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1. Наука та знання в цілому. Організація інтелектуальної праці 
 

 

 
001.891.3 
Т33 

 
     Теорія і технологія наукових досліджень : метод. 
реком. для виконання лабораторних робіт для 
здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" 
спеціальності 208 "Агроінженерія" денної та заочної 
форм навчання / уклад. О. А. Горбенко, Н. І. Кім, О. І. 
Норинський. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  51 с. + Ел. копія. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
001:338.43:631 
В53 

 
     Вісник аграрної науки Причорномор'я Вип 3(103) : 
науковий журнал. Вип.3(103) / гол. ред. В. С. 
Шебанін. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  119 с.  
 
 

 

 
001:338.43:631 
В53 

 
     Вісник аграрної науки Причорномор'я : науковий 
журнал. Вип.4(104) / гол. ред. В. С. Шебанін. –
Миколаїв : МНАУ, 2019. –  133 с. 
 
 

2. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера 

 

 
004.38 
Б90 

 
     Буйницька О. П.  Інформаційні технології та 
технічні засоби навчання : навч. посіб. 
/ О. П. Буйницька. – К. : ЦУЛ, 2018. –  240 с.  
 
 



 

 
004.92:744 
І-62 

 
     Інженерна та комп'ютерна графіка : метод. реком. 
для викон. практ. і самост. робіт на основі викор. 
відеоконтенту в умовах інформ.-освітн. середовища для 
здобувачів вищої освіти спец. 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" / уклад. Н. А. 
Доценко. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  20 с. 
 
 

 

 
004.9 
І-74 

 
     Інформатика : метод. реком. до виконання 
лабораторних робіт в табличному процесорі MS Excel 
здобувачами вищої освіти ступеня "бакалавр" 
спеціальностей 071 "Облік і оподаткування" та 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування" денної 
форми навчання / уклад. Т. О. Мороз, С. М. 
Мигович. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  25 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
004.9:631/635 (075.8) 
І-74 

 
     Інформаційні технології в системах якості, 
стандартизації та сертифікації : метод. реком. до 
виконання практичних робіт / уклад. Л. В. 
Бондаренко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2017. –  68 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
004.9:65-01 
К63 

 
     Комп'ютери та комп'ютерні технології : метод. 
реком. до виконання практичних робіт в табличному 
процесорі MS Excel для здобувачів вищої освіти 
ступеня "бакалавр" спеціальностей 015 "Професійна 
освіта (технологія виробництва і переробки продуктів 
сільського господарства / уклад. Л. О. Борян. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  86 
с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
004.942:67.02 
М74 

 
     Моделювання технологічних процесів і систем : 
конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 201 "Агрономія" 
/ уклад. О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, А. М. 
Могильницька, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, В. О. 
Крайній, І. І. Хилько. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2019. –  90 с. – Копія друк. вид. 
 
 

3. Управління. Менеджмент 

 

 
005 
К29 

 
     Катренко А. В.  Прийняття рішень: теорія та 
практика / А. В. Катренко, В. В. Пасічник. – Львів : 
Новий Світ - 2000, 2018. –  447 с.  
 
 

 

 
005.32 
О-64 

 
     Організаційна поведінка [Електронний ресурс] : 
опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти 
третього освітньо-науково ступеня PhD спеціальністі 
073 "Менеджмент" / уклад. І. О. Банєва. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  59 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

 
005.32 
О-64 

 
     Організаційна поведінка [Електронний ресурс] : 
метод. реком. для самостійної роботи з дисципліни для 
здобувачів вищої освіти третього освітньо-науково 
ступеня PhD спеціальністі 073 "Менеджмент / уклад. І. 
О. Банєва. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  19 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
005.5 
А28 

 
     Адміністративний менеджмент : опорний конспект 
лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної та 
заочної форм навчання / уклад. В. В. Клочан, Н. Є. 
Зінгаєва. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  56 с 
 
 

 

 
005.5 
М50 

 
     Менеджмент публічних установ та організацій : 
метод. реком. для самостійного вивчення дисципліни 
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 281 "Публічне управління та 
адміністрування" денної та заочної форм навчання 
/ уклад. Н. Є. Зінгаєва. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  32 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
005.51:658.11 
О-64 

 
     Організація виробництва та планування діяльності 
підприємств : методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи для здобувачів вищої освіти ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент", 074 
"Публічне управління і адміністрування" денної та 
заочної форми навчання / уклад. : І. І. Червен, І. О. 
Банєва, В. С. Кушнірук. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  90 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
005.51:658.11 
О-64 

 
     Організація виробництва та планування діяльності 
підприємств : конспект лекцій для здобувачів вищої 
освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 
"Економіка" денної форми навчання / уклад. В. С. 
Кушнірук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  134 с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
005.8:005.4 
У67 

 
     Управління науковими проектами : конспект лекцій 
для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-
наукового) рівня за спеціальністю 051 "Економіка" 
галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за 
спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 
"Управління та адміністрування" / уклад. : О. В. 
Шебаніна, В. П. Клочан, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, А. 
М. Могильницька, В. О. Крайній, І. І. Хилько. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  147 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
005.8:005.4 
У67 

 
     Управління науковими проектами : методичні 
рекомендації та завдання для практичних занять і 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 051 
"Економіка" галузі знань 05 / уклад. : О. В. Шебаніна, 
В. П. Клочан, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, А. М. 
Могильницька, В. О. Крайній, І. І. Хилько. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  83 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
005.9:006.027 
У66 

 
     Управління діяльністю організацій (підприємства, 
установи) та змістом робіт : методичні рекомендації до 
виконання курсового проекту для здобувачів вищої 
освіти ступеня "Магістр" спеціальності 152 
"Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" 
денної форми навчання / уклад. С. І. Павлюк. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  41 с. 
 
 

 

 
005.93 
У67 

 
     Управління діяльністю організацій (підприємства, 
установи) та змістом робіт : метод. реком. до виконання 
курсової роботи для здобувачів вищої освіти ступеня 
"магістр" спеціальності 152 "Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна техніка" заочної форми 
навчання / уклад. Т. Я. Іваненко. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  44 с. – Копія друк. 
вид. 
 
 



 

 
005.932:65.012.34 
Б59 

 
     Бізнес-логістика : конспект лекцій для здобувачів 
вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 073 
"Менеджмент" денної форми навчання / уклад. Т. Я. 
Іваненко. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  57 с 
 
 

 

 
005.95 
С83 

 
     Стратегічне управління людськими ресурсами
[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для 
здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового 
ступеня PhD спеціальності 073 "Менеджмент" / уклад. 
Т. Г. Олійник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  62 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
005.95 
У66 

 
     Управління персоналом : метод. реком. для 
самостійної роботи здобувачів 2-го рівня вищої освіти 
2-го року очної форми навчання спеціальності (204) 
6.090102 "Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва" / уклад. В. В. Стільник. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  30 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
005.95 
У66 

 
     Управління персоналом : метод. реком. для
практичних робіт здобувачів вищої освіти ступеня 
"Бакалавр" спеціальностей 073 "Менеджмент"028 
"Публічне управління та адміністрування" денної 
форми навчання / уклад. А. Г. Максименко. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  41 
с. – Копія друк. вид. 
 
 



 
4. Стандартизація продуктів, послуг (операцій), ваги, вимірів і часу  

 
  

006.1:006.063:006.
91477.73) 
В90 

 
     Вчора, сьогодні та завтра Миколаївського 
регіонального центру стандартизації, метрології та 
сертифікації = (до 90-річчя підприємства). – Миколаїв, 
2011. –  48 с.  
 

 
006.83:338.487/.488 
С77 

 
     Стандартизація і сертифікація готельних і 
туристичних послуг [Електронний ресурс] : тести 
підсумкового контролю знань студентів спеціальності 
5.09010103 "Виробництво і переробка продукції 
рослинництва" денної форми навчання / уклад. : О. А. 
Коваленко, С. В. Кондратюк. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  33 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
006.91 
М54 

 
     Метрологія, сертифікація і стандартизація
[Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання 
практичних занять здобувачів вищої освіти ступеня 
"бакалавр" спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" 
денної форми навчання / уклад. В. Г. Федорчук, Г. В. 
Каращук. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. –  125 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній 
мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
006.91 
К64 

 
     Контрольно-вимірювальні прилади з основами 
метрології [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації для виконання практичних робіт для 
здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка" денної та заочної форм навчання 
/ уклад. О. С. Садовий. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  42 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
006.91 
К64 

 
     Контрольно-вимірювальні прилади з основами 
метрології [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації для виконання лабораторних робіт для 
здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка" денної та заочної форм навчання 
/ уклад. О. С. Садовий. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  72 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
006.91 
М54 

 
     Метрологія, сертифікація і стандартизація : метод. 
реком. до виконання практичних занять здобувачів 
вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 193 
"Геодезія та землеустрій" денної форми навчання 
/ уклад. В. Г. Федорчук, Г. В. Каращук. — Електрон. 
текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  87 с. – Копія 
друк. вид. 
 
 

5. Економіка. Економічна наука 

 

 
330.1 
М97 

 
     Мэнкью Грегори Н.  Принципы экономикс / Грегори 
Н. Мэнкью. – СПб : Питер, 2002. –  496 с.  
 
 

 

 
330.101:60 
Е45 

 
     Економіка та організація біотехнологічної 
промисловості : методичні рекомендації для 
практичних занять та самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 162 
"Біотехнології та біоінженерія" денної форми навчання 
/ уклад. Г. В. Коваленко. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2019. –  60 с. 
 
 



 

 
330.322 
І-58 

 
     Основи інвестування : методичні рекомендації для 
практичних занять і самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 
"Менеджмент", 074 (281) "Публічне управління та 
адміністрування" денної та заочної форми навчання 
/ уклад. : І. Г. Крилова, О. А. Христенко. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  134 с. 
 
 

 

 
330.322 
І-58 

 
     Основи інвестування : конспект лекцій для 
здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" 
спеціальності 073 "Менеджмент", 074 (281) "Публічне 
управління та адміністрування" / уклад. : І. Г. Крилова, 
О. А. Христенко. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  72 с. 
 
 

 

 
330.342 
В84 

 
     Вступ до спеціальності "Економіка" [Електронний 
ресурс] : опорний конспект лекцій для здобувачів 
вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" третього 
освітньо-наукового ступеня / уклад. І. О. Мельник. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  16 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 

 

 
330.342.146 
С69 

 
     Соціальна економіка [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації та завдання до практичних 
занять і самостійної роботи для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 051 "Економіка" третього 
освітньо-наукового ступеня / уклад. І. О. Мельник. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. –  28 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 



 

 
330.342.146 
С69 

 
     Соціальна економіка [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів вищої освіти 
спеціальності 051 "Економіка" третього освітнього 
науково ступеня / уклад. І. О. Мельник, Т. Г. Олійник, 
О. А. Горобченко. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2018. –  67 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
330.45:519.87 
Д70 

 
     Дослідження операцій в економіці : підруч. / за ред. 
Черняка О.І. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  398 с.  
 
 

 

 
330.8 
З-80 

 
     Золотих І. Б.  Економічна теорія [Електронний 
ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування", 051 
"Економіка" / І. Б. Золотих. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  123 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
330.837 
І-71 

 
     Інституціональна економіка [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації з вивчення дисципліни та 
практичної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії на третьому освітньо-науковому 
рівні галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"
спеціальність 051 "Економіка" / уклад. І. Г. Крилова. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  23 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі 
 
 



 

331.45 
П34 

     Пістун І. П.  Охорона праці в галузі сільського 
господарства (рослинництво) : навч. посіб. 
/ І. П. Пістун, А. П. Березовецький, 
С. А. Березовецький. – Суми : Університетська книга, 
2017. –  368 с. Навч. посібник містить основні відомості з 
правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних 
заходів щодо збереження здоров'я і працездатності людей. 
 

 

 
331.45:331.462 
О-75 

 
     Охорона праці в галузі та цивільний захист
[Електронний ресурс] : навчальний посібник для 
студентів закладів вищої освіти аграрного профілю 
/ В. М. Курепін, К. М. Горбунова, В. М. Курепін [та 
ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. –  238 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній 
мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
331.544:378.4 
К17 

 
     Калиниченко Г. І.  Основи фахової діяльності : курс 
лекцій / Г. І. Калиниченко. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  162 с. + Ел. копія. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 

 
332 
С67 

 
     Сотник І. М.  Економічні основи 
ресурсозбереження : навч. посіб. / І. М. Сотник. –
Суми : Університетська книга, 2017. –  284 с.  
 
 



 

332.12 
Р64 

     Розміщення продуктивних сил : конспект лекцій для 
здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / уклад. О. 
С. Альбещенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  87 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
332.21 
Г14 

 
     Гайдуцький П. І.  Правда про ринок землі 
/ П. І. Гайдуцький. – К. : ДКС Центр, 2020. –  58 с.  
 
 

 

 
332.33 
Д36 

 
     Державний земельний кадастр : методичні 
рекомендації до виконання практичних занять для 
здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» 
спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної 
форми навчання. Ч. I / уклад. О. В. Письменний. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  59 
с. – Копія друк. вид. 
 

 

 
336.221.4 
Б98 

 
     Бюджетна та податкова системи : метод. реком. для 
проходження виробничої практики здобувачів вищої 
освіти освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування" денної 
форми навчання / уклад. Н. М. Сіренко, А. С. 
Полторак. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  49 с. + Ел. 
копія. 
 
 



 

 
336.221.4 
П44 

 
     Податки і податкова система [Електронний ресурс] : 
метод. реком. для самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 
"Менеджмент" денної форми навчання / уклад. Г. М. 
Рябенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. –  33 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній 
мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
336.225.674 
К59 

 
     Козаченко Л. А.  Аудит [Електронний ресурс] : курс 
лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" 
спеціальності 051 "Економіка" денної форми навчання 
/ Л. А. Козаченко, А. Г. Костирко. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  128 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

 
336.228.3 
П44 

 
     Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації для практичних робіт 
здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної 
форми навчання / уклад. Г. М. Рябенко. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  35 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі 
 
 

 

 
336.51 
Ф59 

 
     Фінансова математика : конспект лекцій з 
навчальної дисципліни для здобувачів освітнього рівня 
"бакалавр" денної форми навчання спеціальності 051 
"Економіка" / уклад. О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, І. В. 
Клочан, С. І. Тищенко, А. М. Могильницька, В. О. 
Крайній, І. І. Хилько. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  140 с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
336.717.18 
Б48 

 
     Березін О. В.  Управління проектами : навч. посіб. /
О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – Суми : 
Університетська книга, 2016. –  272 с. 

 

 
338.24:351.82 
Д36 

 
     Державне та регіональне управління : конспект 
лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 
"бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" / уклад. О. 
І. Котикова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  75 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
338.24:351.82 
Д36 

 
     Державне та регіональне управління : метод. реком. 
для практичних занять і самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 073 
"Менеджмент" денної форми навчання / уклад. О. І. 
Котикова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  43 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
338.43 
Е45 

 
     Економіка підприємства : метод. реком. для 
виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" 
денної форми навчання / уклад. О. А. Горобченко. —
Електрон. текст. ддані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  59 
с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
338.43 
Е45 

 
     Економіка та організація аграрного сервісу : 
методичні рекомендації до виконання курсових робіт 
для здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" 
спеціальності 201 "Агрономія" денної та заочної форми 
навчання / уклад. Г. В. Коваленко. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  53 с. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

 
338.43:005.35(477) 
Л84 

 
     Лункіна Т. І. Соціальна відповідальність суб'єктів 
аграрного сектору економіки України : моногр. 
/ Т. І. Лункіна. – Миколаїв : МНАУ, 2018. –  632 с.  
 
 

 

 
338.43:658.589 
Н34 

 
     Наукове забезпечення інноваційного розвитку 
аграрного сектора Півдня України. Досвід Південного 
міжрегіонального наукового центру НААН : 20 лютого 
2020 р. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  60 с.  
 
 
 
 

6. Право. Юриспруденція 

 

 
340 
З-18 

 
     Законодавство і право [Електронний ресурс] : метод. 
реком.методичні рекомендації для практичних занять 
здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка" денної форми навчання / уклад. А. 
А. Гусенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  38 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
347.211 
Р31 

 
     Реєстрація прав інтелектуальної власності
[Електронний ресурс] : метод. реком. з вивчення 
дисципліни та практичної роботи для здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії на третьому освітньо-
науковому рівні 2-го курсу (3-го семестру) денної 
форми навчання галузь знань 20 "Аграрні науки та 
продовольство" / уклад. Л. Ю. Прогонюк. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  40 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 

 

 
347.211 
Р31 

 
     Реєстрація прав інтелектуальної власності
[Електронний ресурс] : метод. реком. з вивчення 
дисципліни та практичної роботи для здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії на третьому освітньо-
науковому рівні 2-го курсу (3-го семестру) денної 
форми навчання галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" / уклад. Л. Ю. Прогонюк. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  40 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 

 

 
347.763:338.43 
М30 

 
     Транспортні процеси в АПК : методичні 
рекомендації для виконання практичних робіт для 
здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" 
спеціальності 208 "Агроінженерія" денної форми 
навчання / уклад. Д. Д. Марченко. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  49 с. – Копія друк. 
вид. 

7. Державно-адміністративне управління. Військова справа 

 

 
35.077.6 
П88 

 
     Публічне управління та адміністрування / укл. 
Руденко О.М., Шершньова О.В., Бакуменко В.Д., 
Філіпова Н.В., Ткаленко Н.В.. – К. : Кондор, 2018. –
 178 с.  
 



 

 
351.779 
Г46 

 
     Гігієна тварин та ветеринарна санітарія : метод. 
реком. для здобувачів ступеня доктора філософії до 
практичних занять зі спеціальності 204 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» 
/ уклад. А.О. Бондар. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  91 с. 
 
 

 

 
351.779 
Г46 

 
     Гігієна тварин : метод. реком. з вивчення 
дисципліни і виконання контрольної роботи для 
здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» – освітньої 
спеціальності 204 «ТВППТ» заочної форми навчання 
/ уклад. А.О. Бондар. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  40 с. 
 
 

 

 
351:004.738.5 
Е50 

 
     Електронне врядування : 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. С. І. 
Павлюк. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  66с. 
 
 

8. Страхування. Суспільне значення шляхом взаємного розподілу ризику 

 

 
368 
С83 

 
     Страховий і перестраховий ринки в епоху 
глобалізації / Козьменко О.В., Козьменко С.М., 
Васильєва Т.А., та ін. – Суми : Університетська книга, 
2017. –  388 с.  
 
 



 

 
368(100) 
М58 

 
     Міжнародне страхування : метод. реком. для 
практичних занять здобувачів вищої освіти ступеня 
"бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" денної форми навчання / уклад. 
: Н. М. Сіренко, О. А. Боднар, К. А. Мікуляк. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  36 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
368.01 
Ш36 

 
     Шебаніна О. В.  Страхування: дивовижний світ 
страхування : навч. посіб. / О. В. Шебаніна, 
Г. М. Рябенко. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  225 с.  
 

9. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

 

 
37.013:796.011.3 
Ф50 

 
     Фізичне виховання : методичні рекомендації щодо 
розвитку гнучкості для самостійної роботи здобувачів 
вищої осіти ступеня "бакалавр" усіх спеціальностей 
МНАУ / уклад. Л. М. Медведєва. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  44 с. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

 
37.013:796.011.3 
Ф50 

 
     Фізичне виховання : методичні рекомендації щодо 
правил гри та проведення змагань різного рівня з 
пляжного волейболу в Україні для здобувачів вищої 
освіти МНАУ груп спортивного вдосконалення / уклад. 
С. В. Овчарук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  59 с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
37.013:796.011.3 
Ф50 

 
     Фізичне виховання : методичні рекомендації щодо 
удосконалення структури педагогічної компетентності 
викладачів фізичного виховання аграрних ЗВО / уклад. 
Н. В. Петренко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  39 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
37.091.27 
М54 

 
     Методичні рекомендації з підготовки 
(кваліфікаційної) атестації здобувачів вищої освіти 
освітньо-професійної програми "Облік і 
оподаткування", освітньо-професійної програми 
"Фінанси, банківська справа та страхування" зі 
спеціальності 072 "Фінанси [Електронний ресурс] 
/ уклад. : О. М. Вишневська, Н. М Сіренко, Л. А. 
Козаченко, Ю. Ю. Чебан. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2018. –  47 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 

 

 
37.091.33-
027.22:657 
З-19 

 
     Закордонна практика : методичні рекомендації щодо 
проходження практики та підготовки звіту здобувачами 
вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 
денної та заочної форм навчання / 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. – Копія друк. 
вид. 

 

 
377.3:663/664 
П78 

 
     Програма і методичні рекомендації з проходження 
виробничої (професійної) практики "Загально-
технологічна з переробки продукції тваринництва"
[Електронний ресурс] : для здобувачів вищої освіти 
СВО "Бакалавр" освітньої спеціальності 204-
"Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва" денної і заочної форм навчання / уклад. : 
Т. В. Підпала, Л. О. Стріха, О. І. Петрова, Г. А. 
Данильчук, О. С. Крамаренко. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  19 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 



 

 
377.3:663/664 
В52 

 
     Виробнича практика : метод. реком. з виробничої 
практики для здобувачів вищої освіти СВО "Бакалавр" 
освітньої спеціальності 181 - "Харчові технології" 
денної форми навчання / уклад. : Т. В.Підпала, Л. О. 
Стріха, О. І. Петрова, Г. А. Данильчук, О. С. 
Крамаренко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв :
МНАУ, 2020. –  26 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
378(477):37.014.5 
В41 

 
     Вища освіта України і Болонський процес : 
методичні рекомендації з самостійного вивчення 
дисципліни для здобувачів вищої освіти освітнього 
ступеня "Магістр" спеціальності 208 "Агроінженерія" 
заочної форми навчання / С. Б. Літвінчук. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  49 с. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 

 
378.14 
М54 

 
     Методика використання інформаційно-освітнього 
середовища Cloud 365 в системі підготовки 
агроінженерів : метод. реком. / Н. А. Доценко. –
Миколаїв : МНАУ, 2019. –  48 с. 
 
 

 

 
378.14 
М54 

 
     Методика користування моніторинговою системою 
інформаційно-освітнього середовища в системі 
підготовки агроінженерів : метод. реком. / Н. А. 
Доценко. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  64 с. 
 
 



 

 
378.14 
М54 

 
     Методика створення навчальних комп'ютерних 
інтерактивних тренажерів для вивчення 
загальнотехнічних дисциплін в умовах інформаційно-
освітнього середовища : метод. реком. / Д. В. Бабенко, 
Н. А. Доценко. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  64 с. 
 
 

 

 
378.146 
М54 

 
     Методичні рекомендації з організації та проведення 
державної атестації - випускного (підсумкового) 
кваліфікаційного іспиту здобувачів вищої освіти 
спеціальностей: - "Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка" 162 - "Біотехнології та 
біоінженері / уклад. : М. І. Гиль, Р. О. Трибрат, О. О. 
Стародубець. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  64 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
378.147.88:389 
П78 

 
     Програма і методичні рекомендації виробничої 
спеціально-технологічної практики : для здобувачів 
вищої освіти СВО "Магістр" спеціальності 152 
"Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" 
денної та заочної форми навчання / уклад. : Л. С. 
Патрєва, О. О. Стародубець. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  35 с. – Копія друк. вид. 
 

10. Наука про навколишнє середовище. Екологія 

 

 
504.03:60 
Б63 

 
     Біотехнологія в рослинництві : метод. реком. до 
виконання самостійної роботи для здобувачів вищої 
освіти ступеня "магістр" спеціальності 201 "Агрономія" 
денної та заочної форм навчання / уклад. Т. М. 
Манушкіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  28 с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
504.064.3:631.95 
І-62 

 
     Інженерна екологія : методичні рекомендації до 
виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 208 
"Агроінженерія" денної та заочної форм навчання 
/ уклад. : О. А. Горбенко, А. С. Пастушенко, О. І. 
Норинський, М. С. Храмов. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2019. –  50 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
 
504.064.4 
П40 

 
 
     Пляцук Л. Д.  Процессы и аппараты 
природоохранных технологий. Теоретические основы : 
учеб. / Л. Д. Пляцук, Л. Л. Гурец. – Сумы : 
Университетская книга, 2018. –  284 с.   
 

 

 
504.53:631.816 
Ч-75 

 
     Оцінка якості грунтів [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації до виконання самостійної 
роботи для здобувачів ступеня "доктора філософії" 
спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання 
/ уклад. С. Г. Чорний. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2017. –  25 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі 
 

 

 
504.75(477.73) 
Є24 

 
     Європейські напрямки екологічного розвитку міста 
Миколаєва та інших міст України : Матеріали ХІІ 
Миколаївських міських екологічних читань 
"Збережемо для нащадків". – Миколаїв, 31 жовтня-2 
листопада 2019 року. – Миколаїв : СПД Румянцева 
Г.В., 2019. –  140 с.  
 
 



 

 
504:613.2:579.67 
Е45 

 
     Екотрофологія [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи для 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання СВО 
"Магістр" спеціальності 212 - "Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза" / уклад. В. В. Пшиченко. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  72 с. – Режим доступу: ел. 
копія в локальній мережі 
 
 

11. Математика. Природничі науки (Геодезія. Фізика. Хімія. Метеорологія, 
кліматологія) 

 

 
51-7 
А43 

 
     Актуарна математика : методичні рекомендації до 
практичних занять з навчальної дисципліни для 
здобувачів освітнього рівня «бакалавр» денної форми 
навчання спеціальності 051 «Економіка» / уклад. : О. В. 
Шебаніна, В. П. Клочан, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, А. 
М. Могильницька. В. О. Крайній, І. І. Хилько. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  42 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
519.86:005.93 
М74 

 
     Моделювання управлінських рішень [Електронний 
ресурс] : метод. реком. для проведення практичних 
(семінарських) занять для здобувачів освітнього рівня 
"доктор філософії" денної форми навчання 
спеціальності 073 "Менеджмент" / уклад. О. В. 
Шебаніна, В. П. Клочан, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, А. 
М. Могильницька, В. О. Крайній, І. І. Хилько. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  107 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 

 

 

 
519.86:005.93 
С34 

 
     Системний підхід використання методів 
математичного моделювання [Електронний ресурс] : 
метод. реком. методичні рекомендації до проведення 
практичних занять для підготовки здобувачів вищої 
освіти третього (освітньо-наукового) рівня за 
спеціальностями 201 "Агрономія", 204 "Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва" 
/ уклад. О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, І. В. Клочан, С. І. 
Тищенко, А. М. Могильницька, В. О. Крайній, І. І. 
Хилько. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. –  101 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній 
мережі. – Копія друк. вид. 



 

 
519.86:657 
Е45 

 
     Економіко-математичні моделі аналізу і аудиту : 
методичні рекомендації та завдання для практичних 
занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» денної форми навчання 
/ уклад. О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, І. В. Клочан, С. І. 
Тищенко, А. М. Могильницька, В. О. Крайній, І. І. 
Хилько. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. –  92 с. – Копія друк. вид. 
 

 

 
528.4 
З-52 

 
     Землевпорядне проектування : метод. реком. до 
виконання практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 193 "Геодезія 
та землеустрій" денної форми навчання / уклад. : О. Ш. 
Іскакова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2019. –  27 с. – Копія друк. вид. 
 

 

 
528.4 
Т58 

 
     Топографія : метод. реком. до виконання 
практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня 
"бакалавр" спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" 
денної форми навчання / уклад. Ю. В. Задорожній. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  48 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
528.517 
Т66 

 
     Тревого І. С.  Геодезичні прилади. Практикум : навч. 
посіб. / І. С. Тревого, Т. Г. Шевченко, О. І. Мороз. – 2-
ге вид., доп. — Електрон. текст. дані. – Львів : 
Львівська політехніка, 2010. –  236 c.  
 
 



 

 
528:332.3 
О-75 

 
     Основи теорії землевпорядкування : метод. реком. 
до виконання практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 193 "Геодезія 
та землеустрій" денної форми навчання / уклад. Г. М. 
Воронкова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  104 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
53 
Ф48 

 
     Фізика: модуль 4 "Електростатика. Постійний 
електричний струм" [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації для виконання лабораторних робіт для 
здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" 
спеціальностей 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка", 208 
"Агроінженерія", 015 "Професійна освіта Технологія 
виробництва / уклад. Л. В. Вахоніна. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  55 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі.  

 

 
53 
Ф48 

 
     Фізика: модуль 3. "Молекулярна фізика. 
Термодинаміка" [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації для виконання практичних робіт для 
здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" 
спеціальностей 208 "Агроінженерія", 015 "Професійна 
освіта ( Технологія виробництва і переробка продуктів 
сільського господарства)", / уклад. Л. В. Вахоніна, І. В. 
Бацуровська. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  74 с. –
Режим доступу: ел. копія в локальній мережі.  

 

 
539.51:664 
К72 

 
     Костенко В. А.  Наноматеріали та нанотехнології. Їх 
використання у харчовому виробництві : навч. посіб. 
/ В. А. Костенко, С. В. Кадомський, В. В. Малишев. –
К. : Університет Україна, 2017. –  327 с.  
 



 

 
54 
Х46 

 
     Хімія : методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти 
ступеня "бакалавр" спеціальності 162 -"Біотехнологія 
та біоінженерія" денної форми навчання / уклад. Л. М. 
Гирля. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  48 с. 

 

 
544+544.77 
Х46 

 
     Хімія (фізична і колоїдна) : методичні рекомендації 
до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 201 
«Агрономія» денної форми навчання / уклад. Д. С. 
Качук. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  36 с. 

 

 
544+544.77 
Ф48 

 
     Фізична і колоїдна хімія. Розділ "Фізична хімія" : 
методичні рекомендації до виконання лабораторних 
робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» 
спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми 
навчання / уклад. Д. С. Качук. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. –  68 с. 
 
 

 

 
547 
К34 

 
     Кельїна С. Ю. Органічна хімія : курс лекцій. Ч. 1. 
для здобувачів вищої освіти ступені "бакалавр" 
спеціальностей 204 "Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва", 181 "Харчові 
технології", 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза, / С. Ю. Кельїна. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  76 с. 
 
 



 
551.5 
А26 

 
     Агрометеорологія : навч. посіб. / А. М. Польовий, 
Л. Ю. Божко, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  436 
с.  
 
 

 

 
551.5 
А26 

 
     Агрометеорологічні прогнози : навч. посіб. 
/ А. М. Польовий, Л. Ю. Божко, В. С. Шебанін, 
О. Є. Новіков. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  382 с.   
 

 

 
551.502.4 
А26 

 
     Агрометеорологія [Електронний ресурс] : 
навчально-методичний посібник для проведення 
практичних занять для студентів агрономічного 
факультету спеціальності 6.130102 "Агрономія" / уклад. 
: Федорчук М. І., Федорчук В. Г., Шарата Н. Г., 
Панфілова А. В. — Електрон. текст. дані. – Херсон : 
Айлант, 2018. –  220 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі. – Копія друк. вид. 

12. Біологічні науки в цілому 

 

 
57.083.12:577.15 
І-53 

 
     Іммобілізовані ферменти і клітини : метод. реком. 
для самостійного вивчення дисципліни і виконання 
лабораторно-практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти денної форми навчання СВО "Магістр", освітня 
спеціальність 162 - "Біотехнології та біоінженерія" 
/ уклад. : О. І. Юлевич. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  96 с. – Копія друк. вид. 



 

 
573.6.086.83 
С78 

 
     Статистичні методи у біотехнології : метод. реком. 
для виконання лабораторно-практичних робіт та 
вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти СВО 
"Магістр" освітньої спеціальності 162 - "Біотехнології 
та біоінженерія" денної форми навчання / уклад. С. С. 
Крамаренко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  63 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
573.6.086.83 
С78 

 
     Ознайомча практика : метод. реком. для здобувачів 
вищої освіти СВО " Бакалавр" освітньої спеціальності 
181 - Харчові технології денної форми навчання 
/ уклад. Т. В. Підпала, Л. О. Стріха, О. І. Петрова, Г. А. 
Данильчук, О. С. Крамаренко. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  24 с. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

 
573.6:606 
Б63 

 
     Біоінженерія : конспект лекцій для здобувачів вищої 
освіти СВО "Бакалавр" спеціальності 162 -
"Біотехнології та біоінженерія" / І. Ю. Горбатенко. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  56 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
573:633/635 
Б63 

 
     Біологія напрям підготовки "Біологія рослин" : 
метод. реком. для підготовки студентів аграрних, 
екологічних та технічних закладів вищої освіти ІІІ-IV 
рівнів акредитації до Всеукраїнської студентської 
олімпіади / уклад. Д. В. Бабенко, А. В. Дробітько, О. Ф. 
Рожок, В. Г. Миколайчук, І. М. Маценюк, Н. В. 
Маркова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. –  39 с. – Копія друк. вид. 



 

 
576.3 
Б63 

 
     Біологія клітини : конспект лекцій для здобувачів 
вищої освіти СВО "Бакалавр" освітньої спеціальності 
162 - "Біотехнології та біоінженерія" / уклад. С. І. 
Луговий. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. –  103 с. + Ел. копія. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
577.1:641 
Х20 

 
     Харчова хімія [Електронний ресурс] : метод. реком. 
для проведення лабораторних занять для здобувачів 
вищої освіти СВО "Бакалавр" освітньої спеціальності 
181 - "Харчові технології" / уклад. О. І. Петрова, Л. О. 
Стріха, О. С. Крамаренко. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –
 147 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі 
 
 

 

 
577.21 
М75 

 
     Молекулярна філогенетика та біоінформатика : 
метод. реком. для виконання лабораторно-практичних 
робіт та вивчення дисципліни для здобувачів вищої 
освіти СВО "Магістр" освітньої спеціальності 162 -
"Біотехнології та біоінженерія" денної форми навчання 
/ уклад. С. С. Крамаренко. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  44 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 

 
577.3 
Б63 

 
     Біофізика [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації в слайдах для теоретичного вивчення 
матеріалу (частина 1) для здобувачів вищої освіти 
ступеня «Бакалавр» спеціальностей 204 «Технологія 
виробництва і переробки продуктів тваринництва», 162 
«Біотехнології і / уклад. І. В. Бацуровська. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  71 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі 



 

 
577.43:636.09 
В39 

 
     Ветеринарна радіологія : методичні рекомендації 
для виконання практичних занять та самостійної 
роботи для здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання СВО "Магістр" спеціальності 212 
"Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза" / уклад. : 
О. О. Стародубець, І. М. Люта. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  63 с. – Копія друк. 
вид. 

 

 
581.1 
Ф48 

 
     Фізіологія рослин. Модуль 3-6 : метод. реком. до 
виконання практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня "бакалавр" спеціальність 201 
"Агрономія" денної форми навчання / уклад. : М. І. 
Федорчук, М. О. Самойленко, О. Ф. Рожок. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  81 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
581.2 
Ф64 

 
     Фітопатологія : методичні рекомендації до 
виконання практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 
201"Агрономія" денної форми навчання / уклад. Л. К. 
Антипова, О. М. Кутузаки. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  48 с. – Копія друк. вид. 
 
 

13. Біотехнологія 

 

 
60 
В84 

 
     Вступ до фаху : методичні рекомендації для 
самостійного вивчення дисципліни і виконання 
лабораторно-практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти СВО «Бакалавр», спеціальність 162 –
«Біотехнології та біоінженерія» денної форми навчання 
/ Факультет ТВППТ. — Електрон. текст. дан. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  44 с. 
 
 



 

 
60-047.37 
М54 

 
     Методи біотехнологічних досліджень : метод. 
реком. для виконання лабораторних робіт для 
здобувачів вищої освіти СВО "Бакалавр" спеціальності 
162 "Біотехнології та біоінженерія" / уклад. Є. В. 
Баркарь. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2019. –  29 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
606:57 
Б63 

 
     Біобезпека використання біотехнологій : методичні 
рекомендації для виконання практичних занять та 
самостійної роботи для здобувачів вищої освіти СВО 
"Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та 
біоінженерія" денної форми навчання / уклад. : О. О. 
Стародубець, І. М. Люта. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  63 с. – Копія друк. вид. 
 
 

14. Санітарний нагляд в цілому. Санітарна інспекція та контроль 

 

 
614.3:613:640.43 
Г46 

 
     Гігієна та санітарія галузі : метод. реком. для 
виконання практичних занять для здобувачів вищої 
освіти упеня "Бакалавр" освітньої спеціальності 241 -
"Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання 
/ уклад. А. О. Бондар. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  50 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
614.3:664 
Г46 

 
     Бондар А. О.  Гігієна та санітарія харчових 
виробництв : курс лекцій / А. О. Бондар. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  55 с. – Копія 
друк. вид. 
 
 



 

15. Загальне машинобудування. Ядерна технологія. Електротехніка. 
Машинобудування 

 

 
621.313 
Е50 

 
     Електричні апарати [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації для виконання лабораторних 
робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка" денної та заочної форм навчання 
/ уклад. Л. В. Вахоніна, О. С. Садовий. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  53 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 

 

 
621.8 
Д38 

 
     Деталі машин. Модуль 1.3 : метод. реком. до 
вивчення змістовного модуля 1.3 "Зубчасті циліндричні 
передачі" для здобувачів вищої освіти ступеня 
"Бакалавр" спеціальностей 208 "Агроінженерія" та 015 
"Професійна освіта (Технологія виробництва і денної 
та заочної форм навчання / уклад. О. В. Баранова, С. М. 
Степанов, А. А. Вишневський. — Електорн. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  95 с. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

 
621.86:631.171 
П32 

 
     Підйомно-транспортні машини : метод. реком. для 
проведення тестового контролю знань для здобувачів 
вищої освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 208 
"Агроінженерія" денної та заочної форми навчання 
/ уклад. Г. О. Іванов, Д. В. Бабенко, П. М. 
Полянський. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  56 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
621.86:631.171 
П32 

 
     Підйомно-транспортні машини : метод. реком. для 
виконання практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 208 
"Агроінженерія" денної та заочної форм навчання 
/ уклад. Г. О. Іванов, Д. В. Бабенко, П. М. 
Полянський. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  156 с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
621:62-182.8 
В11 

 
     Взаємозамінність, стандартизація та технічні 
вимірювання : методичні рекомендації щодо організації 
та проведення II етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади у 2019-2020 навчальному році серед 
студентів вищих технічних і аграрних закладів освіти 
України III-IV рівнів акредитації / Г. О. Іванов, Д. В. 
Бабенко, П. М. Полянський. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  16 с. – Копія друк. вид. 

16. Загальна характеристика сільського господарства 

 

 
631.153 
З-52 

 
     Землеробство : метод. реком. до виконання 
самостійної роботи для здобувачів вищої освіти 
ступеня "бакалавр" спеціальності 201 "Агрономія" 
денної форми навчання / уклад. : В. В. Гамаюнова, Т. В. 
Качанова, О. Ш. Іскакова. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  47 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
631.153 
С34 

 
     Системи технологій (ТВПР) : метод. реком. до 
виконання самостійної роботи для здобувачів вищої 
освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 071 "Облік і 
аудит" та 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" денної форми навчання / уклад. : Т. В. 
Качанова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  30 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
631.17 
М77 

 
     Монтаж та технічне обслуговування машин для 
переробки СГП : методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти 
ступеня "магістр" спеціальності 208 "Агроінженерія" 
денної форми навчання / уклад. : О. А. Горбенко, О. І. 
Норинський, Н. І. Кім. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2019. –  101 с. – Копія друк. вид.  



 

 
631.171:631.3 
М55 

 
     Механізація та автоматизація 
сільськогосподарського виробництва : метод. реком. до 
виконання практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 073 
"Менеджмент" денної та заочної форм навчання 
/ уклад. О. А. Горбенко, М. С. Храмов, А. С. 
Пастушенко, Н. І. Кім, О. І. Норинський, М. Ю. 
Смішний. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  153 с. – Копія друк. вид. 

  
631.3:338.49:338.433 
Д55 

 
     Добіжа Н. В.  Організаційно-економічні засади 
формування інфраструктури ринку 
сільськогосподарської техніки в Україні : моногр. 
/ Н. В. Добіжа. – Тернопіль : Крок, 2019. –  266 с.   
 

  
631.37 
С32 

 
     Сердюк М. М.  Організація і технологія 
механізованих робіт у рослинництві : навч. посібн. 
/ М. М. Сердюк, В. І. Чулаков. – К. : А.С.К., 2006. –  192 
с.  
 
 

 

 
631.372 
М48 

 
     Мельникович М. М.  Лабораторно-практичні роботи 
з будови та експлуатації сільськогосподарської техніки 
(трактири і автомобілі) : навч. посіб. 
/ М. М. Мельникович, М. П. Морозюк. – К. : Вища 
освіта, 2013. –  239 с. 
 
 

 

 
631.372 
Е61 

 
     Енергетичні засоби в АПК : метод. реком. до 
виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти 
денної та заочної форми навчання спеціальності 208 
"Агроінженерія" та 015 "Професійна освіта (Технологія 
виробництва і переробка продуктів сільського 
господарства)" / уклад. В. А. Грубань, В. І. Гавриш , А. 
П. Галєєва. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  36 с. – Копія друк. вид. 



 

 
631.372:62-7:004.5 
М30 

 
     Марченко Д. Д.  Технологія технічного 
обслуговування машин : курс лекцій для здобувачів 
вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 208 
"Агроінженерія" денної форми навчання 
/ Д. Д. Марченко. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  92 с. + ел.копія. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
631.4 
П53 

     Польчина С. М.  Польові дослідження та картування 
грунтів : навч. посіб. / С. М. Польчина. – К. : Київ, 
2016. –  224 с.   
 

 

 
631.454:631.559:631.81 
А26 
 

 
     Агроекономічні і екологічні основи прогнозування 
та програмування рівня врожайності 
сільськогосподарських культур : навч. посіб. / за ред. 
О.В. Харченка. – Суми : Університетська книга, 2017. –
 240 с.  
 
 

 

 
631.4 
Ч-25 

 
     Часткове грунтознавство [Електронний ресурс] : 
метод. реком. до виконання самостійної роботи для 
здобувачів ступеня "доктора філософії" спеціальності 
201 "Агрономія" денної форми навчання / уклад. С. Г. 
Чорний. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2017. –  82 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній 
мережі. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
631.52 
Б63 

 
     Біометрична генетика сільськогосподарських 
культур [Електронний ресурс] : метод. реком. до 
виконання практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня "магістр" спеціальності 201 "Агрономія" 
денної форми навчання / уклад. І. М. Марценюк. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  44 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 

 

631.523 
Г34 

     Генетика [Електронний ресурс] : метод. реком. до 
виконання практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 201 
"Агрономія" денної форми навчання / уклад. І. М. 
Марценюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  60 с. – Режим доступу: ел. копія в
локальній мережі. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
[631.527+631.53.01]:
633 
С29 

 
     Селекція та насінництво польових культур : метод. 
реком. до виконання практичних робіт для здобувачів 
вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 201 
"Агрономія" денної форми навчання / уклад. М. М. 
Корхова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. –  60 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
631.53.01 
Н31 

 
     Насіннєзнавство та методи визначення якості 
насіння сільськогосподарських культур : метод. реком. 
для практичної підготовки студентів 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. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
631.53.04 
П78 

 
     Прогноз і програмування врожаю 
сільськогосподарських культур : методичні 
рекомендації для підготовки студентів аграрних та 
технічних закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів 
акредитації до Всеукраїнської студентської олімпіади 
/ уклад. : Д. В. Бабенко, А. В. Дробітько, В. В. 
Гамаюнова, Н. В. Маркова, Т. М. Манушкіна, І. В. 
Смірнова, Т. В. Качанова. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  24 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
631.559 
П78 

 
     Програмування врожаїв : метод. реком. до 
виконання практичних робіт для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 201 "Агрономія" денної форми 
навчання / уклад. : Н. В. Маркова, А. В. Дробітько, М. 
М. Корхова, А. В. Панфілова. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  64 с. – Копія друк. 
вид. 
 
 

 

 
631.56:664.8 
Т38 

 
     Технологія консервування плодів і овочів : метод. 
реком. для виконання лабораторних занять 
здобувачами вищої освіти галузі знань 18 -
"Виробництво та технології" 1-го РВО, СВО "Бакалавр" 
- освітня спеціальність 181 - "Харчові технології", 
кваліфікація "Інженер-технолог" / уклад. Г. А. 
Данильчук, О. І. Петрова, Л. О. Стріха. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  87 с. – Копія 
друк. вид. 

 

 
631.58 
А28 

 
     Адаптивні системи землеробства : метод. реком. для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня 
"магістр" спеціальності 201 "Агрономія" денної форми 
навчання / уклад. В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  36 
с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
631.582 
А26 

 
     Агроекономичне та екологічне оцінювання 
сівозміни : моногр. / за ред. О.В. Харченка, Ю.Г. 
Міщенка. – Суми : Університетська книга, 2018. –  69 с. 
 
 

17. Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

 

 
632.11 
С84 

 
     Стрес та адаптація рослин : метод. реком. з вивчення 
дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня 
"Магістр" спеціальності 201 "Агрономія" денної форми 
навчання / уклад. : О.А. Коваленко, М. І. Федорчук, Л. 
К. Антипова, М. М. Корхова, А. В. Чернова. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  66 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
633.3:636.085.51 
Т38 

 
     Технологія виробництва рослинних кормів : метод. 
реком. до самостійного вивчення навчальної 
дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня 
"бакалавр" спеціальності 204 "ТВППТ" денної форми 
навчання / уклад. Н. В. Маркова, Л. Г. Хоненко, А. В. 
Панфілова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  102 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
633.854.78 
С62 

 
     Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його 
живлення / Є. О. Домарацький, А. В. Добровольський, 
В. В. Базалій [и др.]. – Херсон : Олді-плюс, 2020. –  160 
с.  
 
 



 

 
633/635:631.5 
С34 

 
     Системи сучасних інтенсивних технологій. Світові 
агротехнології : метод. реком. з вивчення дисципліни 
для здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" 
спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання 
/ уклад. : М. І. Федорчук, В. Г. Федорчук,О. А. 
Коваленко, М. М. Корхова. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2019. –  45 с. – Копія друк. вид. 

18. Загальні відомості про тваринництво та поліпшення порід тварин. Скотарство. 
Розведення домашніх тварин 

 

 
636.082 
Р65 

 
     Розробка та оптимізація програм селекційної роботи 
в скотарстві з використанням маркер-допоміжної 
селекції : виробничо-практичні рекомендації / уклад. : 
О. С. Крамаренко, С. І. Луговий, С. С. Крамаренко. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  27 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
636.082 
М48 

 
     Мельник В. О.  Технологія відтворення тварин : 
конспект лекцій / В. О. Мельник, О. О. Кравченко, 
В. А. Кириченко уклад. В. О. Мельник, О. О. 
Кравченко, В. А. Кириченко. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  104 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
636.082 
П78 

 
     Програма і методичні рекомендації виробничої 
професійної (переддипломної) практики для здобувачів 
вищої освіти СВО "Магістр", спеціальність 162 -
"Біотехнології та біоінженерія" денної форми 
навчання : метод. реком. до лабораторних занять та 
самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої 
освіти "бакалавр" освітньої спеціальності 162 
"Біотехнологія та біоінженерія" / уклад. : І. Ю. 
Горбатенко, О. І. Юлевич. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  31 с. – Копія друк. вид. 



 

 
636.084.085.6 
Д38 

 
     Дехтяр Ю. Ф.  Годівля сільськогосподарської птиці : 
курс лекцій для здобувачів вищої освіти СВО 
"Магістр" спеціальності 204 "ТВППТ" 
/ Ю. Ф. Дехтяр. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  59 с. –
Відомості про друковане видання відсутні 
 
 

 

 
636.085.3 
З-41 

 
     Зберігання та контроль якості кормів : 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. 
 
 

 

 
636/639 
Т26 

 
     Тваринництво : методичні рекомендації для 
виконання практичних занять та самостійної роботи 
для здобувачів вищої освіти СВО "Бакалавр" 
спеціальності 201 "Агрономія" денної та заочної форми 
навчання / уклад. : Л. С. Патрєва, І. М. Люта. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  44 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
636: 004.942 
М74 

 
     Моделювання технологічних процесів 
тваринництва : метод. реком. для проведення 
практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня 
"Магістр" освітньо-професійної та освітньо-наукової 
програм спеціальності 204 "ТВППТ" / уклад. Р. О. 
Трибрат. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 
2019. –  71 с. 
 
 



 

 
637 
П78 

 
     Програма і методичні рекомендації з проходження 
виробничої загально-технологічної практики з 
виробництва продукції тваринництва для здобувачів 
вищої освіти СВО "Бакалавр" спеціальності 204 -
"Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринниц / уклад. : Т. І. Нежлукченко, М. І. Гиль, А. 
П. Китаєва, Г. І. Калиниченко, Р. О. Трибрат, В. Д. 
Іванова. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 
2020. –  28 с. + ел.копія. – Копія друк. вид. 

 

 
637.02:631 
М38 

 
     Машиновикористання у тваринництві : методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту для 
здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" 
спеціальності 208 "Агроінженерія" / уклад. О. А. 
Горбенко, Н. І. Кім, М. С. Храмов, О. І. Норинський, М. 
Ю. Смішний. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  72 с. – Копія друк. вид. 

 

 
637.1/.3(072) 
Т38 

 
     Технологічне обладнання та технологія переробки 
молока : метод. реком. для виконання практичних 
занять здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» 
спеціальності 204 «ТВППТ» денної форми навчання 
/ уклад. О. С. Крамаренко. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  45 с. – Копія друк. вид. 

 

 
637.5:664 
Т38 

 
     Технологічна практика [Електронний ресурс] : 
метод. реком. з навчальної практики для здобувачів 
вищої освіти СВО "Бакалавр" освітньої спеціальності 
181 - "Харчові технології" / уклад. Т. В. Підпала, О. І. 
Петрова, Л. О. Стріха, Г. А. Данильчук, О. С. 
Крамаренко. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  17 с. –
Режим доступу: ел. копія в локальній мережі 
 
 



 

 
637.513 
Т38 

 
     Технологія м'яса, м'ясопродуктів та риби : метод. 
реком. для проведення лабораторно-практичних робіт 
здобувачами вищої освіти СВО "Бакалавр" освітньої 
спеціальності 181 - "Харчові технології" / уклад. Л. О. 
Стріха, О. І. Петрова. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2019. –  38 с. – Копія друк. вид. 
 

19. Управління підприємством. Організація виробництва, торгівлі та засоби 
зв’язку 

 

 
65-01:005.73 
Т30 

 
     Теорія організації та самоменеджмент : методичні 
рекомендації для самостійного вивчення дисципліни 
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 
"Бакалавр" спеціальностей 073 "Менеджмент"281 
"Публічне управління та адміністрування" денної та 
заочної форми навчання / уклад. В. В. Клочан. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  32 
с. – Копія друк. вид. 

 
 

 
657 
Л38 

 
     Легеза Н. Где деньги? / Н. Легеза. – К. : Альфа 
реклама, 2016. –  108 с.  
 
 

 

 
657 
Л38 

 
     Легеза Н. Зачем тебе бухгалтерша? / Н. Легеза. – К. : 
Альфа реклама, 2019. –  72 с.   
 



 

 
657.01:339.92 
О-16 

 
     Облік зовнішньоекономічної діяльності : метод. 
реком. для виконання контрольної роботи здобувачами 
вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 
"Облік і оподаткування" заочної форми навчання 
/ уклад. : В. В. Кузьома, Т. С. Пісоченко. — Електрон. 
текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  32 с. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 

 
657.6 
А93 

 
     Аудит : метод. реком. для практичних занять 
здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та 
заочної форм навчання / уклад. : А. Г. Костирко, Л. А. 
Козаченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. –  116 с. – Копія друк. вид.  
 
 

 

 
657.6:006.033 
О-64 

 
     Організація і методика аудиту : метод. реком. для 
самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої 
освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" денної та заочної форми навчання 
/ уклад. : М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  27 с. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 

 
657:658.115 
О-16 

 
     Облік у бюджетних установах : методичні 
рекомендації для виконання контрольної роботи 
здобувачами вищої освіти ступеня "бакалавр" 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної 
форми навчання / уклад.: М. В. Дубініна, І. В . 
Ксьонжик, С. В. Сирцева, О. І. Лугова, Т. С. Пісоченко, 
В. В. Галкін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  27 с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
658.016.3 
А72 

 
     Антикризове управління [Електронний ресурс] : 
методичні рекомендації для виконання практичних 
завдань з дисципліни для здобувачів вищої освіти 
третього освітньо-науково ступеня PhD спеціальності 
073 "Менеджмент" / уклад. Т. Я. Іваненко. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. –  27 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 

 

 
658.016.3 
А72 

 
     Антикризове управління [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії на третьому освітньо-науковому 
рівні 2-го курсу спеціальності 073 "Менеджмент" на 
2019-2020 навчальний рік / уклад. Т. Я. Іваненко. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. –  127 
с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. –
Копія друк. вид. 
 
 

 

 
658.15.012.7 
Ф59 

 
     Фінансовий контролінг : методичні рекомендації для 
практичних занять здобувачів вищої освіти ступеня 
"Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" денної форми навчання / уклад. 
: Н. М. Сіренко, К. А. Мікуляк. — Електрон. текст. 
дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  29 с. Подано опорний  
конспект та тести з дисц. "Основи менеджменту" для  
викладачів та студ. економ. фак-ту вищих навч. закладів. 
 

 

 
658.5 
З-24 

 
     Залуцький І. Р.  Планування і діагностика діяльності 
підприємств : навч. посіб. / І. Р. Залуцький, 
В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – Львів : Новий Світ-
2000, 2017. –  330 с.  
 



 

 
658.8(100):631.1 
С83 

 
     Стратегії міжнародного аграрного маркетингу : 
метод. реком. для самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти спеціальності 073 "Менеджмент" другого 
(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної 
форм навчання / уклад. В. М. Стамат. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  106 с. – Копія 
друк. вид. 
 
 

 

 
658:005.922.1:33 
О-64 

 
     Організація та управління системою фінансово-
економічної безпеки підприємств [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для студентів денної форми 
навчання спеціальності 8.03050901"Облік і аудит" 
/ уклад. О. М. Вишневська, О. М. Зуб. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. –  87 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 
 
 

20. Виробництво консервів 

 

 
664.8.037 
Б38 

 
     Бедин Ф. П.  Технология хранения растительного 
сырья. Физиологические, теплофизические и 
транспортные свойства : учеб.пособ. / Ф. П. Бедин, 
Е. Ф. Балан, Н. И. Чумак. – Одесса : Астропринт, 
2002. –  306 с. 
 

21 Спорт. Ігри. Фізичні вправи 

 

 
796.015.52 
Ф50 

 
     Фізичне виховання : методичні рекомендації щодо 
використання оздоровчих систем для усунення 
відхилень у стані здоров'я для самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти МНАУ спеціальної медичної 
групи / уклад. О. Є. Гладир. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  48 с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
796.015.52 
Ф50 

 
     Фізичне виховання : методичні реком. щодо 
виконання вправ лікувальної гімнастики для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти МНАУ, 
віднесених до спеціальної медичної групи через 
захворювання хребта / уклад. О. С. Мельник. —
Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  39 
с. – Копія друк. вид. 
 
 

22 Мовознавство. Художня література. Літературознавство 

 

 
811.111 
А64 

 
     Англійська мова : метод. реком. для здобувачів 
вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 208 
"Агроінженерія" денної форми навчання / уклад. О. В. 
Артюхова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  43 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
811.111 
А64 

 
     Англійська мова : метод. реком. для аудиторних 
занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
ступеня "бакалавр" всіх спеціальностей денної та 
заочної форм навчання / уклад. : А. В. Марковська, О. 
О. Саламатіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  67 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
811.111 
А64 

 
     Англійська мова : метод. реком. та навчальний 
матеріал для аудиторної та самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" 
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" денної форми навчання / уклад. К. В. 
Тішечкіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  52 с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

811.111 
А64 

     Англійська мова : методичні рекомендації для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня 
"бакалавр" спеціальності 281 " Публічне управління та 
адміністрування" денної форми навчання / уклад. К. С. 
Матвєєва. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  47 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
811.111 
А64 

 
     Англійська мова : методичні рекомендації та 
навчальний матеріал для аудиторної роботи здобувачів 
вищої освіти "доктор філософії" усіх спеціальностей 
МНАУ денної та заочної форм навчання / уклад. Т. А. 
Ганніченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  59 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 

 
811.124 
Л27 

 
     Латинська мова [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації для аудиторної роботи здобувачів вищої 
освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 212 
"Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза" денної 
форми навчання / уклад. Ж. В. Ігнатенко. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  23 с. – Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі 
 
 

 

 
811.161.2 
Ш25 

 
     Шарата Н. Г. Українська мова за професійним 
спрямуванням [Електронний ресурс] : навчальний 
посібник / Н. Г. Шарата, Т. П. Кравченко. — Електрон. 
текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2020. –  222 с. – Режим 
доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. 
вид. 
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     Антология современной казахской поэзии. – М. : 
Изд. Московского университета, 2019. –  751 с. 
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     Антология современной казахской поэзии. – М. : 
Изд. Московского университета, 2019. –  855 с. 
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Г14 

 
     Гайдуцький П. І.  Біль за Україну 
/ П. І. Гайдуцький. – К. : ДКС Центр, 2019. –  656 с.  
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П32 

 
     Підпала, Т. В.  Історія розвитку зоотехнії : курс 
лекцій для здобувачів вищої освіти СВО "доктор 
філософії" спеціальності 204 - "Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва" 
/ Т. В. Підпала. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. –  68 с. – Копія друк. вид. 
 
 



 

 
947.7 
І-90 

 
     Історія України : метод. реком. для семінарських 
занять здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" всіх 
спеціальностей МНАУ денної форми навчання / уклад. 
Г. С. Побережець. — Електрон. текст. дані. –
Миколаїв : МНАУ, 2020. –  62 с. – Копія друк. вид. 
 
 

 


