
Нові надходження періодичних видань 
за березень 2020 року 

 
 

1. Veterinarski arhiv. Выходит ежемесячно - 2008г. т.78 N 1 
Зміст: Effects of weaning on polymorphonuclear cells phagocytic 
activity, lymphocyte proliferation and serum IgA-concentration in foals / 
Sarwar A.,Budde V.,Enbergs H. The effects of the leptospiral infection 
on reproductive performance in sows / de Azevedo S. S.,Soto F. R. M.,de 
Morais Z. M. Development of single serum dilution ELISA for detection  
of infectious bursal disease virus antibodies / Ramadass P.,Parthiban 
M.,Thiagarjan V. Epidemiological typing of Staphylococcus aureus by 
DNA restriction fragment length polymorphism of coa gene / Sanjiv 
K.,Kataria A. K.,Sharma R.  / Vyas S.,Singh R.,Purohit G. N. In vitro 
antibiotic sensitivity of Ornithobacterium rhinotracheale strains isolated 
from laying hens in India / Murthy T. R. G. K.,Dorairajan 
N.,Balasubramanium G. A. Eimeria infection (Coccidia: Eimeriidae) in 
ship of different age groups in Sanandaj city, iran / Yakhchali M.,Golami 
E. A field investigation of bacterial etiology of abortions among 
migratory sheep and goats in North-West hill states of India / Sharma 
M.,Batta M. K.,Katoch R. C. Toxic effects of sodium arsenate 
(Na2HAsO4x7H2o) on the skin epidermis of air-breathing catfish 
Clarias batrachus (L.) / Singh A. K.,Banerjee T. K. Trypanosoma evansi 
in camels, donkeys and dogs in India: comparison of PCR and light 
microscopy for detection - shot communication  / Ravindran R.,Rao J. 
R.,Mishra A. K. . - [s. l.]. (Шифр V 1/2008/78/1) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 

2. Економіка України. Выходит ежемесячно - 2020г. N 2 
Зміст: Економіка нового прагматизму: тотожність, мета, методи / 
Колодко Г. В. Воздействие институциональных факторов и рисков 
политической нестабильности на экономику государства / 
Пустовийт Р. Ф.,Куклин О. В. Управління фінансуванням 
державного бюджету України / Кудряшов В. П. Глобальні тенденції 
та потенціал розвитку ринку краудфандингу в Україні / Диба М. 
І.,Гернего Ю. О. Структурні перетворення в Україні в контексті 
розвитку міжнародних економічних відносин: історичний вимір / 
Гордіца К. А.,Сливка Т. О. . - [s. l.]. (Шифр Е 23/2020/2) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 

3. Журнал про корів. Выходит ежемесячно - 2020г. N 1 
Зміст: Вірусно-бактеріальні пневмоентерити великої рогатої худоби 
/ Чебанюк І. В. Вади вимені ; З’ясування причин неспецифічних 
реакцій на туберкулін у ВРХ / Завгородній А. І.,Позмогова С. 
А.,Білушко В. В. Эффективное кормление телят до 6-месячного 
возраста / Скачко С. В чем особенности кормления телят для 
правильного развития рубца ? / Шпильчак А. Пастеризация молока 



для выпойки телят / Тимошенко В. ,Музыка А. ,Москалев А. . Як 
ушпішно вирощувати телят в зимовий період ? / Палій А. 
Обезроживание телят / Керр С. . Чим комфортніше життя корови, 
тим більше її продуктивність / Мороз Є. Чего "не скажет" корова? 
Или как продлить продуктивную жизнь корове / Лапотко А. . . - [s. 
l.]. (Шифр Ж951840638/2020/1) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 

4. Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2020г. N 1 
Зміст: Виробництво гранульованого комбікорму: в чому переваги? ; 
Контроль качества входящего сырья / Альман Х.,Коча Х. Влияние 
аминокислотной сбалансиронности комбикорма на продуктивность 
птицы  / Лемешева М. М. Технологія вирощування мулардів на 
м’ясо / Мельник В. О. Кормление уток и гусей при выращивании на 
мясо / Рябоконь Ю. А.,Рябоконь В. В. Кормление 
поросят-отъемышей / Бабенко Е. HACCP у свинарстві: вимоги щодо 
здоров’я свиней ; Столбняк у свиней / Пейсак З. Особливості 
зимових опоросів: поради як не втратити молодняк / Солонар М. 
Організація водопостачання корівника у зимовий період / Палій 
А.,Палій А. Кормовые бобы, горох и другое белковое сырье в 
кормлении КРС / Эрхардт К.,Веаутир Б.,Веаутир Г. Изменение 
питательных веществ в рационе коров - нежелательный сюрприз. / 
Дадо Т. Поддержание эффективной клетчатки в рационах коров / 
Овчаренко А. . . - [s. l.]. (Шифр К25/2020/1) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 

5. Птахівництво Україна / Видавництво "Агро-прес". 
Выходит ежемесячно - 2020г. N 1 

Зміст: Виробництво та споживання м’яса птиці в ЄС / Мельник  
В.О. Ризики поширення та заходи контролю грипу птиці в Україні - 
актуальні питання та відповіді ; Использование антибиотиков - 
общечеловеческая проблема / Прокудина Н. А. Комплексний підхід 
до проблеми якості м’яса і яєць птиці / Агапова Є.М. Як перліт 
впливає на продуктивність курчат-бройлерів? / Кирилів Я. І.,Барило 
Б. С. Становлення шлунково-кишкового тракту у курчат / Палій 
А.,Палій А. Световая стимуляция товарных кур-несушек / 
Кавтарашвили А. ,Новоторов Е. ,Колокольникова Т. Инкубация яиц 
цесарки. Выбор режима инкубации и температуры / Садчиков А. 
Разведение цесарок. Содержание взрослой птицы / Рябоконь Ю. 
А.,Рябоконь В. В. Склад і корисні властивості м’яса цесарки ; От 
чего зависит качество тушки бройлера / Тюкаева В. Кури Віандот. - 
[s. l.]. (Шифр П 9/2020/1) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 


