Книга є важливим засобом розповсюдження знань, знайомить студентів з
різноманітними науковими поглядами, є надійним помічником, вчителем і
наставником. Гарну справу зробили науково-педагогічні працівники
агробіотехнологічного та економічного факультетів, передавши в бібліотеку
університету власні видання. Висловлюємо щиру подяку авторам за подарунки.

Марченко А. Б.
Біоекологічні підходи до управління фітосанітарним станом
агробіоценозів Callistephus chinensis L. Nees : монографія / А. Б.
Марченко. – Біла Церква, 2016. – 226 c.
У монографії представлені узагальнюючі результати багаторічних
досліджень найбільш поширених хвороб Callistephus chinensis L. Nees в
умовах урбоекосистем Лісостепу України: особливості їх розвитку,
видовий склад, екологія збудників та їх ареали поширення..
Кільк. прим.: 6

Марченко А. Б.
Мікозні хвороби троянд: діагностика, етіологія, сортова стійкість,
біозахист: монографія / А. Б. Марченко. – Біла Церква, 2017. – 216 с.
Представлені узагальнюючі результати багаторічного фітосанітарного
моніторингу біоценозів представників роду Rosa L. в урбоекосистемах Лісостепу
України. Встановлено видовий склад патогенної мікофлори, етіологію найбільш
поширених та шкідливих збудників.

Кільк. прим.: 3

Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового
будівництва і ланшафтної архітектури / С. В. Роговський. – Київ :
КНТ, 2017. – 140 с.
Навчальний посібник, призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю
садово-паркове господарство та для фахівців озеленення і ландшафтного
будівництва, а також тих хто цікавиться питаннями садово-паркового
будівництва.

Кільк. прим.: 1

Операційний менеджмент: навчально-методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни студентами всіх форм
навчання галузі знань 07- управління та адміністрування за
кредитно-трансферною системою організації навчального
процесу / укл. М.В. Вихор. – Біла Церква, 2017. – 172 с.
Навчально-методичний посібник призначений для підвищення рівня
теоретичного та методичного забезпечення навчання студентів з курсу
"Операційний менеджмент" із проекцією на майбутню професію. Викладені у
посібнику матеріали сприятимуть розвитку умінь та навичок самостійної
роботи студентів..

Кільк. прим.: 3

Менеджмент організацій : методичні рекомендації до виконання та
захисту курсових робіт з дисципліни для студентів різних форм
навчання / укл. Л.М. Сатир, Н.В. Коваль,
О.І. Шемігон. – Біла Церква, 2016. – 41 с.
Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам різних
форм навчання під час написання курсової роботи з дисципліни
"Менеджмент організацій".
В них викладена процедура й методика
написання курсової роботи, вимоги щодо її оформлення.

Кільк. прим.: 3

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
студентів у процесі професійної підготовки / укл. Ю.С. Гринчук,
Т.В. Арбузова, Н.В. Коваль, Л.П. Хахула. – Біла Церква, 2017. –
29 с.
Методичні рекомендації призначені для надання допомоги викладачам в
процесі організації самостійної роботи студентів, розробки робочих програм
та навчально-методичних комплексів дисциплін, що вивчаються.

Кільк. прим.: 3

Автоматизація обліково-економічних процесів : навчальний
посібник / І.В.Свиноус, Н.О.Томілова, Т.П. Руда, та ін. – Біла
Церква, 2017. – 496 с.
Розглянуто практичні завдання щодо застосування інформаційних систем і
технологій при розв'язанні задач бухгалтерського, управлінського і
податкового обліку на базі сучасних комп'ютерних програм.

Кільк. прим.: 5

Добровольська Т.В., зав. відділу комплектування та наукової обробки документів

