
Нові надходження періодичних видань 
за січень 2020 року 

 
 
 

1. Polish Journal of Veterinary Sciences / Polish Academy of 
Sciences, Committee of Veterinary Sciences. Периодичность не 
определена - 2019г. N 4 

Зміст: Efficacy evaluation of two live virus vaccines against an 
emerging pseudorabies virus variant / Wang M.,Wang L.,Zhao Q. An 
attempt to use the serum concentration of the phosphate (Pi) and the Ca 
x P product as markers of the progression of chronic kidney in cats / 
Slawuta P.,Kumiega E.,Sikorska-Kopyłowicz  A. Prevalence and 
severity of ultrasonographic pulmonary findings in horses with asthma - 
a preliminary study / Siwinska N.,Zak A.,Slowikowska M. The effect of 
oleic and linoleic acid addition to the culture media on bovine 
embryonic development following vitrification / Karasahin T. 
Phylogenetic and secondary RNA structure analysis of monogenean gill 
ectoparasites (Dactylogyrus spp.) parasitizing certain freshwater fishes / 
Koyee Q. M. K.,Abdullah S. M. A. ts and humoral immune response by 
florfenicol administered to sheep red blood cell-immunized broiler 
chickens / Lis M.,Suszko-Pawlowska A.,Switala M. Biomarkers from 
automatic milking system as an indicator of subclinical acidosis and 
subclinical ketosis in fresh dairy cows / Antanaitis R.,Juozaitiene 
V.,Malasauskiene D. Agreement of different methods for assessment of 
progesterone concentrations in beef cattle serum / Rekesiute 
A.,Januskauskas A.,Siukscius A. Influence of intra-mammary ozone 
administration on udder health in herds with contagious mastitis in the 
context of management practices / Koseman A.,Seker I.,Risvanli A. A 
new adaptation for in vitro co-culture nof single porcine 
parthenogenetic embryos using feeder cells / Zhang L.,Lin Z.,Hua Z. 
Development of a blocking immunoperoxidase monolayer assay for 
differentiation between pseudorabies virus-infected and vaccinated 
animals / Wang Y. B.,Li Y. H.,Li Q. M. the applicability of the 
Migratest kit for evaluating the chemotactic activity of peripheral blood 
neutrophils in goats on the example of animals supplemented with 
b-hydroxy-b-methylbutyrate (HMB) / Wojcik R.,Malaczewska 
J.,Kaczorek-Lukowska E. Systemic inflammatory responce to the 
Radial Pressure Wave Therapy (RPWT) in collagenase-induced 
Achilles tendinopathy treated with Adipose Derived Stem Cells or 
Platelet Rich Plasma / Focon-Poroszewska M.,Kielbowicz Z.,Przadka P. 
Influence of Radial Pressure Wave Theraphy (RPWT) on 
collagenase-induced Achilles tendinopathy treated with Platelet Rich 
Plasma and Autologous Adipose Derived Stem Cells / 
Facon-Poroszewska M.,Kielbowicz Z.,Przadka P. Development of 
resistance to eprinomectin in gastrointestinal nematodes in a goat herd 
with pre-existing resistance to benzimidazoles / Mickiewicz 



M.,Czopowicz M.,Moroz A. Automated detection of health disorders in 
lactating dairy cattle on pasture: a preliminary study / Brassel 
J.,Rohrssen F.,Failing K. Accuracy of bovine pregnancy-associated 
glycoproteins (bPAGs) in the diagnosis of pregnancy: A comparative 
study of three pregnancy diagnostic methods / Ghaidan M. T.,Dana O. 
I.,Dyaryn H. O. Virucidal effect of Chosen disinfectants against African 
swine fever virus (ASFV) - prelimenary studies / Juszkiewicz 
M.,Walczak M.,Mazur-Panasiuk N. Carriage of pathogenic Leptospira 
in carnivores at the wild/domestic interface / Millan J.,Velarde 
R.,Chirife A. D. Immunosuppressive influence of Anguillid 
herpesvirus-1 (AngHV-1) infection on cellular defense mechanisms in 
European eel (Anguilla anguilla) / Schulz P.,Deperasinska 
I.,Kaczorek-Lukowska E. Determination of plasma bone-specific 
alkaline phosphatase isoenzyme activity in Holstein calves using a 
commercial agarose gel electrophoresis kit / Onomi R.,Hatate 
K.,Yamagishi N. Prevalence and molecular characterization of 
Salmonella species associated with piglet diarrhea in North East India / 
Kylla H.,Dutta T. K.,Roychoudhury P. . - [s. l.]. (Шифр P 94/2019/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

2. Veterinarski arhiv. Выходит ежемесячно - 2010г. т.80 N 6 
Зміст: nfluence of live yeast cells (Saccharomyces cerevisiae) 

suplementation to the diet of fattening lambs on growth performance 
and rumen bacterial number / Mikulec Z.,Masek T.,Habrun B. Bone 
alkaline phosphatase, osteocalcin and C-terminal telopeptide as bone 
turnover markers in canine bitches / Belic M.,Svetina A.,Kusec V. 
Immunochromatographic assay of Babesia caballi and Babesia equi 
Laveran 1901 (Theileria equi Mehlhorn and Schein, 1998) (Phylum 
Apicomplexa) infection in Philippine horses correlated with parasite 
detection in blood smears / Cruz-Flores M.,Bata M.,Go B. Prevalence 
of Cryptosporidium infection in cattle from South Westewrn Nigeria / 
Ayinmode a. B.,Fagbemi B. O. Contamination of soil and sand with 
parasite as a risk factor for human health in public parks and 
playgrounda in Pula, Croatia / Stojcevic D.,Susic V.,Lucinger S. Rapid 
latex agglutianation test for serodiagnosis of fowl adenovirus serotype 4 
using recombinant antigen / Kalaiselvi G.,Parthiban M.,Narayanan M. 
S. The prevalence of antibodies against chicken anemia virus in 
unvaccinated broilers and broiler breeders in Croatia / Bidin M.,Savic 
V.,Bidin Z. Clinical and pathological findings of an outbreak of 
Tyzzer's disease in a rabbit colony in Croatia / Artukovic B.,Grabarevic 
Z.,Gudan Kurilj A. Computed tomography imaging of the prostate 
gland in the rabbit (Oryctolagus cuniculus) / Dimitrov R. S. . Prevalence 
of three honey bee viruses in Turkey / Okur Gumusova S.,Albayrak 
H.,Kurt M. Cold haemagglutinin dsisease in two French bulldog pups - 
a case report / Hohsteter M.,Artukovic B.,Beck A. Mesothelioma of the 



pericardium in a Bernese mountain dog - a case report / Ledecka 
K.,Seveikova Z.,Mihaly M. . - [s. l.]. (Шифр V 1/2010/80/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

3. Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 
2019г. N 12 

Зміст: Агроекологічна ефективність ґрунтозахисних 
технологій у системі контурно-меліоративної оргінізації 
землекористування / Коломієць Л. П.,Шевченко І. П.,Терещенко О. 
М. Структурний стан чорнозему за довгострокової постагрогенної 
трансформації / Демиденко О. В. Детальний метод визначення 
стуктури врожаю пшениці озимої / Ольховський Г. Ф.,Бобро М. 
А.,Чечуй О. Ф. Біоконверсія органічних речовин печеричних 
субстратів у біогумус за допомогою біопрепарату Екстракон / 
Іванова Т. В.,Підмаркова К. А.,Патика М. В. Проблеми ензоотичної 
пневмонії свиней / Айшпур О. Є.,Муштук І. Ю.,Гуменюк В. В. 
Вплив диференційованого за живою масою утримання та годівлі 
батьківського стада індичок кросу "Харківський" на їхні відтворні 
властивості / Рябініна О. В.,Мельник В. О.,Катеринич О. О. 
Експериментальне дослідження статистичного розподілу висоти 
виступання головок коренеплодів буряків над поверхнею ґрунту / 
Адамчук В. В.,Булгаков В. М.,Головач І. В. Інноваційні підходи до 
створення системи виробництва біологічних засобів захисту 
рослин в Україні / Крутякова В. І. Обгрунтування відновлення 
зрошення в центральному Лісостепу з урахуванням тенденцій 
кліматичних змін / Сайдак Р. В.,Цвей Я. П.,Тараріко Ю. О. 
Концептуальні підходи до збалансованого користування землями 
лісогосподарського призначення / Дребот О. І.,Боцула О. 
І.,Височанська М. Я. Напрями розвитку зовнішньої торгівлі 
агропродовольчою продукцією Закарпаття / Спаський Г. В. . - [s. 
l.]. (Шифр В 16/2019/12) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

4. Ветеринарна практика. Выходит дважды в месяц - 
2019г. N 4 
Зміст: Топ-5 трансплацентарних паразитарниз інвазій собак / 

Боуман Д. Поверхнева піодермія / Харві Р. Дж. Атиповий 
криптококовий остеомієліт клиноподібної кістки у мальтійської 
болонки. Клінічний випадок / Квятковська М. Внутрішньочерепна 
гіпертензія (клінічні аспекти) / Фануель-Баре Д. Анемії у котів 
інфекційної етіології / Сайкс Дж. Травматичні ушкодження очей у 
собак / Б’єркас Е. Сучасні методи лікування простого і 
ускладненого виразкового і невиразкового кератитів коней / 
Джилджер Б. С. Клінічний випадок орхіту та епідидиміту у 



жеребця / Гонзалес М.,Тайбері А.,Селлон Д. С. Забезпечення 
однорідності стада на відгодівлі ; Практики менеджменту для 
зменшення падежу підсисних поросят ; Кашель свиней: причини і 
профілактика. - [s. l.]. (Шифр В-14/2019/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

5. Екологічний вісник. Выходит раз в два месяца - 2019г. N 
9/10 
Зміст: Біомоніторинг як необхідна складова досліджень в зоні 

проведення операції об’єднаних сил / Морозова Т. Букові праліси 
Карпат - світове надбання людства / Биркович В. ,Коваль Н. . Балка 
Північна Червона як еталон ілюзорного заповідання / Коробко М. . 
Сучасні підходи до інституціональзації правової категорії 
"екологічний інтерес" / Анісімова  Г. Трансформаційні процеси на 
виробничих територіях Києва: сучасні проблеми та тенденції / 
Підгрушний Г.,Бикова М. . - [s. l.]. (Шифр Е 21/2019/9/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

6. Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2019г. N 11 
Зміст: Солідарне сільське господарство як нова модель 

соціальної взаємодії між виробником і споживажем / Бородіна О. 
М.,Прокопа І. В.,Киризюк  С. В. Теоретичні і методичні засади 
визначення ефективності зберігання сільськогосподарської 
продукції / Андрійчук В. Г.,Ходзіцька К. Р. Потенціал розвитку 
агропродовольчого ринку України / Духницький Б. В. Основні 
проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні / 
Сатіна Г. М.,Мазур К. В. Оцінка цінової ситуації на ринку м’яса 
птиці / Копитець Н. Г.,Волошин В. М. Сучасний стан та 
перспективи розвитку основних виробничих засобів сільського 
господарства / Захарчук О. В. Інноваційна парадигма економічної 
безпеки регіонів у конкурентному середовищі суб’єктів 
агробізнесу / Трусова Н. В.,Танклевська Н. С. Модель забезпечення 
конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств: 
теоретико-методичний аспект / Кирилов Ю. Є.,Грановська В. Г. 
Bioplastics production for circular economy and sustainable 
development promotion / Melnyk L. H.,Kubatko O. V.,Piven V. S. 
Формування державної програми підтримки 
підприємств-агровиробників України з урахуванням світового 
досвіду / Фурман І. В.,Пронько Л. М. Оцінка сучасного стану та 
напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах 
децентралізації / Самборська О. Ю.,Колесник Т. В. Перспективи 
розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі / Гонтарук Я. 
В. . - [s. l.]. (Шифр Е 22/2019/11) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 



 
 

7. Економіка України. Выходит ежемесячно - 2019г. N 
11/12 
Зміст: Економічна теорія, державна політика і публічне 

управління / Звєряков М. І.,Грималюк А. В. Оптимізація 
фондоозброєності на промислових підприємствах за допомогою 
виробничих функцій / Янковий О. І.,Янковий В. О. Бенчмаркінг у 
системі управління економічним розвитком об’єднаних 
територіальних громад / Сментина Н. В.,Фіалковська А. А. 
Продовольча безпека України: вектор розвитку / Кузнецова І. О. 
Участь України в макрорегіональних стратегіях ЄС: концептуальне 
бачення та виклики глобалізації / Маслов Ю. К. . - [s. l.]. (Шифр Е 
23/2019/11/12) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

8. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 
"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2020г. N 1 

Зміст: Зимівля без втрат  / Достоєвський П. П. Увага 
коровам у зимовий період ; Аква-порятунок ; Хвороби 
недоглянутих телят ; Заражаються від матерів ; При коліках / 
Ситарчук В. Порушена цілість ; Холод у поміч ; Виділена вперше ; 
Аутовакцини проти асоціацій ; Умови прибуткового свинарства / 
Скибенко І. В. Маркери рентабельності ; Якщо вчасно звернутися ; 
Розкашлявся ; Нагодувати кроля ; Поліінвазії у кролів ; Прибуткові 
кури / Лисенко С. . Чим небезпечне тепло ; Як здолати 
сальмонельоз ; Назад у майбутнє. - [s. l.]. (Шифр З-6/2020/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

9. Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2019г. N 11 
Зміст:  Производство комбикормов: проблемы и перспективы 

/ Кучеров В. А. Зачем проводить Анализ Строительного Проекта 
на соответстие требованиям НАССР? / Калинина А. 
Характеристики кормової цінності кукурудзи ; Факторы, которые 
влияют на качество яичной скорлупы / Сергеев А. Как кормить 
бройлеров для оптимальных результатов выращивания? / Рябоконь 
Ю. А.,Рябоконь В. В. Жидкое кормление свиней в групповой 
кормушке / Майер Е. Мікотоксини в кормах свиней - краще 
попередити, ніж втрачати / Чумак В. О.,Єфімов В. Г.,Масюк Д. М. 
Ефективність норм введення зерна тритикале у раціонах 
молодняку свиней / Хіміч О. В.,Здор Л. П.,Лаптєв О. О. Досконала 
комбінація / Лукас Л. Отечная болезнь свиней / Пейсак З. 
Пребіотики в годування ВРХ / Палій А.,Палій А. Молоко А2: 
примха чи необхідність ; Три способа повышения потребления 



корма коровами ; Программа кормления телят ; Боротьба зі 
шкідниками на фермі. - [s. l.]. (Шифр К25/2019/11) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

10. Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2019г. N 12 
Зміст: Соєвий шрот: від виготовлення до споживання / 

Сумченко В. Эффективное кормление уток и гусей / Рябоконь Ю. 
А.,Рябоконь В. В. Контроль за амінокислотним складом кормів для 
птиці / Яновська О. В.,Єфімов В. Г.,Масюк Д. М. "DOSTO® 
орегано" против язвы желудка свиней ; НАССР  у свинарстві: 
вимоги до приміщень з утримання ; Инфекционная энтеротоксемия 
поросят / Пейсак З. Новые правила игры с антибиотиками / 
Кирилюк Д. Продукты переработки в кормлении скота / Овчаренко 
А. Пробіотики в годуванні ВРХ / Палій А.,Палій А. Секрети годівлі 
телят взимку / Лоза О. Кетоз - метаболическое заболевание 
высокопродуктивного крупного рогатого скота / Нечаев А. В. . - [s. 
l.]. (Шифр К25/2019/12) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

11. Мир ветеринарии. Выходит раз в два месяца - 2019г. 
 N 6 

Зміст:  Нефропатии у собак и кошек: ключ к пониманию для 
практического врача ветеринарной медицины / Морозенко Д. 
В.,Глебова Е. В. Питание пациентов в раннем послеоперационном 
периоде / Атанасова С. Интоксикация трициклическими 
антидепрессантами / Тульчевская И. С. Сонографические 
характеристики репродуктивных органов самок собак в разные 
стадии полового цикла / Обухов И. Л.,Колядина Н. И. 
Паразитарные заболевания птиц / Ильченко  Е. В. . Особливості 
застосування імідаклопріду, моксидектину та емодепсиду при 
паразитарних захворюваннях у екзотичних тварин / Сиваченко М. 
Клинический случай приобретенной мальформации черепа на фоне 
гиповитаминоза у белого льва / Орленко А. О. Клинический случай 
оперативного лечения дискогенного вобблер-синдрома у собаки / 
Португейс А. А. Клинический случай гранулоцитарного 
анаплазмоза у котенка / Руденко И. О.,Павловская И. В. 
Токсокарозно-дипилидиозные инвазии у собак  / Богач Н. 
В.,Кудряшова О. С. Эмоциональные проблемы. Тяжесть ошибки / 
Рыкова Е. О. Как разобраться с интоксикацией / Крутицкая Н. . - [s. 
l.]. (Шифр М 45/2019/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 
 



12. Молоко і ферма. Журнал для тих, хто працює в 
молочному скотарстві. Выходит раз в два месяца - 2019г. N 6 

Зміст: Стабілізація: місія нездійснена / Андрієць В. . 
Надходження сировини на переробку та виробництво молочної 
продукції / Андрієць В. . Зовнішня торгівля: молочна продукція з 
європейським присмаком / Андрієць В. . Світовий ринок кормів і 
його вплив на український ; Нові вимоги харчового законодавства 
для молочних ферм ; Як підвищити вміст білка та жиру в молоці ; 
Різні джерела крохмалю і ферментація в рубці ; Транзитні корови. 
Розвінчування міфів з доктором Ріком Груммером (Університет 
штату Вісконсін-Медісон) ; Контроль кетозу в корів / Корбет Б. 
Роберт. Комфорт корів / Джонс Г. . - [s. l.]. (Шифр М 75/2019/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

13. Наше птахівництво. Выходит раз в два месяца – 2020 г.  
N 1 
Зміст: Глобальні тенденції в гусівництві / Мельник  В. 

Передбачена якість / Вільшанська Р. Кондиційні індичата / 
Прокудіна Н. Інкубація качиних яєць / Прокудіна Н. Якісна тушка / 
Палій А.,Палій А. Біореактори для відходів / Волотенко С. 
Підтримання мікрофлори / Дзядзько М. Суміші без містифікацій / 
Джошуа А. Джендза,Шастак Є. Стійкі пробіотики  / Боствіронноіс 
К.,Шлейфер Д. Види контролю рівня аміаку в пташнику ; 
Мінеральні елементи / Нагорна Л. Бройлер без антибіотиків / 
Коливай В. Знезаражені корми / Маркіна А. Кормові стреси / Палій 
А.,Палій А. Джерело клітковини має значення ; Ефективне 
використання корму ; Ріемерельоз качок  / Прокудіна Н. 
Гепатопроектор у дії / Фотіна Т.,Ващик Є. Доцільність 
вітамінотерапії / Зінь Б. Бурсальна хвороба ; Сальмонельоз і його 
наслідки / Заварнюк Л. . - [s. l.]. (Шифр Н 39/2020/1) 

Экземпляры: всего:1 - АБ худ.(1) 
 
 

14. Пасіка / КП " Редакція журналу "Дім, сад, город". 
Выходит ежемесячно - 2020г. N 1 

Зміст: Сила та продуктивність бджолосімей при застосуванні 
акарицидів рослинного походження / Паливода В. О. Тривалий 
вплив поширених пестицидів порушує здатність бджіл літати ; 
Еволюційний підхід до апікультури (10 пропозицій для кращого 
утримання бджіл) / Сілі Т. Лікувально-профілактичні властивості 
бджолопродуктів / Тихонов О. І.,Богуцька О. Є. І медоноси, і ліки / 
Приймак  Г. М. . - [s. l.]. (Шифр П 41/2020/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 



15. Птахівництво Україна / Видавництво "Агро-прес". 
Выходит ежемесячно - 2019г. N 11 

Зміст: Сучасні інноваційні розробки для супроводу 
ветеринарних проблем у птахівництві / Стегній  Б. Т. Как 
сохранить питательность корма и продуктивность бройлеров при 
снижении затрат на корма? / Ауфи А. Українські зернові та олійні 
факти про Китай - всі "за" та "проти" / Свідерський 
С.,Тартаківський О. Особливості проведення вакцинації в 
птахівництві / Палій А.,Палій А. Інфекційний риніт птиці: перебіг 
та діагностичні аспекти / Неверковець Н. Ю. Легко запобігти 
кокцидіозу ; Эффективное выращивание и содержание перепелов / 
Рябоконь Ю. А.,Рябоконь В. В. Цвет системы освещения - 
насколько он важен / Роденбург Х. Способы борьбы с расклевом у 
кур / Киселев А. Как сохранить продуктивность кур при потере 
оперения? / Кавтарашвили А. ,Новоторов Е. ,Колокольникова Т. 
Линяння сільськогосподарської птиці / Білецький Є. М.,Владикін 
К. П. І птиця, і риба / Мельник В. О. . - [s. l.]. (Шифр П 9/2019/11) 

Экземпляры: всего:1 - АБ худ.(1) 
 
 

16. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 
- 2020г. N 1 

Зміст: Антибіотикорезистентність. Як уникнути? / Качурець 
А.,Крюкова Л. Мурашина кислота чи формальдегід: на чому 
зупинити свій вибір / Джошуа А. Джендза,Лі Лілі,Шастак Є. КСК: 
про що треба знати та як діяти! / Титаренко О. НПЗП: порівняльне 
клінічне дослідження на телятах / Крюкова Л. . - [s. l.]. (Шифр Т 
10/2020/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 


