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навчально-методичний посібник для студ. фізико
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Кафедра прикладної математики та інформатики.
Житомир : Вид
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Мельник, О. С.
[Текст] : навч. посібник /
Уманський держ пед. ун
УДПУ імені Павла Тичини, 2018.
Бібліогр.: с. 136–

Основи експертизи продо
навчальний посібник : затв. МОН України як навч. 
посібник для студ. ВНЗ /

 Породіна [та ін.].
табл., рис., схеми.
Бібліогр.: с. 293

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації 
товарів [Текст]
посіб. для студ. ВНЗ /

Опьонова, Н.
"ЄАН-Україна", Тернопільська академія народного 
господарства. –

[1] c. : табл., рис.

Ростовський, В. С.
громадського харчування [Текст]
МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ /
В. С. Ростовський.
табл., рис. – Бібліогр.: с. 196

Циганенко, В. О.
[рецепти кондитерських виробів] /

 Ратушенко, О.
[2] c. : іл., табл.
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математичного ф-ту / Т. 
України, Житомирський держ. ун
Кафедра прикладної математики та інформатики.

д-во ЖДУ, 2013.
(Навчаємось разом). – Бібліогр.: с. 85
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: навч. посібник /

Уманський держ пед. ун-
УДПУ імені Павла Тичини, 2018.

–137. 

Основи експертизи продо
навчальний посібник : затв. МОН України як навч. 
посібник для студ. ВНЗ /

Породіна [та ін.]. – Київ
табл., рис., схеми. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.
Бібліогр.: с. 293–295. 

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації 
товарів [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. 
посіб. для студ. ВНЗ /

Опьонова, Н. В. Павліха
раїна", Тернопільська академія народного 

– Вид. 2-ге допов.
: табл., рис. – Бібліогр.: с. 222

Ростовський, В. С.   
громадського харчування [Текст]
МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ /
В. С. Ростовський. – Київ

Бібліогр.: с. 196

Циганенко, В. О.   Домашн
[рецепти кондитерських виробів] /

Ратушенко, О. І. Здобнов.
: іл., табл. 
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методичний посібник для студ. фізико
 А. Вакалюк

України, Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка, 
Кафедра прикладної математики та інформатики.

во ЖДУ, 2013. –
Бібліогр.: с. 85–

Комп'ютерна анімація та 3D
: навч. посібник / О. С. Мельник

-т імені Павла Тичини.
УДПУ імені Павла Тичини, 2018.

Основи експертизи продовольчих товарів [Текст]
навчальний посібник : затв. МОН України як навч. 
посібник для студ. ВНЗ / [В. Д. Малигіна, Л.

Київ : Кондор, 2009.
Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації 
: навч. посіб. : рек. МОН України як навч. 

посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Павлов, О.
Павліха ; Асоціація товарної нумерації 

раїна", Тернопільська академія народного 
ге допов. – 
Бібліогр.: с. 222

   Теоретичні основи технології 
громадського харчування [Текст] : загальна частина : рек. 
МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Київ : Кондор, 2006.
Бібліогр.: с. 196–197. 

Домашні кондитерські вироби [Текст]
[рецепти кондитерських виробів] /

Здобнов. – Київ
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Технології тестування програм [Текст]
методичний посібник для студ. фізико

Вакалюк ; МОНмолодьспорту 
т імені Івана Франка, 

Кафедра прикладної математики та інформатики.
– 88 с. : рис., табл.
–86. 

Комп'ютерна анімація та 3D-моделювання 
Мельник ; МОН України, 

т імені Павла Тичини.
УДПУ імені Павла Тичини, 2018. – 137, [1] с.

вольчих товарів [Текст]
навчальний посібник : затв. МОН України як навч. 

Малигіна, Л. Д.
: Кондор, 2009. 

Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації 
: навч. посіб. : рек. МОН України як навч. 

Павлов, О.
; Асоціація товарної нумерації 

раїна", Тернопільська академія народного 
 Київ : Кондор, 2009.

Бібліогр.: с. 222–229. 

Теоретичні основи технології 
: загальна частина : рек. 

МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ /
: Кондор, 2006. –

і кондитерські вироби [Текст]
[рецепти кондитерських виробів] / В. О.

Київ : Кондор, 2011.
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Технології тестування програм [Текст]
методичний посібник для студ. фізико

; МОНмолодьспорту 
т імені Івана Франка, 

Кафедра прикладної математики та інформатики.
: рис., табл.

моделювання 
; МОН України, 

т імені Павла Тичини. – Умань
[1] с. : табл.

вольчих товарів [Текст]
навчальний посібник : затв. МОН України як навч. 

Д. Титаренко, 
 – 295, [1] c.

Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації 
: навч. посіб. : рек. МОН України як навч. 

Павлов, О. В. Мишко, 
; Асоціація товарної нумерації 

раїна", Тернопільська академія народного 
: Кондор, 2009.

Теоретичні основи технології 
: загальна частина : рек. 

МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ /
– 197, [1] с.

і кондитерські вироби [Текст]
О. Циганенко, 

: Кондор, 2011.

                                                                                              

Устименко В. І.

Технології тестування програм [Текст] : 
методичний посібник для студ. фізико-

; МОНмолодьспорту 
т імені Івана Франка, 

Кафедра прикладної математики та інформатики. – 
: рис., табл. – 

моделювання 
; МОН України, 

Умань : 
: табл. – 

вольчих товарів [Текст] : 
навчальний посібник : затв. МОН України як навч. 

Титаренко, 
[1] c. : 

Авт. зазначено на звороті тит. арк. – 

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації 
: навч. посіб. : рек. МОН України як навч. 

Мишко, 
; Асоціація товарної нумерації 

раїна", Тернопільська академія народного 
: Кондор, 2009. – 

Теоретичні основи технології 
: загальна частина : рек. 

МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ /  
[1] с. : 

і кондитерські вироби [Текст] : 
Циганенко, 

: Кондор, 2011. – 

І. 


