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Філософські науки 
15 

П75 

Приходько Ю. С. Практична психологія: введення у професію : навч. посіб. / 

Ю. С. Приходько. – 3-тє вид., допов. – К. : Каравела, 2012. – 247 с. 

10 прим. 

301 

С-69 
Соціологія і психологія : навч. посіб. / за ред. Ю. Ф. Пачковського. – К. : 

Каравелла, 2012. – 759 с.         7 прим. 

 

1 

Ф11 
Філософія : навч.-метод. рек. / уклад. С. Ф. Шевчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2011. – 55 с.          40 прим. 

 

Економічні науки 
33 

А64 
Аналіз і розробка інвестиційних проектів : навч. посіб. / І. І. Цигилик, 

С. О. Кропельницька, М. М. Білий, О. І. Мозіль. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 

159 с.            1 прим. 

 

333 

Б88 

Бродський Ю. Б. Конспект лекцій з дисципліни «Економіко-математичне 

моделювання» / Ю. Б. Бродський, В. П. Малютіна. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2010. – 115 с.           53 прим. 

 

33.07 

Г85 

Гринів Л. С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : монографія / 

Л. С. Гринів. – Л. : Ліга-Прес, 2016. – 423 с.      1 прим. 

 

51 

Ж91 

Журавльов В. П. Прикладна математика для економістів : навч. посіб. / 

В. П. Журавльов, І. П. Слюсаренко, М. П. Фомін. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 

247 с.            1 прим. 

 

333П 

З-11 

Зіновчук Н. В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

дисципліни «Економіка природокористування» : для студ. напряму підготовки 



4 
 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» [Електронний ресурс] / Н. В. Зіновчук, О. В. Горобець. – 

(1 файл : 1,22 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 69 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

33М 

М58 

Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність : навч. 

посіб. / Т. О. Зінчук, О. Д. Ковальчук, Н. М. Куцмус [та ін.]. – К. : Центр 

учбової л-ри, 2017. – 511 с.         1 прим. 

 

32 

М90 

Муляр В. І. Політологія : навч. посіб. / В. І. Муляр. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 

335 с.            1 прим. 

 

333.01 

П88 
Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / О. В. Скидан, 

В. П. Якобчук, Н. В. Дацій [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 704 с.          40 прим. 

 

33.05 

С77 

Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / 

А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К. : Кондор, 2009. – 199 с. 

1 прим. 

31 

С78 
Статистичний щорічник Житомирської області за 2017 рік [Електронний 

ресурс] / Голов. упр. статистики у Житомир. обл. – Житомир : ГУСУЖО, 

2018. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). 

 

33 

Ч42 

Чемерис А. Методи оптимізації в економіці : навч. посіб. / А. Чемерис, 

Р. Юринець, О. Мищишин. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 150 с. 

1 прим. 

33.04 

Я46 

Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. / В. П. Якобчук. – 4-те вид., 

переробл. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 347 с.      7 прим. 
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Фінанси. Бухгалтерський облік 
336.1 

Д30 

Дема Д. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Шевчук, 

Г. П. Мартинюк. – К. : Алерта, 2017. – 255 с.      6 прим. 

 

336 

Д30 

Дема Д. І. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, 

Л. В. Недільська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 447 с.    26 прим. 

 

33 

Ж66 

Живко З. Б. Контрольно-ревізійна діяльність : навч. посіб. / З. Б. Живко, 

І. О. Ревак, М. О. Живко. – К. : Алерта, 2012. – 495 с.    1 прим. 

 

33.07 

К90 

Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту : підручник / 

Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2012. – 543 с. 

4 прим. 

333 

М18 

Малік М. Й. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів : 

монографія / М. Й. Малік, А. С. Кудінов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 164 с. 

1 прим. 

33.07 

М54 
Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» : для студ. спец. «Економіка підприємства» / уклад. 

В. М. Шваб. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 59 с.    16 прим. 

 

33.07 

М54 
Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу 

«Бухгалтерський облік у бюджетних установах» : для студ. з напряму 

підготовки «Облік і аудит» стац. та заоч. фіорми навчання / уклад. 

В. І. Ткачук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 50 с.    27 прим. 

 

33.07 

М54 
Методичні вказівки для проходження навчальної практики з бухгалтерського 

обліку : для студ. спец. 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси», 6.030601 

«Менеджмент організацій», 6.030601 «Менеджмент ЗЕД» / уклад.: 
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Н. Д. Цибуля, К. О. Маліновська, Ю. Д. Тростенюк, О. П. Цимбрович. – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 114 с.        23 прим. 

 

336.1 

М54 
Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з навчальної 

дисципліни «Оподаткування суб’єктів підприємництва» : для студ. спец. 

8.050104 «Фінанси» ОКР магістр / розроб. І. В. Шевчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2011. – 219 с.          10 прим. 

 

33.05 

М54 
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Управління проектами» : 

для студ. ф-ту аграр. менеджменту напрямів підготовки 0501 «Економіка і 

підприємництво» (професійного спрямування 7.050107 «Економіка 

підприємств», 8.050107 «Економіка підприємств»), 0502 «Менеджмент» 

(професійного спрямування 8.050201 «Менеджмент організацій») / уклад.: 

О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 51 с. 

31 прим. 

33.07 

О36 

Огійчук М. Ф. Аудит : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, 

І. І. Рагуліна. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К. : Алерта, 2012. – 663 с. 

1 прим. 

33.07 

О64 

Організація і методика економічного аналізу : метод. вказівки до вивчення 

дисципліни, завдання для практ. занять і самостійної роботи (для підготовки 

фахівців ОКР бакалавр напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») / розроб.: 

В. М. Микитюк, І. І. Світлишин. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 94 с. 

23 прим. 

33.07 

С89 

Сук Л. К. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Л. К. Сук, 

П. Л. Сук, М. С. Стасишен. – К. : Каравела, 2008. – 207 с. 

1 прим. 

33.07 

Ч59 

Чижевська Л. В. Розвиток системи бухгалтерського обліку: реалізація 

мікроекономічних запитів : монографія / Л. В. Чижевська, К. В. Романчук, 

Н. І. Петренко ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : [ЖДТУ], 2012. – 443 с. 

1 прим. 
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Економіка сільського господарства 
333 

А65 

Андрійчук В. Г. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти : 

монографія / В. Г. Андрійчук, І. С. Сас. – К. : КНЕУ, 2017. – 300 с. 

1 прим. 

6П8.6 

А72 

Антофій Н. М. Розвиток виробництва плодоовочевої консервної продукції: 

проблеми і перспективи : [монографія] / Н. М. Антофій. – Херсон : [Айлант], 

2009. – 307 с.          1 прим. 

 

333 

Б20 

Баланюк І. Ф. Персонал сільськогосподарських підприємств: управлінський 

аспект : монографія / І. Ф. Баланюк, Л. С. Федорняк. – Івано-Франківськ : ЛІК, 

2011. – 234 с.           1 прим. 

 

333 

Б20 

Баланюк І. Ф. Галузева структура виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах : монографія / І. Ф. Баланюк, О. І. Жук. – Івано-Франківськ : 

Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. – 183 с.  1 прим. 

 

333 

Б66 

Біттер О. Рівень життя сільського населення: проблеми і перспективи : 

монографія / О. Біттер. – Л. : Українські технології, 2005. – 288 с. 

1 прим. 

333 

Б91 

Буряк Р. І. Менеджмент якості: забезпечення сталого розвитку аграрних 

підприємств : монографія / Р. І. Буряк. – К. : Аграр Медіа Груп, 2013. – 533 с. 

1 прим. 

333 

Д18 

Данкевич В. Є. Розвиток земельних відносин у сільському господарстві: 

теорія, методологія, практика : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 – економіка та упр. нац. господарством / В. Є. Данкевич ; наук. 

кер. Т. О. Зінчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 591 с.   1 прим. 
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333 

Д21 

Дацій О. І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві 

України : монографія / О. І. Дацій. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 426 с. 

1 прим. 

33 

З-38 

Захарчін Г. М. Забезпеченя конкурентоспроможності та розвиток 

організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект : 

монографія / Г. М. Захарчін, Л. С. Лісовська, А. А. Теребух. – Л. : Вид-во Нац. 

ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 436 с.     1 прим. 

 

338 

К17 

Калініченко О. В. Економіка підприємства. Практикум : навч. посіб. / 

О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600 с.   1 прим. 

 

333 

К12 

Кафлевська С. Г. Агробізнес : навч. посіб. / С. Г. Кафлевська, І. В. Власенко. – 

Вінниця : Гіпаніс, 2007. – 324 с.        1 прим. 

 

333 

К77 

Кравченко С. А. Адаптация экономического механизма функционирования 

сельскохозяйственных предприятий к условиях рынка : монография / 

С. А. Кравченко. – К. : Ин-т аграр. экономики, 2008. – 443 с.  1 прим. 

 

333 

Л64 

Литвинчук І. Л. Управління інтелектуальною власністю в сиситемі науково-

освітнього забезпечення аграрної економіки : дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та управління нац. господарством / 

І. Л. Литвинчук ; наук. консультант О. В. Скидан. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 

578 с.            1 прим. 

 

333 

Л69 

Логоша Р. В. Розвиток ринку овочевої продукції в Україніі: теорія, 

методологія, практика : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 

08.00.03 – економіка та управління нац. господарством / Р. В. Логоша ; наук. 

кер. О. В. Мороз. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 669 с. 

1 прим. 
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333 

М18 

Малік М. Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і 

механізми : монографія / М. Й. Малік, О. А. Нужна. – К. : ННЦІАЕ, 2007. – 

268 с.            1 прим. 

 

33.07 

М54 
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія економічного аналізу» : 

для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузі знань «Менеджмент і 

адміністрування», напряму підготовки 0306 «Менеджмент» денної і заоч. форм 

навчання / уклад.: В. М. Микитюк, Т. М. Розумей, О. Д. Ковальчук [та ін.]. – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 71 с.       31 прим. 

 

333.02 

М54 
Методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять з курсу 

«Бізнес-планування» : для студ. екон. спец. / розроб.: Л. М. Левківська, 

Т. В. Швець, О. Г. Булуй. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 95 с.  6 прим. 

 

33.05 

М54 
Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу «Менеджмент та 

маркетинг» : для студ. напряму підготовки 6.100.102 «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва» ОКР бакалавр / розроб.: 

Г. В. Осовська, З. Д. Вітер. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 131 с.  12 прим. 

 

33.05 

М54 
Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломних робіт в галузі 

знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спец. 7.03060101 «Менеджмент 

організацій і адміністрування» ОКР спеціаліст / уклад.: В. І. Ткачук, 

Г. В. Осовська, Т. В. Швець [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 71 с. 

22 прим. 

33.05 

М54 
Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломних робіт в галузі 

знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спец. 8.03060101 «Менеджмент 

організацій і адміністрування» ОКР магістр / розроб. В. І. Ткачук, 

Г. В. Осовська, І. В. Копитова [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 83 с.  

23 прим. 
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33.05 

М54 
Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-

комунікації» : для студ. ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр» спец. 

«Менеджмент організацій» денної форми навчання / уклад.: Г. В. Осовська, 

І. В. Копитова. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 63 с.    11 прим. 

 

33.05 

М54 
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з курсу 

«Менеджмент організацій» : для студ. ОКР «Магістр», «Спеціаліст» спец. 

«Менеджмент організацій і адміністрування» / уклад.: Л. Ц. Масловська, 

О. Є. Бездітко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 51 с.    19 прим. 

 

333 

Н58 

Нехай В. В. Збутова діяльність підприємств сільськогосподарського 

машинобудування: теорія та практика : монографія / В. В. Нехай. – 

Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 336 с.   1 прим. 

 

33.05 

О-66 

Орликовський М. О. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни 

«Організація праці менеджера» / М. О. Орликовський. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2009. – 139 с.           9 прим. 

 

333 

О75 
Основи аграрного консалтингу : підручник / М. Ф. Кропивко, Т. П. Кальна-

Дубінюк, М. Ф. Безкровний [та ін.]. – К. : Освітня книга, 2006. – 223 с. 

1 прим. 

333 

П12 

Павленчик А. О. Створення та функціонування кооперативів в контексті 

економічного простору : монографія / А. О. Павленчик, Н. Ф. Павленчик. – Л. : 

Ліга-Прес, 2013. – 202 с.        1 прим. 

 

338.43 

П85 

Прудніков Ю. В. Формування та функціонування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та упр. нац. господарством / 

Ю. В. Прудніков ; наук. кер. Є. І. Ходаківський. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

20 с.            1 прим. 
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333 

С13 

Савчук В. А. Маркетингове управління органічним сектором аграрної 

економіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – 

економіка та упр. нац. господарством / В. А. Савчук ; наук. кер. 

Л. Ц. Масловська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 209 с.   1 прим. 

 

333 

С59 

Сокольська Т. В. Ресурсне забезпечення стійкого економічного зростання 

сільськогосподарського виробництва : монографія / Т. В. Сокольська. – Біла 

Церква : БНАУ, 2016. – 338 с.       1 прим. 

 

338 

Т19 

Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / 

Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2011. – 351 с. 

1 прим. 

333 

Т65 

Трансформація сільського господарства та села : ювіл. зб. наук. ст. / 

Львівський нац. аграр. ун-т ; заг. ред. Ю. Е. Губені. – Л. : ЛНАУ, 2010. – 414 с. 

1 прим. 

333 

Т67 

Тринько Р. І. Діагностика інвестиційних процесів в аграрній сфері: теорія, 

методика, практика : монографія / Р. І. Тринько, Н. І. Біляк. – Л. : Край, 2006. – 

229 с.            1 прим. 

 

63 

У66 
Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і 

сільських територій : монографія / П. Т. Саблук, М. Ф. Кропивко, О. Г. Булавка 

[та ін.] ; за заг. ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. – 

450 с.            1 прим. 

 

33.05 

Ф27 

Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентоспроможністю організації : 

підручник / Р. А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2009. – 467 с. 

1 прим. 
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338.43 

Ч15 

Чайкін О. В. Організаційно-економічні засади екологічного сертифікованого 

сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та упр. нац. 

господарством / О. В. Чайкін ; наук. кер. О. В. Мороз. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2018. – 20 с.          1 прим. 

 

338.43 

Ш51 

Шестакова А. В. Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового потенціалу 

сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 – економіка та упр. нац. господарством / А. В. Шестакова ; наук. 

кер. Є. І. Ходаківський. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 20 с.   1 прим. 

 

333 

Ш67 

Школьний О. О. Організаційно-економічні механізми управління 

конкурентоспроможністю аграрних підприємств : монографія / 

О. О. Школьний. – Умань : Уманський держ. аграр. ун-т, 2007. – 306 с. 

1 прим. 

 

Право. Юридичні науки 
34 

А31 

Адміністративне право України [Електронний ресурс] : метод. вказівки для 

проведення практ. занять з дисципліни «Адміністративне право України» для 

підготовки фахівців галузі знань: галузь знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» спец. 281 «Публічне управління та адміністрування», галузь 

знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» / уклад. 

О. Б. Німко. – (1 файл : 499 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 50 с. – Заголовок 

з титулки екрана. 

 

34 

Б81 

Бондарчук Н. В. Конспект лекцій з дисципліни «Екологічне право» : для 

підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спец. «Захист рослин» 

[Електронний ресурс] / Н. В. Бондарчук. – (1 файл : 1,85 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 259 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

333:34 

Б81 

Бондарчук Н. В. Конспект лекцій з дисципліни «Земельне право України» : 

для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 081 «Право» 
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галузі знань 08 «Право» [Електронний ресурс] / Н. В. Бондарчук. – (1 файл : 

1,05 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 148 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Б81 

Бондарчук Н. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісове, земельне 

та екологічне право» : для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

(магістерського) рівня зі спец. 205 «Лісове господарство» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / 

Н. В. Бондарчук. – (1 файл : 1,14 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 98 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Б81 

Бондарчук Н. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи римського 

права» : для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного першого 

(бакалаврського) рівня зі спец. 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 

[Електронний ресурс] / Н. В. Бондарчук. – (1 файла : 742 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 62 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Б81 

Бондарчук Н. В Судові та правоохоронні органи України [Електронний 

ресурс] : курс лекцій / Н. В. Бондарчук. – (1 файл : 986 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 101 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Б94 

Бучинська А. Й. Адміністративне право та процес [Електронний ресурс] : курс 

лекцій / А. Й. Бучинська. – (1 файл : 711 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

93 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Б94 

Бучинська А. Й. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський 

процес» : для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного першого 

(бакалаврського) рівня зі спец. 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 

[Електронний ресурс] / А. Й. Бучинська. – (1 файл : 795 КБ ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 116 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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34 

Б94 

Бучинська А. Й. Міжнародне публічне право [Електронний ресурс] : курс 

лекцій / А. Й. Бучинська. – (1 файл : 1,44 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

144 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Б94 

Бучинська А. Й. Міжнародне приватне право [Електронний ресурс] : курс 

лекцій / А. Й. Бучинська. – (1 файл : 1,60 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

187 с. – Заголовок з титулки екрана.  

 

34 

Б94 

Бучинська А. Й. Муніципальне право [Електронний ресурс] : курс лекцій / 

А. Й. Бучинська. – (1 файл : 1,13 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 94 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Б94 

Бучинська А. Й. Муніципальне право [Електронний ресурс] : курс лекцій / 

А. Й. Бучинська. – (1 файл : 1,32 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 124 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Б94 

Бучинська А. Й. Основи права Європейського Союзу [Електронний ресурс] : 

курс лекцій / А. Й. Бучинська. – (1 файл : 1,81 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 112 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Б94 

Бучинська А. Й. Фінансове право України [Електронний ресурс] : курс 

лекцій / А. Й. Бучинська. – (1 файл : 1,45 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

172 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Г68 

Гордійчук М. В. Конспект лекцій з дисципліни «Кримінологія» [Електронний 

ресурс] / М. В. Гордійчук. – (1 файл : 795 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

135 с. – Загноловок з титулки екрана. 
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34 

Г68 

Гордійчук М. В. Конспект лекцій з дисципліни «Криміналістика» 

[Електронний ресурс] / М. В. Гордійчук. – (1 файл : 915 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 132 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Г68 

Гордійчук М. В. Конспект лекцій з дисципліни «Нотаріат України» 

[Електронний ресурс] / М. В. Гордійчук. – (1 файл : 813 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 122 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Аграрне право України» 

спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» ОР Бакалавр 

[Електронний ресурс] / каф. правознавства. – (1 файл : 1,46 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 98 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарське і аграрне право» 

спеціальність 071 «Менеджмент» ОР Бакалавр [Електронний ресурс] / каф. 

правознавства. – (1 файл : 1,30 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 75 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

К72 

Костенко С. О. Конспект лекцій з дисципліни «Природоохоронне 

законодавство та екологічне право» : для підготовки фахівців освітнього 

ступеня «Бакалавр» спец. 6.040106 «Екологія, ОНС та ЗП» галузі знань 

0401 «Природничі науки» [Електронний ресурс] / С. О. Костенко. – (1 файл : 

779 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 74 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34С5(С2) 

К82 
Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін [та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 454 с.    1 прим. 
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34 

Л99 

Ляшенко Р. Д. Конституційне право [Електронний ресурс] : курс лекцій / 

Р. Д. Ляшенко. – (1 файл : 1,79 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 206 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Л99 

Ляшенко Р. Д. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : курс лекцій / 

Р. Д. Ляшенко. – (1 файл : 2,47 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 306 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

333:34 

М54 
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни 

«Екологічне право» : для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» 

спец. «Захист рослин» [Електронний ресурс] / уклад. Н. В. Бондарчук. – 

(1 файл : 748 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 112 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

34 

М54 
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Історія 

держави і права зарубіжних країн» : для підготовки фахівців галузі знань 

08 «Право» спец. 081 «Право» [Електронний ресурс] / уклад. 

І. П. Прокопенко. – (1 файл : 858 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 67 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

М54 
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «Кримінальний процес України» напрям підготовки 6.030401 

«Правознавство» ОКР Бакалавр [Електронний ресурс] / каф. правознавства. – 

(1 файл : 539 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 50 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

34 

М54 
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «Цивільне право України» напрям підготовки 6.030401 

«Правознавство» спеціальність «Правознавство» факультет «Екології і права» 

[Електронний ресурс] / уклад. Л. П. Василенко. – (1 файл : 1,29 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 150 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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34С5 

М54 
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з професійної та 

практичної підготовки навчальної дисципліни «Кримінальне право України» : 

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного першого (бакалаврського) 

рівня зі спец. 081 «Право» галузі знань 08 «Право» [Електронний ресурс] / 

уклад. В. А. Стрільчук. – (1 файл : 658 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 76 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

М54 
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни 

«Трудове право України» напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» 

спеціальність «Правознавство», факультет «Екології і права» [Електронний 

ресурс] / уклад. Л. П. Василенко. – (1 файл : 795 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 87 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Н11 

Німко О. Б. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Адміністративне право 

України» : для підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право» спец. 6.030401 

«Правознавство» освітнього рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] / 

О. Б. Німко. – (1 файл : 1,60 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 295 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Н11 

Німко О. Б. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Адміністративне право 

України» галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» галузь знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» 

освітнього рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] / О. Б. Німко. – (1 файл : 

1,60 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 295 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

Н11 

Німко О. Б. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Адміністративний 

процес України» : для підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право» спец. 

6.030401 «Правознавство» освітнього рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] / 

О. Б. Німко. – (1 файл : 974 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 163 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 
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34 

П80 

Прокопенко І. П. Історія держави і права зарубіжних країн [Електронний 

ресурс] : курс лекцій / І. П. Прокопенко. – (1 файл : 1,84 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 281 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

34 

П80 

Прокопенко І. П. Юридична деонтологія [Електронний ресурс] : курс лекцій / 

І. П. Прокопенко. – (1 файл : 1,03 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 107 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

34C4 

Х69 

Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : 

підручник / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – 3-тє вид., 

переробл. та допов. – К. : Цент учбової л-ри, 2017. – 503 с.    1 прим. 

 

34 

Ч49 

Черниш Р. Ф. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Кримінальний процес України» : для підготовки фахівців галузі 

знань 0304 «Право» спец. 6.030401 «Правознавство» освітнього рівня 

«Бакалавр» [Електронний ресурс] / Р. Ф. Черниш. – (1 файл : 622 КБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 46 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

158 

Ш37 

Шевченко О. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Юридична 

психологія» : для студ. ОС «Бакалавр» галузь знань 0304 «Право» напрям 

підготовки 6.030401 «Правознавство» [Електронний ресурс] / 

О. М. Шевченко. – (1 файл : 1,94 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 254 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

Охорона праці. Цивільна оборона 
613.3 

Б40 

Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / уклад. О. П. Житова. – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2018. – 120 с.          15 прим. 
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613.3 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності і охорона 

праці» : для підготовки фахівців зі спец. 071 «Облік і оподаткування», 

205 «Лісове господарство», 081 «Право» напрям підготовки 6.090102 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» [Електронний 

ресурс] / уклад. Л. В. Бездітко. – (1 файл : 733 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 65 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологія праці» : для підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки і 

продовольство» спец. 208 «Агроінженерія» [Електронний ресурс] / уклад. 

М. І. Федючка. – (1 файл : 542 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 68 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

613.3 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» [Електронний ресурс] / 

уклад. І. В. Шудренко. – (1 файл : 595 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 67 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

613.3 

М54 
Методична розробка з дисципліни «Цивільний захист» : для студ. усіх спец. та 

форм навчання за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр» [Електронний 

ресурс] / уклад.: О. П. Житова, В. М. Пазич, Л. В. Бездітко. – (1 файл : 

5,34 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 146 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

331.8 

М54 
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Охорона праці» : для студ. спец. 5.03040101 «Правознавство» (заоч. форма 

навчання) / уклад. Т. І. Ковтун. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 143 с. 

20 прим. 

331.8 

М54 
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Охорона праці в галузі» : для студ. спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» / уклад. Т. І. Ковтун. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 95 с. 

19 прим. 
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331.8 

М54 
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Охорона праці в галузі» : для студ. спец. 7.070801 «Екологія та охорона 

навколишнього середовища» / уклад. Т. І. Ковтун. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2011. – 106 с.          28 прим. 

613.3 

М54 
Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів усіх 

спеціальностей та форм навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» [Електронний ресурс] / 

уклад. О. П. Житова. – (1 файл : 1,29 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 62 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

331.8 

П68 
Практикум з дисципліни «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» : 

навч. посіб. / В. В. Іванишин, М. П. Супрович, К. В. Замойська [та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – 303 с.    5 прим. 

 

Освіта. Вища освіта 
37 

А65 

Андрійчук В. Ф. Основи фахової діяльності [Електронний ресурс] : конспект 

лекцій. Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Спеціальність 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / 

В. Ф. Андрійчук. – (1 файл : 791,95 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 70 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

373.7:33 

В11 

Вітер С. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у 

процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах : монографія / С. Вітер. – 

Дрогобич : Коло, 2014. – 229 с.       1 прим. 

 

15 

З12 

Заблоцька О. С. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Педагогіки і психології вищої школи» : для підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного другого (магістерського) рівня спец. 

«Eкологія» галузі знань 10 «Природничі науки» [Електронний ресурс] / 

О. С. Заблоцька. – (1 файл : 1,02 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 82 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 
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001 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» : для студ. 

ОС «Магістр» спец. 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки 

та продовольство» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. 

А. А. Зимароєва. – (1 файл : 902 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 47 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

378 

Ж74 
Мій вибір. Моя професія. Моє майбутнє / Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 98 с.        3 прим. 

 

15 

М54 
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з професійної 

та практичної підготовки навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія 

вищої школи» : для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного другого 

(магістерського) рівня спец. «Eкологія» галузі знань 10 «Природничі науки» 

[Електронний ресурс] / уклад. О. С. Заблоцька. – (1 файл : 857 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 51 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

378 

М54 
Методичні вказівки до практичних занять з професійної та практичної 

підготовки навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» : для 

підготовки фахівців ОС «Магістр» зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі 

знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / уклад. 

О. В. Пінський. – (1 файл : 1,35 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 95 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

378 

М54 

Методичні вказівки до практичних занять з професійної та практичної 

підготовки навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» : для підготовки 

фахівців ОС «Магістр» зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 

21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Пінський. – 

(1 файл : 1,33 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 97 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

15 

М54 
Методичні вказівки до проведення практичних занять з професійної та 

практичної підготовки навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої 
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школи» : для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного другого 

(магістерського) рівня за спец. «Eкологія» (магістерського) рівня за спец. 

«Eкологія» [Електронний ресурс] / уклад. О. С. Заблоцька. – (1 файл : 

1,11 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 56 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

378 

М54 

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Методика 

викладання у вищій школі та Болонський процес» : для студ. ОКР «Магістр» 

спец. 8.050201 «Менеджмент організацій» денної форми навчання / уклад. 

І. В. Копитова. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 77 с.    25 прим. 

 

378 

Н52 
Неосферна освіта: науково-методологчні основи і вітчизняна практика : навч.-

метод. посіб. / Г. В. Курмишев, Н. В. Маслова, М. С. Гончаренко [та ін.] ; за 

наук. ред. Г. В. Курмишева. – Житомир : Рута, 2017. – 147 с. 

1 прим. 

15 

С83 

Строяновська О. В. Психологічна служба в системі освіти : практикум з навч. 

курсу для практ. психологів / О. В. Строяновська. – К. : Каравелла, 2013. – 

175 с.            10 прим. 

 

Мовознавство 
 

4И(Англ)(083) 

В31 

Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови : довідник / Г. В. Верба. – К. : 

Логос, 2011. – 341 с.         1 прим. 

 

4И(Англ)(083) 

В31 

Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови : довідник / Г. В. Верба, 

Л. Г. Верба. – К. : Логос, 2012. – 352 с.      1 прим. 

 

4И(Англ)(083) 

В31 

Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови : довідник / Л. Г. Верба, 

Г. В. Верба. – К. : Логос-М, 2015. – 352 с.     1 прим. 
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378(4Укр) 

П38 

Плечко А. А. Збірник диктантів з української мови для студентів аграрних 

закладів вищої освіти / А. А. Плечко, О. П. Прищепа. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2018. – 167 с.          1 прим. 

 

81.2Ісп-4 

С48 
Словарь: испанско-русский. Русско-испанский / уклад.: В. Ф. Сахно, 

С. А. Коваль. – К. ; Ірпінь : Перун, 2012. – 534 с.    1 прим. 

 

Екологія 
57.026 

Б61 

Білявський Ю. А. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Моніторинг та 

експертна оцінка земель» (тезисний варіант) : для підготовки фахівців 

освітнього ступеня магістра спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі 

науки» [Електронний ресурс] / Ю. А. Білявський. – (1 файл : 904 КБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 80 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

574.9(075.8) 

Б11 
Біогеографія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Іщук [та ін.] ; за заг. 

ред. О. В. Іщук. – (1 файл : 3,41 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 231 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

В15 

Валерко Р. А. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічні основи 

аграрного виробництва» : для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра 

спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» [Електронний 

ресурс] / Р. А. Валерко. – (1 файл : 1,39 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

114 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

В15 

Валерко Р. А. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методика оцінки 

якості довкілля» : для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра спец. 

101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» [Електронний ресурс] / 

Р. А. Валерко. – (1 файл : 1,59 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 74 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

 

 



24 
 

582 

В58 

Власенко В. А. Загальна мікологія : навч. посіб. / В. А. Власенко, 

Т. О. Рожкова. – Суми : СНАУ, 2016. – 272 с.     10 прим. 

 

632 

В41 

Вигера С. Природоохоронний фон культурних фітоценозів : монографія / 

С. Вигера. – К. : Компринт, 2015. – 397 с.      10 прим. 

 

612.39:613.2 

В41 

Вигера С. М. Трофологія : монографія / С. М. Вигера. – К. : Компринт, 2017. – 

124 с.            20 прим. 

 

57.026.2 

Г11 
Гідробіологія [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 207 «Водні 

біоресурси та аквакультура» / уклад. Т. В. Пінкіна. – (1 файл : 781 КБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 74 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

Г54 
Глобальні екологічні проблеми : курс лекцій [Електронний ресурс] / уклад. 

О. В. Іщук. – (1 файл : 1,00 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 124 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

540 

Г67 

Горбунова Н. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Хімія» : для 

підготовки фахівців за освітнім ступенем вищої освіти «Бакалавр», галузі знань 

10 «Природничі науки», за спец. 103 «Науки про Землю» [Електронний 

ресурс] / Н. О. Горбунова. – (1 файл : 2,48 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

150 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

540 

Г67 

Горбунова Н. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Хімія» : для 

підготовки фахівців за освітнім ступенем вищої освіти «Бакалавр», галузі знань 

20 «Аграрні науки і продовольство», за спец. 208 «Аграрна інженерія» 

[Електронний ресурс] / Н. О. Горбунова. – (1 файл : 1,27 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2016. – 116 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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540 

Г67 

Горбунова Н. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Хімія» : для 

підготовки фахівців за освітнім ступенем вищої освіти «Бакалавр», галузі знань 

14 «Електрична інженерія», за спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» [Електронний ресурс] / Н. О. Горбунова. – (1 файл : 

1,81 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 116 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

54.04 

Г67 

Горбунова Н. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Хімія з основами 

біогеохімії» : для підготовки фахівців за освітнім ступенем вищої освіти 

«Бакалавр», галузі знань 10 «Природничі науки», за спец. 101 «Екологія» 

[Електронний ресурс] / Н. О. Горбунова. – (1 файл : 3,15 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 210 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.04 

Г67 

Горбунова Н. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Хімія з основами 

біогеохімії» : для підготовки фахівців за освітнім ступенем вищої освіти 

«Бакалавр», галузі знань 18 «Виробництво і технології», за спец. 

183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Електронний ресурс] / 

Н. О. Горбунова. – (1 файл : 3,15 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 208 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

551.49 

Д69 

Дорохов В. І. Гідрохімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / 

В. І. Дорохов. – (1 файл : 987 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 82 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

57.04 

Д69 

Дорохов В. І. Екологічна хімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / 

В. І. Дорохов. – (1 файл : 753 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 100 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

Д69 

Дорохов В. І. Конспект лекцій з дисципліни «Екологічні токсиканти у 

довкіллі» [Електронний ресурс] / В. І. Дорохов. – (1 файл : 701 КБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 83 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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540 

Д69 

Дорохов В. І. Неорганічна і органічна хімія [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. / В. І. Дорохов, О. С. Заблоцька, М. В. Вовк. – (1 файл : 4,52 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 326 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

54 

Д69 

Дорохов В. І. Хімія : навч. посіб. / В. І. Дорохов, Н. О. Горбунова, М. В. Вовк. – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 323 с.       30 прим. 

 

57.026 

Д79 

Дубовий В. І. Конспект лекцій з дисципліни «Екологічний захист 

агроекосистем» : для студ. ОС «бакалавр» за спец. 101 «Екологія» галузі знань 

10 «Природничі науки» [Електронний ресурс] / В. І. Дубовий. – (1 файл : 

687 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 106 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

Е45 

Екологічна експертиза [Електронний ресурс] : практикум для студ., які 

навчаються за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» / розроб. М. І. Федючка. – 

(1 файл : 1,09 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 133 с. 

 

57.026 

Е45 
Екологічна експертиза [Електронний ресурс] : практикум для для підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 10 «Природничі науки» 

спец. 101 «Екологія» / уклад. М. І. Федючка. – (1 файл : 1,18 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 133 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

Е45 
Екологія людини [Електронний ресурс]: курс лекцій для студ. ф-ту екології і 

права спец. 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» / уклад. 

В. П. Фещенко. – (1 файл : 2,61 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 163 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

54 

З12 

Заблоцька О. С. Завдання до самостійної роботи студентів з хімії 

спеціальності «Агрономія» [Електронний ресурс] / О. С. Заблоцька. – (1 файл : 

1,82 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 228 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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333П 

З11 

Зіновчук Н. В. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка 

природокористування» : для студ. напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

[Електронний ресурс] / Н. В. Зіновчук, О. В. Горобець. – (1 файл : 1,74 МБ). – 

Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 161 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

540 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Хімія (фахове спрямування)» : для 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр галузі знань 

20 «Аграрні науки і продовольство» за спец. 202 «Захист і карантин рослин» 

[Електронний ресурс] / каф. хімії. – (1 файл : 842 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 62 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

58 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ботаніка» : для підготовки фахівців 

освітньго ступеня «Бакалавр» спец. 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» [Електронний ресурс] / уклад. М. М. Світельський. – 

(1 файл : 3,17 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 152 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

57.026 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» : для 

підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 

10 «Природничі науки» спец. 101 «Екологія» [Електронний ресурс] / уклад. 

М. І. Федючка. – (1 файл : 813 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 85 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

581.4 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Гідроботаніка» : для підготовки фахівців 

галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спец. 207 «Водні біоресурси 

та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» [Електронний ресурс] / уклад. 

М. М. Світельський [та ін.]. – (1 файл : 3,34 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

140 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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57.026 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи екології» : для підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки і 

продовольство» спец. 207 «Водні біоресурси та аквакультура» [Електронний 

ресурс] / уклад. М. І. Федючка. – (1 файл : 1,45 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 67 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

631.7 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Агроекологія» : для студ. ОС «Бакалавр» за 

напрямом підготовки 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» 

[Електронний ресурс] / уклад.: В. І. Дубовий, О. В. Швайка. – (1 файл : 

1,41 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 72 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічна безпека та 

управління» : для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спец. 

101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» [Електронний ресурс] / 

уклад. Р. А. Валерко. – (1 файл : 784 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 57 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» : для 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного першого (бакалаврського) рівня 

зі спец. 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» галузі знань 10 «Природничі науки» 

[Електронний ресурс] / уклад.: М. І. Федючка, М. М. Світельський. – (1 файл : 

725 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 85 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Загальна екологія» : для підготовки 

фахівців освітньо рівня «бакалавр» спец. 205  «Лісове господарство» 

[Електронний ресурс] / уклад. О. П. Житова. – (1 файл : 1,04 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 61 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Екологія з основами радіобіології» : для студ. 

спец. «Агрономія» [Електронний ресурс] / уклад. В. П. Фещенко. – (1 файл : 

1,47 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 159 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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5А2.1 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гістологія і ембріологія водних 

тварин» : для підготовки фахівців за спец. 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний 

ресурс] / уклад. Т. В. Пінкіна. – (1 файл : 1,93 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 76 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Технології захисту довкілля» вибіркової 

навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки. Галузь знань 

18 «Виробництво та технології». Спеціалізація 183 «Технології охорони 

навколишнього середовища» [Електронний ресурс] / уклад. Б. В. Борисюк. – 

(1 файл : 2,56 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 126 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

59 

К65 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Зоологія» : для підготовки фахівців 

за спец. 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Галузь знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» [Електронний ресурс] / уклад. Т. В. Пінкіна. – 

(1 файл : 2,55 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 119 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

57.026 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Загальна екологія» : для студ. спец. 

101 «Екологія» [Електронний ресурс] / уклад. Б. В. Борисюк. – (1 файл : 

1,37 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 159 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Основи екології» : для студ. спец. 

ОС «Бакалавр» 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» 

[Електронний ресурс] / уклад. В. П. Фещенко. – (1 файл : 1,45 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 159 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

К65 

Копій М. Л. Фітомеліоративна роль рослинного покриву у відтворенні 

девастованих земель в межах сірчаних розробок Західного Лісостепу : дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 – екологія / М. Л. Копій ; 

наук. кер. В. П. Кучерявий. – Л. : НЛУУ, 2018. – 318 с.   1 прим. 

 

57.067 

К66 

Корж З. В. Конспект лекцій з дисципліни «Нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище» : для підготовки фахівців 

освітнього-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спец. 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

галузі знань 0401 «Природничі науки» [Електронний ресурс] / З. В. Корж. – 

(1 файл : 951 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 52 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

57 

К73 

Котюк Л. А. Біологія : курс лекцій [Електронний ресурс] / Л. А. Котюк. – 

(1 файл : 1,86 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 289 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

57.026 

К77 

Кравчук М. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічна 

раціоналізація сучасних технологій» (тезисний варіант) : для підготовки 

фахівців освітнього ступеня магістра спец. 101 «Екологія» галузі знань 

10 «Природничі науки» [Електронний ресурс] / М. М. Кравчук, 

Л. О. Герасимчук. – (1 файл : 955 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 79 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

540 

К93 

Кураченко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Неорганічна і 

аналітична хімія» : для підготовки фахівців за освітнім ступенем вищої освіти 

«Бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» зі спец. 

204«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

[Електронний ресурс] / Н. М. Кураченко. – (1 файл : 725 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 83 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

540 

К93 

Кураченко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Органічна хімія» : 

для підготовки фахівців за освітнім ступенем вищої освіти «Бакалавр» галузі 

знань 20 «Аграрні науки і продовольство» зі спец. 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва» [Електронний ресурс] / 
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Н. М. Кураченко. – (1 файл : 609 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 78 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

581.4 

Л12 
Лабораторні та практичні заняття з дисципліни «Гідроботаніка» : для 

підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спец. 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» 

[Електронний ресурс] / уклад. М. М. Світельський. – (1 файл : 7,01 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 102 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

58 

Л12 

Лабораторні роботи з ботаніки. Практикум [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. / М. М. Світельський, Л. А. Котюк, М. І. Федючка [та ін.] ; за ред. 

М. М. Світельського. – (1 файл : 26,1 МБ). – Х. : Олді-плюс, 2014. – 448 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

М54 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Організація та управління в природоохоронній діяльності» : для студ. спец. 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» / уклад.: П. П. Надточій, Л. О. Герасимчук, 

Р. А. Валерко [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 1: Екологічне 

оподаткування. – 101 с.         3 прим. 

 

57.026 

М54 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Організація та управління в природоохоронній діяльності» : для студ. спец. 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» / уклад.: П. П. Надточій, Л. О. Герасимчук, 

Р. А. Валерко [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 2: Рентна плата за 

користування природними ресурсами. – 97 с.     3 прим. 

 

57.026 

М54 
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Екологічний контроль на кордоні» : для студ. спец. 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / 

уклад.: Л. О. Герасимчук, Р. А. Валерко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 106 с. 

1 прим. 
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57(069) 

М54 
Методичні матеріали для проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «Заповідна справа та збереження біорізноманіття» : для підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 «Екологія» галузі знань 

10 «Природничі науки» [Електронний ресурс] / уклад. М. І. Федючка. – 

(1 файл : 1,30 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 69 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

57.04 

М54 
Методичні розробки для виконання самостійних робіт з курсу «Біологічна 

хімія з основами фізичної та колоїдної хімії» : для студ. 2 курсу технол. ф-ту 

(галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спец. 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва») [Електронний ресурс] / 

розроб. Н. М. Кураченко. – (1 файл : 423 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 

75 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

54 

М54 

Методичні розробки для виконання самостійних робіт з навчальної 

дисципліни «Хімія» : для студ. 1 курсу технол. ф-ту скороченого терміну 

навчання за освітнім ступенем вищої освіти «Бакалавр» (спец. 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва», галузь знань 20 «Аграрні 

науки і продовольство») [Електронний ресурс] / розроб. Н. М. Кураченко. – 

(1 файл : 727 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 156 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

540 

М54 
Методичні розробки для виконання самостійних робіт з навчальної 

дисципліни «Неорганічна і аналітична хімія» (ч. 1) : для студ. 1 курсу технол. 

ф-ту за освітнім ступенем вищої освіти «Бакалавр» (спец. 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва», галузь знань 20 «Аграрні 

науки і продовольство») [Електронний ресурс] / розроб. Н. М. Кураченко. – 

(1 файл : 391 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 86 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

540 

М54 
Методичні розробки для виконання самостійних робіт з навчальної 

дисципліни «Органічна хімія» : для студ. 1 курсу технол. ф-ту за освітнім 

ступенем вищої освіти «Бакалавр» (спец. 204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва», галузь знань 20 «Аграрні науки і 
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продовольство») [Електронний ресурс] / розроб. Н. М. Кураченко, 

Н. М. Опанащук. – (1 файл : 464 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 98 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

Т35 

Тертична О. В. Наукові основи екологічного оцінювання впливу промислового 

птахівництва на стан навколишнього середовища : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.16 – екологія / О. В. Тертична ; наук. 

кер. В. П. Бородай. – Л. : ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького, 2018. – 42 с. 

1 прим. 

631.4 

Э40 

Экология почвы : монография / Т. Н. Мыслыва, П. П. Надточий, 

Т. Ф. Персикова, Ю. А. Белявский. – Житомир : Евенок А. А., 2018. – 515 с. 

1 прим. 

 

Агрономічні науки 
633.1 

А26 
Агробіологічне обгрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за 

умов кліматичних змін : монографія / Є. О. Домарацький, В. В. Базалій, 

М. О. Бойко, В. І. Пічура. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 333 с. 

1 прим. 

631.7 

А26 
Агробіоценологія [Електронний ресурс] : курс лекцій для підготовки фахівців 

освітнього ступеня «Бакалавр» студ. ф-ту екології і права спец. 101 «Екологія» 

10 «Природничі науки» / уклад. Т. В. Пінкіна. – (1 файл : 993 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2016. – 60 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

631.95 

А26 
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських 

земель / за ред. В. П. Патики, О. Г. Тараріко. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 

296 с.            1 прим. 

 

631.4 

Б24 

Барвіненко В. І. Грунтові умови родючості : монографія / В. І. Барвіненко. – 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 147 с.      1прим. 
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633.2:631.615 

Б74 

Боговін А. В. Трав’янисті біогеоценози, їхнє поліпшення та раціональне 

використання / А. В. Боговін, І. Т. Слюсар, М. К. Царенко. – К. : Аграр. наука, 

2005. – 360 с.          1 прим. 

 

63 

Б11 
Біосфера та агротехнології: інженерні рішення : навч. посіб. / В. І. Кравчук, 

А. С. Кушнарьов, В. С. Таргоня [та ін.] ; за ред. В. Кравчука. – Дослідницьке : 

[б. в.], 2015. – 238 с.         1 прим. 

 

631:633 

В41 

Вигера С. М. Природні і культурні фітоценози та принципи контролю їх 

біорізноманіття : монографія / С. М. Вигера. – К. ; Житомир : Рута, 2013. – 

339 с.            20 прим. 

 

631.4 

Г34 

Генетико-морфологічна характеристика грунтів Полісся : метод. поради для 

студ. спец. «Агрономія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» / уклад.: Я. М. Боднарчук, Л. Л. Довбиш, 

М. М. Кравчук, Б. В. Матвійчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 63 с.  

22 прим. 

57.026 

Д86 

Душко П. М. Агроекологічне обгрунтування систем удобреня сої в 

Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 – екологія / П. М. Душко ; наук. кер. 

М. Г. Василенко. – К. : ІАЕіП НААНУ, 2017. – 21 с.     1 прим. 

 

632 

З80 
Золотиста картопляна цистоутворююча нематода: поширення, біологічні 

особливості та заходи боротьби : метод. рек. / уклад.: С. А. Заполовський, 

Р. С. Будзінська, Ю. Ф. Руденко, Н. М. Плотницька. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2011. – 35 с.          10 прим. 

 

632 

К48 

Клечковський Ю. Е. Східна плодожерка / Ю. Е. Клечковський. – К. : Колобіг, 

2005. – 86 с.          1 прим. 
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631 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Екологічне землеробство» : для студ. 

ОС «Магістр» за спеці. 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» 

галузь знань 18 «Виробництво та технології» [Електронний ресурс] / уклад. 

В. І. Дубовий. – (1 файл : 655 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 109 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

632 

К65 
Конспект лекцій із дисципліни «Захист полезахисних лісових смуг від 

шкідникв» : для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» зі спец. 

202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» / уклад. О. В. Гурманчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 63 с. 

5 прим. 

551.5 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Метеорологія» : для підготовки фахівців галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спец. 205 «Лісове господарство» 

[Електронний ресурс] / уклад. І. В. Шудренко. – (1 файл : 655 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 72 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

631.6 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Рекультивація земель» вибіркової навчальної 

дисципліни циклу природничо-наукової підготовки. Галузь знань 

18 «Виробництво та технології». Спеціалізація 183 «Технології охорони 

навколишнього середовища» [Електронний ресурс] / уклад. Б. В. Борисюк. – 

(1 файл : 2,56 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 44 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

6Ф2.9:631.4 

К77 

Кравчук М. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «ГІС у 

ґрунтознавстві» (тезисний варіант) : для підготовки фахівців освітнього ступеня 

магістра спец. 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» [Електронний ресурс] / М. М. Кравчук. – (1 файл : 1,05 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 63 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

333.05 

К82 

Кривов В. М. Основи землевпорядкування : [навч. посіб.] / В. М. Кривов, 

Р. В. Тихенко, І. П. Гетманьчик ; за ред. В. М. Кривова. – 2-ге вид., допов. – К. : 

Урожай, 2009. – 322 с.         1 прим. 
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632 

К93 
Курс лекцій із дисципліни «Ентомоанфологія» : для підготовки фахівців 

освітнього ступеня «Бакалавр» зі спец. 202 «Захист і карантин рослин» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» / уклад. О. В. Гурманчук. – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 42 с.       5 прим. 

 

577.21 

Л35 

Левенко Б. А. Генетически модифицированные (трансгенные) растения : 

монография / Б. А. Левенко. – К. : Наук. думка, 2010. – 428 с.  1 прим. 

 

631.1 

М54 
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Органічне землеробство» : для підготовки фахівців освітнього ступеня 

«Бакалавр» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 073 

«Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

[Електронний ресурс] / уклад. В. О. Смаглій. – (1 файл : 1,02 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 60 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

631.7 

М54 
Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «Агробіоценологія» : для підготовки фахівців освітнього ступеня 

«Бакалавр» студ. ф-ту екології і права спец. 101 «Екологія» 10 «Природничі 

науки» [Електронний ресурс] / уклад. Т. В. Пінкіна. – (1 файл : 1,34 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 77 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

632 

М54 
Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни 

«Ентомоанфологія» : для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» зі 

спец. 202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» / уклад.: О. В. Гурманчук, М. М. Ключевич, Н. М. Плотницька. – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 49 с.       10 прим. 

 

632 

М54 
Методичний посібник з дисципліни «Діагностика хвороб рослин» : для 

проведення лаб. занять студ. ОС «Магістр» спец. 202 «Захист і карантин 

рослин» денної форми навчання / Л. О. Крючкова, Т. М. Тимощук, 

Н. В. Грицюк [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 81 с.   20 прим. 
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632 

М54 
Методичний посібник до виконання дипломних робіт студентами аграрних 

закладів освіти III-IV рівнів акредитації напряму підготовки та спеціальності 

«Захист рослин» / уклад.: О. А. Дереча, Т. М. Тимощук, М. М. Ключевич, 

О. В. Чайка. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 99 с.    21 прим. 

 

631.4 

О61 
Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Еколого-агрохімічна 

паспортизація грунтів і земель» : для підготовки фахівців освітнього ступеня 

магістра спец. 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» [Електронний ресурс] / уклад.: П. П. Надточій, 

Л. О. Герасимчук. – (1 файл : 3,56 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 123 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

633.494 

П32 

Пилюк Я. Э. Рапс в Беларуси (биология, селекция и технология 

возделывания) : монография / Я. Э. Пилюк. – Минск : Бизнессофсет, 2007. – 

240 с.            1 прим. 

 

632.91/.93 

П34 

Писаренко В. М. Захист рослин: фітосанітарний моніторинг, методи захисту 

рослин, інтегрований захист рослин / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко. – 

Полтава : Говоров С. В., 2007. – 256 с.      10 прим. 

 

631 

П49 

Поліщук І. Б. Сортотворення та сортозбереження (селекція і насінництво) : 

навч. посіб. / І. Б. Поліщук, В. Д. Поліщук. – Житомир : Рута, 2018. – 259 с. 

9 прим. 

632 

П77 
Природоохоронні принципи захисту декоративних і квіткових рослин від 

шкідливих організмів : наук.-метод. посіб. / уклад.: С. М. Вигера, П. Я. Чумак, 

О. О. Сикало [та ін.]. – К. : Рута, 2012. – 228 с.     20 прим. 
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632 

С76 

Станкевич С. В. Методи огляду та експертизи підкарантинних матеріалів : 

навч. посіб. / С. В. Станкевич. – Х. : Бровін, 2017. – 254 с.   1 прим. 

 

632 

С76 

Станкевич С. В. Управління чисельністю комах-фітофагів : навч. посіб. / 

С. В. Станкевич. – Х. : Бровін, 2015. – 177 с.     1 прим. 

 

633 

С70 
Соя (Glycine max (L.) Merr.) : монографія / В. В. Кириченко, С. С. Рябуха, 

Л. Н. Кобизєва [та ін.]. – Х. : Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, 2016. – 399 с. 

1 прим. 

6П8 

Т38 

Технології зберігання, переробки та стандартизації сільськогосподарської 

продукції : навч. посіб. : в 2-х ч. / Г. І. Подпрятов, В. І. Войцехівський, 

М. Кіліан [та ін.]. – К. : НУБіП України, 2017. – Ч. 1: Основи післязбиральної 

доробки, зберігання, переробки та стандартизації плодоовочевої продукції . – 

658 с. 

1 прим. 

632 

Ф33 

Федоренко А. В. Хлібні жуки / А. В. Федоренко, С. О. Трибель. – К. : Колобіг, 

2008. – 92 с.          17 прим. 

 

632.9 

Ш37 

Шевчук В. К. Загальна фітопатологія : метод. посіб. / В. К. Шевчук, 

С. С. Танасов. – Кам’янець-Подільський : ПДАТА, 2003. – 55 с.  

25 прим. 

632 

Ш66 
Шкідники хлібних запасів / С. О. Трибель, М. В. Гетьман, О. М. Лапа, 

О. О. Стригун. – К. : Колобіг, 2007. – 45 с.     38 прим. 

 

632 

Ш66 
Шкідники кукурудзи / С. О. Трибель, О. О. Стригун, О. О. Бахмут, 

М. Г. Бойко. – К. : Колобіг, 2009. – 50 с.      42 прим. 
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632 

Ш66 
Шкідники ягідних культур : навч. посіб. / І. М. Мринський, В. В. Урсал, 

Т. М. Тимощук [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Мринського. – К. : Інтерконтиненталь, 

2018. – 350 с.          20 прим. 

 

Лісове господарство 
634.9 

Б 43 

Белеля С. О. Культивування видів роду LARIX L. у штучних насадженнях 

Західного Полісся України : монографія / С. О. Белеля, Ю. М. Дебринюк. – Л. : 

Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 443 с.      2 прим. 

 

634.9 

В31 

Веремеєнко С. І. Практикум з лісового грунтознавства : навч. посіб. / 

С. І. Веремеєнко, Л. Л. Довбиш, М. М. Кравчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 

167 с.            2 прим. 

 

634.9 

Д 25 

Дебринюк Ю. М. Технологія вирощування плантаційних лісових насаджень у 

західному регіоні України : монографія / Ю. М. Дебринюк, Г. Т. Криницький, 

Я. П. Целень. – Л. : Камула, 2016. – 159 с.     2 прим. 

 

634.9 

Д58 
Довідник лісовпорядника / В. А. Мостапенко, О. О. Орлов, В. С. Ейсмонт, 

В. С. Вишневський. – Вид. 2-ге, допов. – Житомир : Рута, 2017. – 884 с. 

1 прим. 

634.9 

К12 

Каганяк Ю. Й. Парколісовпорядкування : навч. посіб. / Ю. Й. Каганяк, 

А. А. Строчинський, М. П. Горошко. – Л. : Тріада-Плюс, 2009. – 358 с. 

1 прим. 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Лісова генетика» для підготовки фахівців 

освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / уклад. 

О. Ю. Андреєва. – (1 файл : 58,8 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 63 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 
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634.9 

К65 
Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки навчальної 

дисципліни «Лісівництво» : для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спец. 205 

«Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

[Електронний ресурс] / уклад. Ю. В. Сірук. – (1 файл : 1,67 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2016. – 121 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісові культури» : для підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 205 «Лісове господарство» галузь 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / уклад. 

Л. К. Тичина. – (1 файл : 2,55 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 217 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Лісомисливське господарство» : для 

підготовки фахівців «Бакалавр» напряму підготовки 6.090301 «Лісове і садово-

паркове господарство» галузі знань 0903 «Сільське господарство і лісництво» 

[Електронний ресурс] / уклад.: А. І. Гузій, В. П. Власюк. – (1 файл : 2,92 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 125 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 

Конспект лекцій з дисципліни «Лісова політика» : для підготовки фахівців 

ОС «Магістр» зі спец. 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. 

А. А. Зимароєва. – (1 файл : 1,62 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 68 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Лісова селекція» : для підготовки фахівців 

освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 205 «Лісове господарство» галузь знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / уклад. 

О. Ю. Андреєва. – (1 файл : 78,4 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 79 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісовпорядкування» : для 

підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» зі спец. 205 «Лісове 
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господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний 

ресурс] / уклад. В. А. Мостепанюк. – (1 файл : 1,54 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2016. – 146 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісова зоологія» : для підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 205 «Лісове господарство» 

(галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство») [Електронний ресурс] / 

уклад.: О. Л. Кратюк, О. П. Житова. – (1 файл : 1,19 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 124 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісова зоологія та мисливське 

господарство» : для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 

205 «Лісове господарство» (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство») 

[Електронний ресурс] / уклад.: О. Л. Кратюк, О. П. Житова. – (1 файл : 

709 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 79 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспек лекцій з дисципліни «Механізація лісогосподарських робіт» : для 

студ. освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» спец. 205 «Лісове господарство» [Електронний ресурс] / каф. 

експлуатації лісових ресурсів. – (1 файл : 2,99 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 117 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

531.7 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародна стандартизація і сертифікація» : 

для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спец. 205 «Лісове 

господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний 

ресурс] / уклад. О. Л. Кратюк. – (1 файл : 1,26 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 127 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Основи гідротехнічної меліорації» : для 

підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 205 «Лісове 

господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний 

ресурс] / уклад. О. Л. Кратюк. – (1 файл : 3,41 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 148 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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634.9 

К65 
Конспек лекцій з дисципліни «Основи лісоексплуатації», освіт.-кваліф. рівень 

«Бакалавр», напрям підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 

господарство», галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» 

[Електронний ресурс] / уклад.: Т. М. Іванюк, В. Р. Білецький. – (1 файл : 

552 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 58 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

6П2.2 

К65 

Конспект лекцій з дисципліни «Переробка деревини» для підготовки фахівців 

освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / уклад.: 

Т. М. Іванюк, Й. В. Загурський. – (1 файл : 2,28 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 168 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Підсочка лісу» : для підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Магістр» зі спец. 205 «Лісове господарство» 

галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / 

уклад. Т. І. Ковтун. – (1 файл : 868 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 86 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 

Конспект лекцій навчальної дисципліни «Підвищення продуктивності лісів» : 

для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спец. 205 «Лісове 

господарство» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний 

ресурс] / уклад. Л. К. Тичина. – (1 файл : 1,01 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 87 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Регулювання продуктивності лісів» 

для підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності 205 «Лісове господарство» 

галузі знань 20 «Аграрні науки» [Електронний ресурс] / уклад. О. О. Климчук. – 

(1 файл : 547 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 50 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Світове лісове господарство» : для підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Магістр» спец. 205 «Лісове господарство» галузі 
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знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / уклад. 

О. Л. Кратюк. – (1 файл : 844 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 71 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К65 
Конспект лекцій «Спеціальні види лісовпорядкування», галузь знань – 

20 «Аграрні науки та продовольство», спец. – 205 «Лісове господарство», 

рівень вищої освіти – другий (магістерський) [Електронний ресурс] / уклад. 

В. А. Мостепанюк. – (1 файл : 938 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 67 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К 65 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Транспорт лісу» для підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму підготовки 

6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське 

господарство і лісництво» [Електронний ресурс] / уклад.: В. П. Власюк, 

Т. М. Іванюк. – (1 файл : 0,97 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 44 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 
634.9 

К78 

Кратюк О. Л. Методичні вказівки для проведення практичних робіт з 

дисципліни «Світове лісове господарство» : для підготовки фахівців освітнього 

ступеня «Магістр» спец. 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» [Електронний ресурс] / О. Л. Кратюк. – (1 файл : 

773 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 69 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К93 
Курс лекцій з дисципліни «Біологічні основи рубок догляду» : для студ. 

освітнього рівня «Магістр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

спец. 205 «Лісове господарство» [Електронний ресурс] / уклад. Т. М. Іванюк. – 

(1 файл : 433 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 35 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

635.9 

К93 
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Газони» : для підготовки студ. 

освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» спец. 205 «Лісове господарство» [Електронний ресурс] / уклад. 

Ф. Ф. Марков. – (1 файл : 1,98 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 37 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 
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634.9 

К93 
Курс лекцій з дисципліни «Декоративна дендрологія» студентів освітнього 

ступеня «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / уклад. 

Т. М. Іванюк. – (1 файл : 329 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 40 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К93 
Курс лекцій з дисципліни «Лісова екологія та типологія» студентів освітнього 

рівня «Магістр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

спеціальності 205 «Лісове господарство» [Електронний ресурс] / уклад. 

Т. М. Іванюк. – (1 файл : 534 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 39 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К93 
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Лісова меліорація» : для підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зі спец. 6.090103 «Лісове та 

садово-паркове господарство» [Електронний ресурс] / уклад. В. Б. Левченко. – 

(1 файл : 58,7 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 182 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

635.9 

К93 
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Озеленення населених місць» : для 

підготовки студ. освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки 

та продовольство» спец. 205 «Лісове господарство» [Електронний ресурс] / 

уклад. Ф. Ф. Марков. – (1 файл : 862 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 81 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

К93 
Курс лекцій з дисципліни «Соціальне лісівництво» для студентів з освітнього 

ква ліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і 

лісництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове 

господарство» [Електронний ресурс] / уклад.: Т. М. Іванюк, В. М. Турко. – 

(1 файл : 616 КБ).– Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 43 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 
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634.9  

К93 
Курс лекцій «Управління лісогосподарським виробництвом» [Електронний 

ресурс] / уклад. А. А. Зимароєва. – (1 файл : 951 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 50 с. – Заголовок з титулки екрана.  

 

634.9 

Л11 
Лісова таксація [Електронний ресурс] : конспект лекцій з навч. дисципліни 

базового університетського рівня підготовки студ. за освітнім ступенем 

бакалавр спец. 205 «Лісове господарство» / розроб. А. В. Вишневський. – 

(1 файл : 1,55 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. –78 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

634.9 

Л11 
Лісова фітопатологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій з навч. 

дисципліни базового університетського рівня підготовки студ. за освітнім 

ступенем бакалавр спец. 205 «Лісове господарство» / розроб. 

А. В. Вишневський. – (1 файл : 755 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 68 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

Л11 
Лісовпорядкування : метод. рекомендації щодо написання курсової роботи 

для студ. напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове 

господарство» [Електронний ресурс] / уклад.: В. А. Мостепанюк, 

В. С. Вишневський. – (1 файл : 2,68 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 124 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

Л11 
Лісопатологічна експертиза та захист лісу [Електронний ресурс] : конспект 

лекцій з навч. дисципліни базового університетського рівня підготовки студ. за 

освітнім ступенем магістр спец. 205 «Лісове господарство» / розроб. 

А. В. Вишневський. – (1 файл : 1,33 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 34 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

634.9 

Л43 
Лекції з професійної та практичної підготовки навчальної дисципліни 

«Дендрологія», галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство» [Електронний 

ресурс] / уклад. В. М. Пазич. – (1 файл : 1,88 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

206 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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634.9 

Л43 
Лекції з професійної та практичної підготовки навчальної дисципліни 

«Недеревні ресурси лісу» : для підготовки фахівців освітнього ступеня 

«Бакалавр» галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спец. 205 «Лісове 

господарство» [Електронний ресурс] / уклад. В. М. Пазич. – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 71 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.026 

Р 83 

Руденко, О. М. Вплив лісорослинних умов на екологічні функції соснових 

насаджень Українського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

с.-г. наук : спец. 03.00.16 – екологія / О. М. Руденко; наук. кер. В. В. Мороз. – 

К. : ІАЕіП НААНУ, 2017. – 20 с.       1 прим. 

 

634.9 

С71 
Спеціальні види лісовпорядкування [Електронний ресурс] : метод. 

рекомендації щодо виконання самостійної роботи, галузь знань – 20 «Аграрні 

науки та продовольство», спец. – 205 «Лісове господарство», рівень вищої 

освіти – другий (магістерський) / уклад. В. А. Мостепанюк. – (1 файл : 

662 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 73 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

Тваринництво 
636.4 

А65 

Андрійчук В. Ф. Курс лекцій з дисципліни «Технологія виробництва продукції 

свинарства» : для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра спец. 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / В. Ф. Андрійчук, 

Т. В. Вербельчук. – (1 файл : 3,94 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 371 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636 

А65 

Андрійчук В. Ф. Курс лекцій навчальної дисципліни «Технологія виробництва 

продукції тваринництва» : для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра 

спец. 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / 

В. Ф. Андрійчук. – (1 файл : 8,30 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 184 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 
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636.8 

Б33 

Бащенко М. І. Кролівництво : монографія / М. І. Бащенко, О. Ф. Гончар, 

Є. А. Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. – Чорнобай : ЧКПП, 2017. – 308 с.  

1 прим. 

6П8.74 

Б40 

Безпека і якість виробництва та переробки продукції тваринництва : навч. 

посіб. / В. П. Славов, О. В. Коваленко, М. І. Дідух [та ін.] ; за ред. 

В. П. Славова, О. В. Коваленко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 

183 с.            5 прим. 

 

6П8.7 

Б79 

Болтик Н. П. Агроекологічне обгрунтування органічного виробництва молока : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 – 

екологія / Н. П. Болтик ; наук. кер. О. М. Жуковський. – К. : ІАЕіП НААНУ, 

2018. – 24 с.           1 прим. 

 

636.084 

Б83 

Борщенко В. В. Курс лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Екологічні основи живлення тварин» : для студ. 

освітнього ступеня «бакалавр» спец. 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

[Електронний ресурс] / В. В. Борщенко. – (1 файл : 4,44 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 108 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636 

Б83 

Борщенко В. В. Курс лекцій з дисципліни «Біологія продуктивності 

сільськогосподарських тварин» : для студ. освітнього ступеня «магістр» спец. 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузь 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / 

В. В. Борщенко. – (1 файл : 2,84 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 160 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636 

Б83 

Борщенко В. В. Курс лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Технологія виробництва сільськогосподарської 

продукції». Модуль «Технологія виробництва продукції тваринництва» : для 

студ. освіт. ступеня «бакалавр» зі спец.: 051 «Економіка», 

076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», галузь знань 
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07 «Управління та адміністрування» [Електронний ресурс] / В. В. Борщенко. – 

(1 файл : 5,34 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 165 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

6П8 

Б91 

Бурлака В. А. Лекції з дисципліни «Годівля тварин та технологія кормів» : для 

підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр зі спец. 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні 

науки і продовольство» [Електронний ресурс] / В. А. Бурлака, М. М. Кривий. – 

(1 файл : 528,99 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 50 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

636.7 

Б91 

Бурлака В. А. Основи кінології [Електронний ресурс] : підручник / 

В. А. Бурлака, В. М. Степаненко, Н. В. Павлюк ; під заг. ред. В. А. Бурлаки. – 

(1 файл : 7,41 МБ). – Житомир : Волинь, 2017. – 463 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

6П8.74 

В31 

Вербельчук С. П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Еколого-

технологічні вимоги до підприємств з виробництва та переробки продукції 

тваринництва», галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», спец. 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

[Електронний ресурс] / С. П. Вербельчук. – (1 файл : 1,25 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 127 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

6П8.72 

В31 

Вербельчук С. П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологічне 

обладнання цехів по переробці продукції тваринництва» : для підготовки 

фахівців освітнього ступеня бакалавра спец. 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» [Електронний ресурс] / С. П. Вербельчук. – (1 файл : 

1,30 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 79 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636 

В31 

Вербельчук Т. В. Курс лекцій навчальної дисципліни «Сучасні методи 

досліджень у тваринництві» : для підготовки фахівців освітнього ступеня 

магістра спец. 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний 
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ресурс] / Т. В. Вербельчук. – (1 файл : 1,10 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

55 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.4 

В 31 

Вербельчук Т. В. Курс лекцій навчальної дисципліни «Технологія 

промислового свинарства» : для підготовки фахівців освітнього ступеня 

магістра спец. 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний 

ресурс] / Т. В. Вербельчук. – (1 файл : 1,59 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

92 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.04 

В43 
Використання зернобобових на корм при виробництві молока і м’яса в зоні 

Полісся України : монографія / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко 

[та ін.] ; ред. Ю. І. Савченка, І. М. Савчука. – Житомир : Рута, 2014. – 206 с. 

1 прим. 

636 

Г59 

Годівля та розведення тварин : навч. посіб. / І. М. Савчук, М. С. Пелехатий, 

В. А. Басаргін [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2017. – 491 с.   3 прим. 

 

636.082.2 

Д44 

Дідківський А. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Селекційно-

племінна робота у стадах промислового типу» : для підготовки фахівців за 

освітнім ступенем магістр зі спец. 204 «Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

[Електронний ресурс] / А. М. Дідківський, В. В. Кобернюк. – (1 файл : 

1,15 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 64 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636 

Д56 
Добробут свиней (якість і безпека продукції) : навч. посіб. / уклад.: 

В. П. Лясота, В. В. Малина, В. А. Гришко [та ін.]. – Біла Церква : БНАУ, 2018. – 

40 с.            16 прим. 

 

636.04 

Д58 
Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин : навч. посіб. / 

за ред. І. І. Ібатуліна, О. М. Жукорського. – К. : Аграр. наука, 2016. – 334 с. 

1 прим. 
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636.082.4 

І-20 

Іванов І. А. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологія відтворення 

тварин» : для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спец. 

204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» (галузь 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство») [Електронний ресурс] / 

І. А. Іванов. – (1 файл : 840,49 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 47 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.082 

К55 

Кобернюк В. В. Генетика та розведення тварин. Модуль 2 : конспект лекцій 

для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр, освітнього ступеня 

магістр зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна 

медицина» [Електронний ресурс] / В. В. Кобернюк. – (1 файл : 1,03 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 66 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.082 

К55 

Кобернюк В. В. Годівля та розведення тварин. Модуль 2 [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр, 

освітнього ступеня магістр зі спецє. 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 

21 «Ветеринарна медицина» / В. В. Кобернюк. – (1 файл : 1,083 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 66 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.082.2 

К55 

Кобернюк В. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Еволюційні основи 

селекції» для підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр зі 

спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний 

ресурс] / В. В. Кобернюк. – (1 файл : 884,32 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

50 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636 

К56 

Ковальчук І. І. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологія 

виробництва продукції допоміжних галузей тваринництва» за освітнім 

ступенем бакалавр. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво». 

Напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» [Електронний ресурс] / І. І. Ковальчук, М. В. Слюсар. – (1 файл : 

2,97 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 174 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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6П8.72 

К56 

Ковальчук Т. І. Навчальний контент (конспект лекцій) з професійної та 

практичної підготовки навчальної дисципліни «Технологія молока та молочних 

продуктів» : для підготовки фахівців освіт. ступеня магістр зі спец. 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» [Електронний ресурс] / Т. І. Ковальчук. – 

(1 файл : 632,12 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 83 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

636.2 

К59 

Козырь В. С. Мясное скотоводство в Степной зоне Украины / В. С. Козырь. – 

Днепр : Делита, 2018. – 295 с.       1 прим. 

 

636.084 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Ветеринарна радіобіологія та годівля тварин». 

Розділ «Годівля тварин» за освітнім ступенем бакалавр галузі знань 

21 «Ветеринарна медицина» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

[Електронний ресурс] / уклад. В. Ю. Мамченко. – (1 файл : 673,23 КБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 66 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.7 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Дресирування собак» : для студ. технол. ф-ту 

ОС «Бакалавр» спец. 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

[Електронний ресурс] / уклад. В. М. Степаненко. – (1 файл : 1,10 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 58 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.7 

К65 

Конспект лекцій з дисципліни «Утримання та годівля собак» : для студ. 

ОС «Бакалавр» спец. 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

[Електронний ресурс] / уклад. В. М. Степаненко. – (1 файл : 525,29 КБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 75 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.084 

К 85 

Кривий М. М. Конспект лекцій з дисципліни «Годівля високопродуктивних 

тварин» : для студ. технол. ф-ту, галузь знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство», спец. 204 «Технологія виробництва та переробки 



52 
 

[Електронний ресурс] / М. М. Кривий. – (1 файл : 9,66 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2016. – 210 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.082.2 

К 95 

Кучер Д. М. Інформаційно-обчислювальні системи у селекції тварин 

[Електронний ресурс] : конспект лекцій навч. дисципліни для підготовки 

фахівців освітнього ступеня «бакалавр» зі спец. 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки і 

продовольство» / Д. М. Кучер. – (1 файл : 1,24 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 66 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636 

К95 

Кучер Д. М. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Інформаційні технології у тваринництві» : для 

підготовки фахівців освіт. ступеня «магістр» зі спец. 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні 

науки і продовольство» [Електронний ресурс] / Д. М. Кучер, 

С. П. Омелькович. – (1 файл : 4,08 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 102 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

638.1 

Л63 

Лісогурська Д. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Біологія 

медоносної бджоли» за освітнім ступенем бакалавр, галузь знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство», спец. 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» [Електронний ресурс] / Д. В. Лісогурська. – (1 файл : 

6,39 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 208 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.7 

Л63 

Лісогурська Д. В. Конспект лекцій «Біологія собак», галузь знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство», спец. 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» [Електронний ресурс] / Д. В. Лісогурська. – (1 файл : 

2,36 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 109 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

638.1 

Л63 

Лісогурська Д. В. Конспект лекцій «Селекція та розведення бджіл», галузь 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спец. 204 «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва [Електронний ресурс] / Д. В. Лісогурська. –

(1 файл : 1,27 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 83 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 
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638.1 

М54 
Методика дослідної справи у бджільництві : навч. посіб. / В. Д. Броварський, 

Я. Брідза, В. Отченашко [та ін.]. – К. : Вініченко, 2017. – 165 с. 

9 прим. 

636 

М75 
Молочне скотарство в фермерських та особистих селянських господарствах : 

[монографія] / О. Ф. Гончар, Ю. М. Сотніченко, В. М. Бащенко, О. В. Бойко. – 

Чорнобай : ЧКПП, 2017. – 228 с.       1 прим. 

 

016:636.2.033 

М93 
М’ясне скотарство: минуле, сучасне, майбутнє, 1950-2004 : бібліогр. покажч. / 

уклад.: В. П. Буркат, І. С. Бородай ; наук. ред. Ю. Ф. Мельник. – К. : Аграр. 

наука, 2005. – 328 с.         2 прим. 

 

636 

Н15 

Навчальний посібник до виконання лабораторних та практичних занять із 

дисципліни «Спеціалізоване м’ясне скотарство» : для студ. спец. 8.09010201 

«Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» [Електронний ресурс] / уклад.: 

І. В. Ковальчук, В. П. Ткачук, А. Л. Шуляр [та ін.]. – (1 файл : 743,99 КБ). – 

Житомир : Полісся, 2015. – 135 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.03 

Н34 
Наукові основи розвитку м’ясного скотарства в Україні : монографія / 

А. М. Угнівенко, С. М. Петренко, Д. К. Носевич, Ю. І. Токар. – К. : Компринт, 

2016. – 329 с.          1 прим. 

 

636.084 

Н83 
Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої 

худоби : довідник-посібник / за ред. Г. О. Богданов, В. М. Кандиба. – К. : Аграр. 

наука, 2012. – 296 с.         1 прим. 

 

636.7 

О-57 

Омелькович С. П. Селекція та відтворення собак [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій для підготовки фахівців освітнього степеня бакалавр з напряму 

підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції 
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тваринництва» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» / 

С. П. Омелькович. – (1 файл : 1,02 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 58 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.2.04 

О-93 
Оцінка у продукції молока кормів із різним умістом сирої клітковини в 

кишечнику корів різної продуктивності : монографія / М. Ф. Кулик, 

О. І. Скоромна, В. П. Жуков. – Вінниця : Рогальська І. О., 2017. – 251 с. 

1 прим. 

636.082 

П24 

Пелехатий М. С. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Генетико-популяційні прийоми розведення тварин» : 

для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» зі спец. 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні 

науки і продовольство» [Електронний ресурс] / М. С. Пелехатий, 

Л. М. Піддубна, Д. М. Кучер. – (1 файл : 936,12 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 50 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.082 

П24 

Пелехатий М. С. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Розведення тварин» : для підготовки фахівців освітніх 

ступенів бакалавр, магістр спец. 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» галузі знань 20 «Сільське господарство і лісництво» 

[Електронний ресурс] / М. С. Пелехатий, О. А. Кочук-Ященко, 

А. М. Дідківський. – 1( файл : 870,35 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 95 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.082.2 

П24 

Пелехатий М. С. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Селекція тварин» за освітнім ступенем магістр галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» [Електронний ресурс] / 

М. С. Пелехатий, Д. М. Кучер. – (1 файл : 1022,11 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2016. – 167 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

57.04 

П32 

Піддубна Л. М. Біотехнологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 

підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр зі спец. 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні 
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науки та продовольство» / Л. М. Піддубна. – (1 файл : 807,21 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 51 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.082 

П32 

Піддубна Л. М. Генетика з біометрією [Електронний ресурс] : конспект лекцій 

для підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр зі спец. 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» / Л. М. Піддубна. – (1 файл : 1000,23 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 60 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.084:636 

П53 

Польова О. Л. Біоенергетична оцінка використання екскрементів тварин : 

монографія / О. Л. Польова. – Житомир : Рута, 2010. – 248 с.  1 прим. 

 

351.765.001.3 

П68 

Правдюк А. Л. Державна реєстрація та ідентифікація сільськогосподарських 

тварин: стан та перспективи удосконалення правового регулювання : 

монографія / А. Л. Правдюк ; за ред В. І. Курило. – Вінниця : ПП Балюк, 2010. – 

536 с.            1 прим. 

 

636 

С47 

Славов В. П. Навчальний контент (конспект лекцій) з професійної та 

практичної підготовки навчальної дисципліни «Зооекологія» освітнього 

ступеня бакалавр зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва». Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

[Електронний ресурс] / В. П. Славов. – (1 файл : 864,96 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 155 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

6П8.72 

С77 
Стандартизація молока та молочних продуктів. Ч. 1 [Електронний ресурс] : 

метод. посіб. / В. П. Славов, Л. А. Кальчук, В. М. Біденко [та ін.]. – (1 файл : 

1,45 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 126 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.084 

Т33 
Теорія і практика оцінки кормів і раціонів у молочних одиницях для корів 

різного рівня продуктивності : посібник / за ред. М. Ф. Кулика, 

В. Ф. Петриченка, О. І. Скромної [та ін.]. – Вінниця : Рогальська І. О., 2011. – 

276 с.            1 прим. 
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636.9 

Т38 
Технологія виробництва продукції кролівництва : наук.-практ. посіб. / 

Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, Я. І. Кирилівка, І. А. Дубинка. – Львів : Сполом, 

2013. – 213 с.          1 прим. 

 

636.1 

Т48 

Ткачов О. В. Фізіологічні аспекти відтвореня коней за впливу ендо- та 

екзогенних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук, 

спец. 03.00.13 – фізіологія людини і тварин / О. В. Ткачов; наук. кер. 

В. І. Шеремета. – К. : ІАЕіП НААНУ, 2018. – 40 с.    1 прим. 

 

Рибне господарство 
639.2 

Б 12 

Бабань В. П. Екологічна оцінка та оптимізація використання штучних 

рибогосподарських водойм басейну річки Південний Буг : дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 – екологія / В. П. Бабань ; наук. 

кер. І. П. Гамалій. – Біла Церква : БНАУ, 2018. – 206 с.   1 прим. 

 

596.1 

К65 
Конспект лекцій з дисципліни «Іхтіологія» : для підготовки фахівців галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спец. 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» [Електронний ресурс] / уклад. 

М. М. Світельський. – (1 файл : 669 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 70 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

639.34 

М54 

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи 

акваріумістики» : для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» спец. 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього 

ступеня «Бакалавр» [Електронний ресурс] / уклад. М. М. Світельський. – 

(1 файл : 2,18 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 124 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

59 

М54 
Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «Зоологія» : для підготовки фахівців за спец. 207 «Водні біоресурси 

та аквакультура» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 
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[Електронний ресурс] / уклад. Т. В. Пінкіна. – (1 файл : 6,51 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 104 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

639.3 

М54 
Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Технологія 

виробництва продукції аквакультури» [Електронний ресурс] / уклад.: 

М. М. Побірський, В. Ф. Андрійчук. – (1 файл : 1004,75 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2009. – 132 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

639.3 

С 49 

Слюсар М. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологія 

виробництва продукції аквакультури» за освітнім ступенем бакалавр. Галузь 

знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напрям підготовки 6.090102 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» [Електронний 

ресурс] / М. В. Слюсар. – (1 файл : 2,58 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 

136 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

Ветеринарія 
631.7 

Б59 

Біденко В. М. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Ветеринарна радіобіологія та професійна етика у 

роботі з дрібними тваринами» : для підготовки фахівців освіт. ступеня бакалавр 

зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» (денна форма навчання) [Електронний ресурс] / 

В. М. Біденко. – (1 файл : 444,39 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 55 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

Б77 

Бойко О. О. Практикум з екології у ветеринарній медицині / О. О. Бойко, 

С. В. Фурман, Д. В. Лісогурська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 58 с. 

29 прим. 

636.09 

Г11 

Гігієна тварин : лаб. практикум / М. П. Високос, Р. В. Милостивий, 

С. В. Фурман [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2018. – 343 с.   42 прим. 
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636.09 

Г46 

Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх 

переробки : підручник / І. В. Яценка, Н. М. Богатко, Н. В. Букалової [та ін.]. – 

Х. : Діса плюс, 2017. 

Ч. 1 : Гігієна і експертиза рибопромислової продукції. – 679 с. 

Ч. 2 : Гігієна і експертиза водних ссавців, безхребетних гідробіонтів, 

продукції з риби : підручник. – 647 с.     1 прим. 

 

636.09 

Г65 

Гончаренко В. В. Методичні вказівки до лабораторних занять з професійної та 

практичної підготовки навчальної дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби та 

акушерсько-гінекологічна патологія дрібних тварин» галузь знань 

21 «Ветеринарна медицина» спец. 211 «Ветеринарна медицина» 

ОКР «Спеціаліст» [Електронний ресурс] / В. В. Гончаренко, Г. П. Грищук. – 

(1 файл : 3,03 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 235 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

636.09 

Г85 

Грищук Г. П. Ветеринарна мамологія та профілактика неплідності : навч. 

посіб. / Г. П. Грищук, А. С. Ревунець. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 139 с. 

10 прим. 

636.09 

Г85 

Грищук Г. П. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з 

навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення 

сільськогосподарських тварин» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 

галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / Г. П. Грищук, 

А. С. Ревунець. – (1 файл : 6,48 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 520 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

Г85 

Грищук Г. П. Патоморфологічні зміни в статевих органах великої рогатої 

худоби за симптоматичної форми неплідності : монографія / Г. П. Грищук, 

В. В. Гончаренко, Л. Г. Євтух. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 79 с. 

2 прим. 

636.09 

Г95 

Гуральська С. В. Конспект лекцій з курсу «Цитологія, гістологія, ембріологія» 

галузь знань 21 «Ветеринарна медицина» спец. 211 «Ветеринарна медицина» 
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[Електронний ресурс] / С. В. Гуральська. – (1 файл : 1,54 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 264 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.7 

І-74 
Інфекційні хвороби собак : навч. посіб. / О. Є. Галатюк, О. О. Передера, 

І. В. Лавріненко, І. А. Жерносік. – Житомир : Рута, 2018. – 275 с. 

1 прим. 

636.09 

К17 

Калиновський Г. М. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять 

з навчальної дисципліни «Акушерсько-хірургічна патологія дрібних тварин» : 

для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» 

галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / 

Г. М. Калиновський, Г. П. Грищук, Л. О. Чупрун. – (1 файл : 2,21 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 162 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К17 

Калиновський Г. М. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять 

з навчальної дисципліни «Акушерсько-хірургічна патологія продуктивних 

тварин» : для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі спец. 211 «Ветеринарна 

медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / 

Г. М. Калиновський, Г. П. Грищук, А. С. Ревунець. – (1 файл : 3,30 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 133 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К17 

Калиновський Г. М. Патологія маткових труб у корів: поширення, 

діагностика, терапія : монографія / Г. М. Калиновський, М. М. Омеляненко, 

В. Л. Шнайдер. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 135 с.    1 прим. 

 

636.09 

К47 
Клінічна діагностика хвороб тварин : підручник / В. І. Левченко, В. В. Влізло, 

І. П. Кондрахін [та ін.] ; за ред. В. І. Левченка, В. М. Безуха. – Біла Церква : 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 2017. – 543 с.      41 прим. 

 

636.09 

К56 

Ковальчук Ю. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Загальна і 

спеціальна хірургія» : для підготовки фахівців зі спец. 211 «Ветеринарна 

медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / 
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Ю. В. Ковальчук, В. В. Карпюк. – (1 файл : 1,28 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 81 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К65 
Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки навчальної 

дисципліни «Інвазійні хвороби дрібних тварин» : для підготовки фахівців 

освітнього ступеня «Бакалавр» зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» 

[Електронний ресурс] / уклад. О. А. Дубова. – (1 файл : 853 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 113 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К65 

Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки навчальної 

дисципліни «Інвазійні хвороби продуктивних тварин» : для підготовки фахівців 

освітнього ступеня «Бакалавр» зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі 

знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / уклад. 

Ю. Ю. Довгій. – (1 файл : 1,09 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 101 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К65 
Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки навчальної 

дисципліни «Особливості діагностики інвазійних хвороб дрібних тварин» : для 

підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спец. 211 «Ветеринарна 

медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / 

уклад. О. А. Дубова. – (1 файл : 917 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 124 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К65 
Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки навчальної 

дисципліни «Паразитарні хвороби тварин – профілактика» : для підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Магістр» зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» 

галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / уклад. 

Ю. Ю. Довгій. – (1 файл : 996 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 111 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К65 
Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки навчальної 

дисципліни «Паразитарні хвороби дрібних тварин» : для підготовки фахівців 

освіт. ступеня «Магістр» зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» [Електронний 
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ресурс] / уклад. О. А. Дубова. – (1 файл : 917 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

124 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К73 

Котелевич В. А. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з оcновами 

технології і стандартизації продуктів тваринництва» : для підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного другого (магістерського) рівня зі спец. 

211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

[Електронний ресурс] / В. А. Котелевич. – (1 файл : 1,31 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 122 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К93 
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби дрібних тварин» 

спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / 

розроб. М. Л. Радзиховський, О. А. Нікітін, О. В. Дишкант. – (1 файл : 

837 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 60 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К93 
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Біологічний контроль діагностикумів і 

біопрепаратів» спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина» 

[Електронний ресурс] / розроб. М. Л. Радзиховський, О. В. Дишкант, 

О. А. Нікітін. – (1 файл : 698 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 75 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

К93 
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» 

напрям підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / 

розроб. М. Л. Радзиховський, О. А. Нікітін. – (1 файл : 1,14 МБ ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 86 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

Л11 

Лігоміна І. П. Стан мінерального обміну і природної резистентності кормів та 

їх корекція на території Житомирського Полісся : монографія / І. П. Лігоміна. – 

Житомир : Полісся, 2018. – 109 с.       27 прим. 
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636.09 

Л12 
Лабораторний практикум до проведення лабораторних занять з дисципліни 

«Ветеринарна санітарія та гігієна» : для студ. ф-ту вет. медицини / уклад.: 

М. О. Захаренко, Д. А. Засєкін, Л. В. Шевченко [та ін.]. – К. : НУБіП України, 

2017. – 239 с.          1 прим. 

 

636.09636.09 

Л43 
Лекції з дисципліни «Ветеринарна вірусологія» : для підготовки фахівців 

ОС «Бакалавр» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спец. 

211 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / уклад. Л. О. Солодка. – 

(1 файл : 4,51 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 47 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

636.09 

М54 
Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять з 

навчальної дисципліни «Біологічний контроль діагностикумів і біопрепаратів» 

спец. 8.11010101 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / розроб.: 

М. Л. Радзиховський, О. В. Дишкант, О. А. Нікітін. – (1 файл : 774 КБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 116 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

М54 
Методичні рекомендації для лабораторно-практичних робіт з курсу 

«Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин» : для студ. освіт.-проф. 

«Магістр» спец. 211 «Ветеринарна медицина» (галузь знань 21 «Ветеринарна 

медицина») [Електронний ресурс] / розроб. М. Л. Радзиховський, О. А. Нікітін, 

О. В. Дишкант. – (1 файл : 1,47 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 107 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

М54 
Методичні розробки до лабораторних занять з курсу «Профілактика 

інфекційних хвороб коней та внутрішні незаразні хвороби» : для підготовки 

фахівців ОС «Магістр» галузь знань 21 «Ветеринарна медицина» спец. 

211 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / уклад.: В. Л. Бегас, 

В. В. Гончаренко. – (1 файл : 1,18 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 110 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 
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636.09 

М54 
Методичні розробки до лабораторних занять з професійної та практичної 

підготовки навчальної дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби продуктивних 

тварин» : для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі спец. 211 «Ветеринарна 

медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / 

уклад.: О. В. Пінський, В. В. Гончаренко, В. М. Прус. – (1 файл : 3,20 МБ). – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 158 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

М54 
Методичні розробки до лабораторних занять з професійної та практичної 

підготовки навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» : для 

підготовки фахівців зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 

21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / уклад.: О. В. Пінський, 

І. Ю. Горальська, В. В. Гончаренко. – (1 файл : 5,46 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 468 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

М54 

Методичні розробки з професійної та практичної підготовки з навчальної 

дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби – профілактика» : для підготовки 

фахівців ОС «Магістр» зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» [Електронний 

ресурс] / уклад.: О. В. Пінський, В. В. Гончаренко, В. М. Прус. – (1 файл : 

3,20 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 158 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

М54 
Методичні вказівки до лабораторних занять з професійної та практичної 

підготовки навчальної дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби та 

акушерсько-гінекологічна патологія дрібних тварин» : для підготовки фахівців 

зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

[Електронний ресурс] / уклад.: І. Ю. Горальська, В. В. Гончаренко, 

Г. П. Грищук, Л. О. Чупрун. – (1 файл : 2,67 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 

234 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

М54 
Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з професійної та 

практичної підготовки навчальної дисципліни «Клінічна діагностика хвороби 

тварин» : для підготовки фахівців зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі 

знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / уклад.: 

О. В. Пінський, І. Ю. Горальська, В. С. Русак. – (1 файл : 3,55 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 296 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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619:663.1 

М54 
Методичні поради до лабораторно-практичних занять з біотехнології у 

ветеринарній медицині [Електронний ресурс] / уклад.: В. В. Захарін, 

Г. П. Грищук, В. Л. Шнайдер. – (1 файл : 2,05 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 218 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

М54 
Методичний посібник до проведення лабораторних занять з дисципліни 

«Гігієна тварин» : для студ. ф-ту технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва / уклад.: М. О. Захаренко, В. М. Поляковський, Л. В. Шевченко 

[та ін.]. – К. : НУБіП України, 2013. – 219 с.     1 прим. 

 

636.09 

М54 
Методично-інструктивні матеріали з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Інвазійні хвороби продуктивних тварин» : для 

підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» зі спец. 211 «Ветеринарна 

медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / 

уклад. О. А. Дубова. – (1 файл : 19,6 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 222 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

М54 

Методично-інструктивні матеріали з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Інвазійні хвороби продуктивних тварин» : для 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спец. 

211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

[Електронний ресурс] / уклад. О. А. Дубова. – (1 файл : 19,6 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 222 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

М54 
Методично-інструктивні матеріали з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» : для 

підготовки фахівців зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 

21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / уклад. Ю. Ю. Довгій, 

О. А. Дубова, Д. В. Фещенко. – (1 файл : 18,3 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 219 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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636.09 

П16 
Панкреатит собак : [монографія] / Л. П. Горальський, О. П. Тимошенко, 

Б. В. Борисевич [та ін.] ; за ред. Л. П. Горальського. – Вид. 2-ге, допов. – 

Житомир : Полісся, 2017. – 212 с.       5 прим. 

 

636.09 

П32 

Пінський О. В. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби свиней» : для підготовки 

фахівців ОС «Магістр» зі спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 

21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / О. В. Пінський, 

В. В. Гончаренко. – (1 файл : 706 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 54 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

П32 

Пінський О. В. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Ветеринарна радіобіологія та професійна етика у 

роботі з дрібними тваринами» : для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі спец. 

211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

(скорочений термін навчання) [Електронний ресурс] / О. В. Пінський. – 

(1 файл : 656 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 65 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

636.09 

П32 

Пінський О. В. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Ветеринарна радіобіологія та професійна етика у 

роботі з продуктивними тваринами» : для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі 

спец. 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

(скорочений термін навчання) [Електронний ресурс] / О. В. Пінський. – 

(1 файл : 656 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 65 с. – Заголовок з титулки 

екрана. 

 

636.09 

Р32 

Ревунець А. С. Лабораторні заняття з навчальної дисципліни «Діагностика 

вагітності і неплідності тварин» для підготовки фахівців ОС «Магістр» 

[Електронний ресурс] / А. С. Ревунець. – (1 файл : 2,15 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 113 с. – Заголовок з титулки екрана. 
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636.09:579.222(075.8) 

С60 

Солодка Л. О. Ветеринарна мікробіологія [Електронний ресурс] : курс лекцій / 

Л. О. Солодка. – (1 файл : 2,74 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 41 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

С76 
Стан та санітарно-гігієнічна оцінка водозабезпечення молочного скотарства в 

Україні : монографія / В. М. Соколюк, Д. А. Засєкін, М. О. Захаренко, 

В. Б. Духницький. – К. : Компринт, 2017. – 347 с.    3 прим. 

 

636.09 

С76 
Стан та санітарно-гігієнічна оцінка водозабезпечення молочного скотарства в 

Україні : монографія / В. М. Соколюк, Д. А. Засєкін, М. О. Захаренко, 

В. Б. Духницький. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2018. – 343 с. 

1 прим. 

636.09 

Т35 

Термінологічний словник з паразитології / Л. І. Шендрик, Ю. Ю. Довгій, 

Х. М. Шендрик [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 87 с.   1 прим. 

 

636.09 

Ф47 

Фещенко Д. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Зоогігієна, 

ветеринарна санітарія та гігієна продукції тваринництва» : для підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного другого (магістерського) рівня зі спец. 

211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

[Електронний ресурс] / Д. В. Фещенко. – (1 файл : 828 КБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2016. – 67 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

Ф50 
Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин : навч. посіб. / 

А. В. Березовський, М. І. Харенко, С. П. Хомин [та ін.] ; за заг. ред. 

А. В. Березовського, М. І. Харенка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Житомир : 

Полісся, 2017. – 392 с.         5 прим. 

 

636.09 

Ф95 

Фурман С. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ветеринарно-

санітарна експертиза» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» 
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[Електронний ресурс] / С. В. Фурман, О. А. Згозінська. – (1 файл : 833 КБ). –

Житомир : ЖНАЕУ, 2017.– 93 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

Ф95 

Фурман С. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ветеринарно-

санітарна експертиза» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» (СТН) зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 

21 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / С. В. Фурман. – (1 файл : 

902 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 107 с. –Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

Ф95 

Фурман С. В. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Ветеринарна санітарія і ґігієна та ветеринарна 

екологія» : для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» зі спец. 

211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

[Електронний ресурс] / С. В. Фурман. – (1 файл : 922 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. – 84 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

636.09 

Ч-92 

Чупрун Л. О. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з 

навчальної дисципліни «Акушерсько-гінекологічна патологія та гігієна 

вирощування дрібних тварин» : для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі спец. 

211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

[Електронний ресурс] / Л. О. Чупрун. – (1 файл : 1,68 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. – 148 с. – Заголовок з титулки екрана. 

  

636.09 

Ю 91 

Юськів Л. Л. Біохімічне та клінічне обгрунтування застосування вітаміну D3 і 

його роль в організмі великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра вет. наук : спец. 03.00.04 – біохімія / Л. Л. Юськів ; наук. кер. 

В. В. Влізло. – Л. : Ін-т біології тварин, 2018.– 39 с.    1 прим. 

 

Технічні науки 
 

6П7.4 

Б11 
Біодизель та біоетанол : модуль 6 / В. О. Дубровін, Г. А. Голуб, В. М. Поліщук 

[та ін.]. – К. : UNIDO, 2015. – 51 с.       1 прим. 
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6П7.4 

Б11 
Біогаз : модуль 7 / Г. А. Голуб, В. О. Дубровін, В. М. Поліщук [та ін.]. – К. : 

UNIDO, 2015. – 48 с.         1 прим. 

 

6П2.7 

Б63 

Біоенергетичні системи в аграрному виробництві : навч. посібник / Г. А. Голуб, 

С. М. Кухарець, О. А. Марус [та ін.]. – К. : НУБіП України, 2017. – 229 с. 

29 прим. 

 

631.303 

В62 

Водяницький Г. П. Машинне доїння та первинна обробка і переробка молока : 

метод. вказівки до виконання лаб. робіт з дисципліни «Машини і механізми 

виробничих процесів у тваринництві» для студ. технол. ф-ту спец. 6.090.102 / 

Г. П. Водяницький, А. М. Горкуша, О. М. Ковалик. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2010. – 55 с.          38 прим. 

 

6Ф0.3 

В61 

Войцицький А. П. Електроніка і мікросхемотехніка : підручник / 

А. П. Войцицький, В. О. Шубенко, М. А. Войцицький. – Житомир : 

О. Є. Євенок, 2018. – 320 с.        3 прим. 

 

6ФО.39 

В65 

Войцицький А. П. Промислова електроніка : навч. посіб. / А. П. Войцицький. – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 185 с.        1 прим. 

 

631.1 

М25 

Марченко В. І. Грунтообробні машини : навч. посіб. / В. І. Марченко, 

О. А. Яценко. – К. : Наук. світ, 2004. – 182 с.      2 прим. 

 

606 

М33 
Матеріалознавство і слюсарна справа : навч. посіб. / П. П. Федірко, 

В. І. Дуганець, В. О. Кроль [та ін.]. – 2-ге вид., виправл. і допов. – Кам’янець-

Подільський : Медобори-2006, 2012. – 383 с.     1 прим. 
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631.303 

М54 
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Машини та 

обладнання для тваринництва» : для студ. ф-ту механізації сільського 

господарства / уклад.: Г. П. Водяницький, О. В. Медведський. – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2009. – 60 с.         35 прим. 

 

631.303 

М54 
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Машини і 

механізми виробничих процесів у тваринництві» : для студ. технол. ф-ту спец. 

6.090.102 / розроб.: Г. П. Водяницький, А. М. Горкуша, О. В. Медведський –

Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 87 с.       35 прим. 

 

631.3 

М54 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 

«Електротехнології в агропромисловому комплексі» / уклад.: С. В. Бушма, 

С. М. Кухарець, О. В. Коновалов. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 79 с. 

76 прим. 

603 

Ч72 

Чичилюк С. Б. Конспект лекцій з професійної та практичної підготовки 

навчальної дисципліни «Інженерний менеджмент» : для підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного другого (магістерського) рівня зі спец. 

208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

[Електронний ресурс] / С. Б. Чичилюк. – (1 файл : 1,42 МБ). – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2016. – 104 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

631.3 

Ч72 

Чичилюк С. Б. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

професійної та практичної підготовки навчальної дисципліни «Використання 

техніки в АПК» : для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного другого 

(магістерського) рівня зі спец. 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» [Електронний ресурс] / С. Б. Чичилюк . – (1 файл : 

478 КБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 56 с. – Заголовок з титулки екрана. 

 

Будівництво 
6П5 

Б90 
Будівельна техніка : підручник / О. Г. Онищенко, В. О. Онищенко, 

С. Л. Литвиненко, Б. О. Коробко ; за ред.: В. О. Онищенка, С. Л. Литвиненка. – 

К. : Кондор, 2017. – 415 с.         1 прим. 
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6С3 

П12 

Пахаренко В. О. Пластмаси в будівництві : підручник / В. О. Пахаренко, 

В. В. Пахаренко. – 3-е перероб. та допов. – К. : Ліра-К, 2012. – 350 с. 

1 прим. 

 

Комп’ютерні технології. Інформатика 
636.09 

М54 
Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з навчальної 

дисципліни «Інформатика у ветеринарній медицині» за освітнім ступенем 

бакалавр галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальність 

211 «Ветеринарна медицина» [Електронний ресурс] / уклад. 

М. М. Побірський. – (1 файл : 1,20 МБ). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 102 с. – 

Заголовок з титулки екрана. 

 

333 

О75 
Основи використання інструментарію MatbCad для математичних 

розрахунків та моделювання : метод. рекомендації та завдання для самостійної 

роботи студ., магістрів, аспірантів з дисципліни «Інформатика і системологія», 

«Комп’ютерні системи обробки економічної інформації», «Економіко-

математичне моделювання», «Моделювання систем» / розроб. 

Ю. Б. Бродський. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 91 с.    18 прим. 

 

Історичні науки 
913 

К61 
Колодисте на Звенигородщині : зб. спогадів і наукового аналізу подій з 

глибини сільського життя / уклад. В. П. Поліщук. – К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 

2017. – 223 с.          1 прим. 

 

9(4Укр-4Жит) 

К77 

Краєзнавчий календар пам’ятних дат на 2018 рік / упоряд. Г. Л. Махорін. – 

Житомир : О. О. Євенок, 2018. – 54 с.      1 прим. 

 

91 

М 36 

Махорін Г. Л. СВК «Ружинський» : історія сьогодення / Г. Л. Махорін. – 

Житомир : Євенок О. О., 2017. – 50 с.      1 прим. 

 


