політехника, 2017. – 128 c.  
 
 

 



 
 
528.517 
Т66 

 
 
  Тревого І. С. Геодезичні прилади. Практикум  : на-
вч. посіб. / І. С. Тревого, Т. Г. Шевченко, 
О. І. Мороз. — Електрон. текст. дані. – Львів : Львів-
ська політехніка, 2007. – 196 c.  
 
 

 
 
 
57.087.1:5
19.2 
А64 

 
 
  Аналіз біометричних даних у розведенні та селекції 
тварин  : навч. посіб. / С.С. Крамаренко, С.І. Луго-
вий, А.В. Лихач, О.С. Крамаренко. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. – 211 с.    
 
 

 
573:633/6
35 
Б63 

  Біологія напрям підготовки "Біологія рослин" [Еле-
ктронний ресурс] : метод. реком. для підготовки сту-
дентів аграрних, екологічних та технічних закладів 
вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації до Всеукраїн-
ської студентської олімпіади / уклад. Д. В. Бабенко, 
А. В. Дробітько, О. Ф. Рожок, В. Г. Миколайчук, І. 
М. Маценюк, Н. В. Маркова. — Електрон. текст. да-
ні. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 39 с. – Режим досту-
пу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 



576.3 
Б63 

  Біологія клітини [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій для здобувачів вищої освіти СВО "Бакалавр" 
освітньої спеціальності 162 - "Біотехнології та біоін-
женерія" / уклад. С. І. Луговий. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 103 с. + Ел. ко-
пія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 

 

577.2:60:
608.32 
М75 

  Молекулярна біотехнологія [Електронний ресурс] : 
метод. вказівки для виконання курсових робіт для 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання СВО 
«Магістр» освітньої спеціальності 162 – Біотехноло-
гії та біоінженерія / уклад. О. І. Каратєєва. — Елект-
рон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 27 с. –
Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 

579 
М59 

  Мікробіологія [Електронний ресурс] : метод. реком. 
до практичних занять для здобувачів ступеня доктора 
філософії спеціальності 204 - "Технології виробницт-
ва та переробки продукції тваринництва" / уклад. : С. 
П. Кот, В. А. Кириченко, І. Х. Лумедзе. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 95 с. – Ре-
жим доступу: ел. копія в локальній мережі 
 
 

11. Біотехнологія 
 

 

60 
В84 

  Вступ до фаху [Електронний ресурс] : метод. реком. 
для самостійного вивчення дисципліни і виконання 
лабораторно-практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти СВО «Бакалавр», спеціальність 162 – «Біотех-
нології та біоінженерія» денної форми навчання 
/ Факультет ТВППТ. — Електрон. текст. дан. – Ми-
колаїв : МНАУ, 2020. – 44 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі 
 
 

 



606:579.2
22 
Т38 

  Технології мікробного синтезу [Електронний ре-
сурс] : конспект лекцій / уклад. :О. О. Кравченко, В. 
О. Мельник. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 89 с. + ел.копія. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 
12. Гігієна в цілому. Суспiльне здоров'я та гiгiєна 

 

 

613:614.8 
Б39 

  Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : ме-
тод. реком. щодо виконання завдань дистанційного 
навчання під час карантину для студентів денної фо-
рми навчання МНАУ з дисципліни "Безпека життєді-
яльності" освітнього ступеню: "Бакалавр" / уклад. В. 
М. Курепін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 43 с. – Режим доступу: ел. копія в ло-
кальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

614.3:664 
Г46 

  Бондар А. О. Гігієна та санітарія харчових вироб-
ництв [Електронний ресурс] : курс лекцій 
/ А. О. Бондар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 55 с. – Режим доступу: ел. копія в ло-
кальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

13. Машинобудування. Загальні відомості про 
технологію 

 

 

 
 
621.22 
С75 

 
 
  Срібнюк С. М. Насоси і насоні установки . Розраху-
нки, застосування і випробування : навч. посіб. 
/ С. М. Срібнюк. – К. : ЦУЛ, 2017. – 312 с.  
 
 

 



621.8 
Д38 

  Деталі машин. Модуль 1.3 [Електронний ресурс] : 
метод. реком. до вивчення змістовного модуля 1.3 
"Зубчасті циліндричні передачі" для здобувачів ви-
щої освіти ступеня "Бакалавр" спеціальностей 208 
"Агроінженерія" та 015 "Професійна освіта (Техно-
логія виробництва і денної та заочної форм навчання 
/ уклад. О. В. Баранова, С. М. Степанов, А. А. Виш-
невський. — Електорн. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 95 с. – Режим доступу: ел. копія в ло-
кальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

621.86:63
1.171 
П32 

  Підйомно-транспортні машини [Електронний ре-
сурс] : метод. реком. для виконання практичних робіт 
для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" спе-
ціальності 208 "Агроінженерія" денної та заочної 
форм навчання / уклад. Г. О. Іванов, Д. В. Бабенко, П. 
М. Полянський. — Електрон. текст. дані. – Микола-
їв : МНАУ, 2020. –  ; 156 с. – Режим доступу: ел. ко-
пія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

621.86:63
1.171 
П32 

  Підйомно-транспортні машини [Електронний ре-
сурс] : метод. реком. для проведення тестового конт-
ролю знань для здобувачів вищої освіти ступеня "Ба-
калавр" спеціальності 208 "Агроінженерія" денної та 
заочної форми навчання / уклад. Г. О. Іванов, Д. В. 
Бабенко, П. М. Полянський. — Електрон. текст. да-
ні. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  56 с. – Режим досту-
пу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 



627.533.1
3 
В23 

  Ващик С. М. Інженерне облаштування територій: 
меліорація земель в Україні  / С. М. Ващик, 
А. М. Рокочинський, Н. І. Кришеник. – Львів : Галич-
прес, 2017. – 268 с.  
 
 

 

 
 14. Сiльське господарство. Лiсове господарство. 

Землеробство 
 

 

631.36 
М55 

  Механізація переробної галузі агропромислового 
комплексу  : підруч. / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, 
Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 
2006. – 479 с.  
 
 

 

631.372 
Е61 

  Енергетичні засоби в АПК [Електронний ресурс] : 
метод. реком. до виконання курсової роботи для здо-
бувачів вищої освіти денної та заочної форми на-
вчання спеціальності 208 "Агроінженерія" та 015 
"Професійна освіта (Технологія виробництва і пере-
робка продуктів сільського господарства)" / уклад. В. 
А. Грубань, В. І. Гавриш , А. П. Галєєва. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 36 с. – Ре-
жим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 



631.372+
620.91 
Н73 

  Нові енергетичні засоби і сільськогосподарські ма-
шини [Електронний ресурс] : метод. реком. для ви-
конання практичних робіт для здобувачів вищої осві-
ти освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 208 
"Агроінженерія" денної та заочної форми навчання 
/ уклад. В. І. Гавриш. — Електрон. текст. дані. – Ми-
колаїв : МНАУ, 2020. – 62 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

[631.527+
631.53.01
]:633 
С29 

  Селекція та насінництво польових культур [Елект-
ронний ресурс] : метод. реком. до виконання практи-
чних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "ба-
калавр" спеціальності 201 "Агрономія" денної форми 
навчання / уклад. М. М. Корхова. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 60 с. – Режим до-
ступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

631.53.01 
Н31 

  Насіннєзнавство та методи визначення якості насін-
ня сільськогосподарських культур [Електронний ре-
сурс] : метод. реком. для практичної підготовки сту-
дентів освітнього ступеня "магістр" спеціальності 
201 "Агрономія" денної форми навчання / уклад. : М. 
М. Корхова, А. В. Дробітько, О. А. Коваленко. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –
100 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мере-
жі. – Копія друк. вид. 
 
 

 



631.53.04 
П78 

  Прогноз і програмування врожаю сільськогосподар-
ських культур [Електронний ресурс] : метод. реком. 
для підготовки студентів аграрних та технічних за-
кладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації до Все-
української студентської олімпіади / уклад. : Д. В. 
Бабенко, А. В. Дробітько, В. В. Гамаюнова, Н. В. 
Маркова, Т. М. Манушкіна, І. В. Смірнова, Т. В. Ка-
чанова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 24 с. – Режим доступу: ел. копія в ло-
кальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

631.53.04:
631.559 
П78 

  Прогноз і програмування врожаю сільськогосподар-
ських культур [Електронний ресурс] : метод. реком. 
до виконання практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня «доктор філософії» на третьому осві-
тньо-науковому рівні спеціальності 201 «Агрономія» 
/ уклад. : В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова. — Елект-
рон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 24 с. –
Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 

631.58 
Т33 

  Теоретичне обгрунтування систем землеробства
[Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання 
практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступе-
ня «доктор філософії» на третьому освітньо-
науковому рівні спеціальності 201 «Агрономія» 
/ уклад. В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова. — Елект-
рон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 60 с. –
Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 



631/635 
А25 

  Агрономія [Електронний ресурс] : метод. реком. для 
підготовки студентів аграрних та технічних закладів 
вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації до 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціально-
сті «Агрономія» / уклад. Д. В. Бабенко, А. В. Дробі-
тько, А. В. Панфілова, В. В. Гамаюнова, С. Г. Чор-
ний, М. І. Федорчу, О. А. Коваленко, Л. Г. Хонен-
ко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. – 24 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній 
мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

633(075.8
) 
О-64 

  Організація і методика проведення наукових дослі-
джень [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобу-
вачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» на 
третьому освітньо-науковому рівні спеціальності 201 
“Агрономія” / уклад. В. В. Гамаюнова, І. В. Смірно-
ва. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2017. – 74 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній 
мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

636.082 
Т38 

  Технологія відтворення тварин [Електронний ре-
сурс] : конспект лекцій / уклад. В. О. Мельник, О. О. 
Кравченко, В. А. Кириченко. — Електрон. текст. да-
ні. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 104 с. – Режим до-
ступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

636.085.3 
З-41 

  Зберігання та контроль якості кормів [Електронний 
ресурс] : метод. реком.для виконання лабораторно-
практичних занять для здобувачів вищої освіти СВО 
"Бакалавр" спеціальності 204 - "ТВППТ" денної та 
заочної форм навчання / уклад. О. О. Кравченко. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. – 96 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі 
 
 

 



636.085.3 
З-41 

  Зберігання та контроль якості кормів [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / уклад. О. О. Кравченко. –
Миколаїв : МНАУ, 2018. –  112 с. – Режим доступу: 
ел. копія в локальній мережі 
 
 
15. Підприємства готельного типу та громадсько-

го харчування. Готельна індустрія 
 

 

 
 
640.43:65
7.2 
К93 

 
 
  Курсове проектування об'єктів готельно-
ресторанного господарства : навч. посіб. / Н.О. П'ят-
ницька, О.М. Григоренко, Є.В. Красовський. Л.Г. 
Агафонова. – К. : Кондор, 2018. – 152 с.  
 
 

 
 
 
640.43:65
7.2 
І-20 

 
 
  Іванова О. В. Санітарія та гігієна закладів ресторан-
ного господарства  : підруч. / О. В. Іванова, 
Т. В. Капліна. – 2-тє вид., перероб. та допов. – Суми : 
Університетська книга, 2019. – 399 с.  
 
 

 



 
 
640.43:65
7.2 
И20 

 
 
  Иванова Л. А. Дизайн интерьера отельно-
ресторанных объектов : учеб. пособ. / Л. А. Иванова, 
О. В. Дышкантюк, С. Е. Полевая. – Херсон : Олди-
Плюс, 2018. – 226 с.  
 
 

 
 
 
640.43:65
7.2 
З-91 

 
 
  Зубар Н. М. Логістика у ресторанному господарстві 
: навч. посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – К. : 
ЦУЛ, 2019. – 312 с.  
 
 

 
 
 
640.43:65
7.2 
О-16 

 
 
  Обладнання закладів ресторанного господарства : 
навч. посіб. / О. В. Кузьмін, В. В. Кійко, 
Л. М. Акімова, С. М. Бондарчук. – Херсон : Олді-
плюс, 2018. – 276 с.  
 
 

 



640.43:65
7.2 
І-74 

  Інформаційні системи і технології в готельно-
ресторанному бізнесі  : підруч. / за ред. М.К. Сукача 
та М.М. Скопеня. – К. : Ліра-К, 2019. – 764 с.  
 
 

 

 
 16. Управлiння пiдприємствами. Органiзацiя виробництва, торговлi 

та засоби зв'язку 
 

 
 
657.6(075
.8)  
В60 

 
 
  Внутрішній аудит у банку : навч. посіб. 
/ Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко, Л. В. Сердюк 
[и др.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 270 c. 
 
 

 

658.012.3
2 
Б12 

  Бабаєв В. М. Організаційна культура керівника : на-
вч. посіб. / В. М. Бабаєв, Н. В. Шаронова. – Харків : 
НТУ ХПІ, 2005. – 260 с.  
 
 

 

658.012.3
2:005.35 
К96 

  Корпоративне управління [Електронний ресурс] : 
метод. реком. щодо виконання практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни для здобувачів 
вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 281 
"Публічне управління та адміністрування" денної 
форми навчання / уклад. В. С. Кушнірук. — Елект-
рон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 138 с. –
Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 



658.15.01
2.7 
Ф59 

  Фінансовий контролінг [Електронний ресурс] : ме-
тод. реком. для практичних занять здобувачів вищої 
освіти ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" денної форми на-
вчання / уклад. : Н. М. Сіренко, К. А. Мікуляк. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 29 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі 
  Подано опорний конспект та тести з дисц. "Осно-
ви менеджменту". Для  викладачів та студ. економ. 
фак-ту вищих навч. закладів. 
 
 

 

 
 
658.152:6
58 
К76 

 
 
  Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту : 
навч. посіб. / В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, 
О. П. Коюда. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 
2016. – 340 с.  
 
 

 
658.5 
Г27 

  Гевко І. Б. Організація виробництва: теорія і прак-
тика : підруч. / І. Б. Гевко, А. О. Оксентюк, 
М. П. Галущак. — Електрон. текст. дані. – К. : Київ, 
2016. – 178 с.  
 
 

17. Хімічна технологія. Хімічна промисловість 
й споріднені галузі 

 

 



662.75 
П14 

  Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріа-
ли [Електронний ресурс] : метод. реком. для вико-
нання практичних робіт для здобувачів вищої освіти 
ступеня "Бакалавр" напрям 208 "Агроінженерія" ден-
ної форми навчання / уклад. В. О. Артюх. — Елект-
рон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 75 с. –
Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія 
друк. вид. 
 
 

18. Спорт. Iгри. Фiзичнi вправи 
 

 

796.015.5
2 
Ф50 

  Фізичне виховання [Електронний ресурс] : метод. 
реком. для здобувачів вищої освіти ступеня 
,,бакалавр" всіх спеціальностей, щодо організації за-
нять фізичними вправами з обтяженнями / уклад. А. 
І. Мицик. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  31 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

796.015.5
2 
Ф50 

  Фізичне виховання [Електронний ресурс] : метод. 
реком. щодо виконання вправ лікувальної гімнастики 
для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
МНАУ, віднесених до спеціальної медичної групи 
через захворювання хребта / уклад. О. С. Мель-
ник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. – 39 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній 
мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

19. Лінгвістика. Мовознавство. Мови. 
Історія України 

 

 



811.111 
А64 

  Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. ре-
ком. та навчальний матеріал для аудиторної та само-
стійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "ба-
калавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська спра-
ва та страхування" денної форми навчання / уклад. К. 
В. Тішечкіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 52 с. – Access mode: еl. copy in the 
local net. – Копія друк. вид. 
 
 

 

811.111 
А64 

  Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. ре-
ком. для здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" 
спеціальності 208 "Агроінженерія" денної форми на-
вчання / уклад. О. В. Артюхова. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 47 с. – Access 
mode: еl. copy in the local net. – Копія друк. вид. 
 
 

 

811.111 
А64 

  Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. ре-
ком. для аудиторних занять та самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" всіх спе-
ціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. 
: А. В. Марковська, О. О. Саламатіна. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 67 с. –
Access mode: еl. copy in the local net. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

947.7(477
) 
І-90 

  Історія України [Електронний ресурс] : метод. ре-
ком. для семінарських занять здобувачів вищої осві-
ти ступеня "бакалавр" всіх спеціальностей МНАУ 
денної форми навчання / уклад. Г. С. Побережець. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 62 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 

 

 


