
Нові надходження періодичних видань 

 за травень-червень 2021 року  
 

1.  Deutsches Bienen. Выходит ежемесячно - 2021г. N 2 

Зміст: Der grosse Honigbetrug / Spiewok S. Immer schon warm halten / 

Schieback R. . - [s. l.]. (Шифр D 75/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2.  Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно 

- 2021г. N 3 
Зміст: Становлення сівозмінних принципів у системах землеробства 

/ Бойко П. І.,Мартинюк І. В.,Цимбал Я. С. Термодинамічна система 

ґрунту, його гомеостаз і вірогідний механізм утворення структури / 

Коломієць С. С. Продуктивність поліпшених та культурних 

сіножатей і пасовищ у басейнах малих і середніх річок зони 

Лісостепу / Камінський В. Ф.,Штакал М. І.,Коломієць Л. П. 

Шкідливість грибних хвороб пшениці озимої в умовах Лісостепу 

Західного / Біловус Г. Я.,Ващишин О. А.,Пристацька О. Н. 

Ефективність використання вуглеводно-білкової підгодівлі для 

медоносних бджіл / Міщенко О. А.,Литвиненко О. М.,Афара К. Д. 

Поліморфізм систем білків крові та його значення у 

репродуктивниій функції корів української чорно-рябої молочної 

породи / Стадницька О. І.,Каплінський В. В. Особливості селекції 

сортів пшениці м’якої озимої степового зв’язку зі змінами клімату в 

умовах Півдня України / Лифенко С. П.,Наконечний М. Ю.,Нарган 

Т. П. Вплив екологічних чинників на інтенсивність транспірації 

рослин томата / Журавльов О. В.,Шатковський А. П. Аналіз 

водозабезпеченості мелірованих земель у межах осушувальної 

системи "Мар’янівка" Рівненської області / Кузьмич Л. 

В.,Козицький О. М.,Усатий С. В. Використання лляної олії у 

виробництві харчових продуктів / Лялик А. Т.,Бейко Л. А.,Кухтин 

М. Д. . - [s. l.]. (Шифр В 16/2021/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

3.  Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно 

- 2021г. N 4 
Зміст: Винос елементів живлення пшеницею озимою залежно від 

удобрення і вапнування в умовах Західного Полісся / Польовий В. 

М.,Ященко  Л. А. ,Ювчик Н. О. Сучасний стан та шляхи 

підвищення родючості грунтів південно-степової зони України / 

Голобородько С. П.,Димов О. М. Кореляційні зв'язки фізіологічних 

груп мікроорганізмів з показниками родючості чорнозему 

опідзоленого за різних систем удобрення / Демиденко О. В. 

Вимогливість сучасних сортів пшениці озимої до мінерального 



живлення / Мірошніченко М. М.,Панасенко Є. В.,Звонар А. М. 

Характеристика замороженої яловичини за біохімічними і 

мікробіологічними показниками / Кухтин М. Д.,Салата  В. З. 

,Болтик Н. П. Вплив умов медозбору на продукування бджолами 

маточного молочка / Міщенко О. А.,Литвиненко О. М.,Афара К. Д. 

Генетична структура корів української червого-рябої молочної 

породи за комплексом генотипів GH, CSN3 та BLG / Мітіогло І. 

Д.,Дзіцюк В. В.,Мохначова Н. Б. Двовимірне математичне 

моделювання водного режиму грунту за краплинного зрошення / 

Ромащенко М. І.,Богаєнко В. О.,Білоброва А. С. Розвиток 

землевпорядної науки в Україні: історія, сучасність, перспективи / 

Дорош Й. М.,Мартин А. Г.,Новаковська І. О. Г. Г. Махов - видатний 

український учений у галузі агрогрунтознавства, організатор 

сільськогосподарської дослідної справи (1886-1952) / Вергунов  В.  

А. . - [s. l.]. (Шифр В 16/2021/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4. Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2021г. N 5 
Зміст: Вплив добрив і обробітку на якісний стан 

дерново-підзолистого грунту та продуктивність польових культур 

сівозміни в умовах Житомирського Полісся / Надточій П. 

П.,Ратошнюк В. І.,Ратошнюк Т. М. Урожайність насіння буркуну 

білого однорічного залежно від ширини міжрядь і доз азотного 

добрива / Вожегова Р. А.,Влащук А. М.,Дробіт О. С. Вплив 

елементів технології вирощування на продуктивність сорго 

зернового та вихід біопалива / Правдива Л. А. Продуктивність 

ячменю ярого залежно від погодних умов і рівня інтенсифікації 

технології вирощування / Камінська В. В.,Буслаєва Н. Г. 

Накопичення Pb i Cd у м’язовій тканині та печінці бугайців за їх 

годівлі різними силосами / Савчук  І. М.,Ковальова С. П.,Ящук І. В. 

Вітчизняний досвід застосування схрещування в стадах корів 

українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід / 

Бащенко М. І.,Бойко  О. В.,Сотніченко Ю. М. Сучасні тенденції 

розвитку сільськогосподарського виробництва на осушувальних 

землях Лівобережного лісостепу України / Воропай Г. В.,Молеща 

Н. Б.,Поліщук  В. В. Ефективність біологізованої технології 

вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня 

України / Балашова Г. С.,Нетіс В. І.,Юзюк С. М. Особливості 

об’єктивного процесу освоєння земельних ринкових відносин / 

Саблук  П. Т. Розробка харчових систем підвищеної біологічної 

цінності на основі олієвмісної сировини та борошна / Матвєєва Т. 

В.,Папченко В. Ю.,Бєлінська А. П. Економічна сутність та 

архітектоніка ресурсного потенціалу сільськогосподарських 

підприємств: теоретичний аспект / Іванів С. І. . - [s. l.]. (Шифр В 



16/2021/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

5. Вісник соціальної гігієни та організація здоров’я 

України / питання державної політики в охороні здоров’я. 

Выходит ежеквартально - 2021г. N 1 

Зміст: Епідеміологічні особливості COVID-19: огляд перебігу та 

прогнозування / Шульгай А. Г.,Теренда Н. О.,Сатурська Г. С. 

Ретроспективне дослідження онкогінекологічної патології у 

2015-2019 роках / Теренда Н. О.,Гандзюк Н. М. Інтервенційний 

підхід у формуванні молоддю компетентності збереження зоров’я: 

аналітичний огляд / Литвинова О. Н.,Качмар О. І. Ставлення лікарів 

до профілактики неінфекційних захворювань - 

адміністративно-територіальний чинник впливу / Балашов К. В. 

Професійне вигорання працівників екстреної медичної допомоги 

(на прикладі Львівської області) / Теренда Н. О.,Павлів Т. 

Б.,Слободян Н. О. Сучасні аспекти організації паліативної та 

хоспісної допомоги в Україні за умов реформування медичної галузі 

/ Сатурська Г. С.,Шишацька І. М.,Сатурський О. В. Медичне 

забезпечення водолазних спусків і робіт у системі Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій / Смірнова В. Л.,Репута В. 

В. Порівняльний аналіз фінансування сфери охорони здоров’я 

України та країн Європейського Союзу / Чорна В. В. Особливості 

якості життя кардіохірургічних пацієнтів, яким виконано 

міні-інвазивні доступи / Теренда Н. О.,Стецюк І. О.,Тодуров М. Б. 

Особливості медичного страхування в Україні у сучасних умовах / 

Климук Н. Я. Перспективний напрямок розвитку амбулаторної 

кардіологічної допомоги населенню регіону в сучасних 

економічних умовах / Іванюк А. В. Стратегія планування 

соціальних програм у громадському здоров’ї / Запорожан Л. 

П.,Кравець Н. О. Медико-соціальне значення мозкових інсультів та 

фактори ризику їх розвитку / Теренда Н. О.,Фарійон Н. Я.,Теренда 

О. А. . - [s. l.]. (Шифр В 45/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

6. Екологічний вісник. Выходит раз в два месяца - 2020г. N 

4 
Зміст: Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо законопроєкту 

№ 2207-1-д "Про управління відходами" ; ВЕЛ виступає проти 

рішення уряду про перенесення Держінспекції до Кривого Рогу ; 

Утилізація побутових хімічних джерел електричного струму / 

Пікареня Д.,Орлінська О. Бджоли як індикатор екологічної ситуації 

/ Войналович М. . Екологічними стежками рідної України - 2020 ; 

Полоз жовточеревий каспійський у НПП "Великий Луг" / Крайник 



Ю.,Щербина В. ,Тишковець Г. Актуалізація проблеми управління 

медичними відходами в сучасних умовах / Купінець Л. ,Губанова О. 

Удосконалення організаційно-економічного механізму екологізації 

виробництв в Україні / Матюха В.,Сухіна О. Роль державного 

регулювання у сфері поводження з побутовими відходами / Процик 

О. Жива і мертва вода українських річок / Чистяков О. . - [s. l.]. 

(Шифр Е 21/2020/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

7. Екологічний вісник. Выходит раз в два месяца - 2020г. N 

5 
Зміст: Національний форум "Поводження з відходами в Україні: 

законодавство, економіка, технології" ; Презентація регіонального 

плану управління відходами у Івано-Франківській області до 2030 

року / Пліхтяк А. Позиція ВЕЛ щодо проєкту другого 

Національного визначеного внеску України до Паризької 

кліматичної угоди ; Перспективи розвитку в Україні технологічних 

парків з перероблення відходів ; Новий еколого-туристичний 

маршрут Київщини ; Природоохоронний дайджест: дендрологічні 

парки ; Рябчик гірський (Fritillaria montana Hoppe) у лісових 

біотопах НПП "Хотинський" / Волуца О. Екологічна оцінка 

вирощування на рекультивованих землях швидкоростучих рослин / 

Грицан Ю. ,Харитонов М. . Вплив полігонів ТВП на здоров’я 

населення / Малишевська О. ,Мізюк М. Міжнародна співпраця у 

дослідженні енергетичного потенціалу ТПВ / Карпаш М.,Воронич 

А.,Яцишин Т. Всеукраїнська екологічна ліга пропонує зміни до 

Закону про ОВД. - [s. l.]. (Шифр Е 21/2020/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

8. Екологічний вісник. Выходит раз в два месяца - 2020г. 

N 6 
Зміст: Чи буде Холодний Яр національним природним парком? ; 

Позиція ВЕЛ щодо Концепції розвитку мисливства в Україні ; 

Заповідні перлини землі Галицької / Гайдук О.,Ісарик О. . 

Еколого-туристичний маршрут по Обухівському району ; Тритон 

карпатський у НПП "Вижницький" / Осадчук П. Гриби: зимові 

несподіванки  / Терлецький  В. . Екологічно безпечні технології 

перероблення відходів тваринництва / Лесюк І. Європейський 

досвід управління відходами / Полянська А.,Степанюк Г. . . - [s. l.]. 

(Шифр Е 21/2020/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

9. Екологічний вісник. Выходит раз в два месяца - 2021г. 



N 1 
Зміст: Доступ до якісної питної води в Україні: проблемні питання 

та шляхи їх розв’язання / Свистунова Ю. Аспекти екологічних 

вимог до автомобільних доріг / Морозова Т. На грані  / Чистяков О. 

Державному природознавчому музею НАН України (Львів) - 150 

років / Яницький Т.,Малиновський А. . Зимові обліки кажанів в 

НПП "Дністровський каньйон" / Вікирчак О.,Бачинський 

А.,Микитюк Т. Ховрах європейський (Spermophilus citellus L.) на 

території НПП "Хотинський" / Білівська В. Система поводження з 

твердими побутовими відходами у Чернівецькій області / Білоконь 

М. Повторне використання відходів глиноземних виробництв у 

технології водоочищення / Астрелін І.,Косогіна І.,Кирій С. . Дерева 

помирають стоячи. - [s. l.]. (Шифр Е 21/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

10. Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2021г. N 2 

Зміст: Соціально-економічні умови розвитку аграрного сектору / 

Рябоконь В. П. Урожайність або прибуток: альтернативи розвитку 

національного рослинництва / Жерліцин Д. М.,Скрипник А. 

В.,Клименко Н. А. Оцінка розвитку галузі вівчарства / Беженар І. М. 

Розвиток ринку овочів в Україні / Сало І. А. Ринок зернових 

культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку / 

Черемісіна С. Г. Ідентифікація відмінностей бухгалтерського обліку 

як галузі наукових знань та практичної діяльності: основа 

трансформаційних перетворень / Бардаш С. В.,Кузик Н. П. Розвиток 

галузі біопалив як детермінанта сталого розвитку України / 

Калетнік Г. М.,Пришляк Н. В. Стимулювання виробництва нішевих 

культур в Україні на основі фастплант-технологій / Володін С. А. 

Теоретико-методологічні підходи до розробки інституціональної 

моделі фінансового забезпечення аграрного сектору / Білоченко А. 

М. Сутність і цілі державної підтримки малого та середнього 

підприємництва в аграрному секторі / Русанюк В. В. . - [s. l.]. 

(Шифр Е 22/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

11.  Економіка України. Выходит ежемесячно - 2021г. 

N 3 
Зміст: Від ревізії економічної теорії до ревізії економічної політики: 

пастки нового макроекономічного консенсусу / Резнікова Н. 

В.,Панченко В. Г.,Іващенко О. А. Потенціал сектору комерційних 

послуг України в контексті соціально-економічної віддачі / 

Мельник  М. І.,Синюра-Ростун Н. Р. Ринок акцій як економічний та 

інституційний феномен: Україна крізь призму світових реалій / 

Шишков С. Є. Державне регулювання грошових переказів 



вітчизняних мігрантів з-за кордону / Риндзак  О. Т. Теоретичний 

вимір інформаційно-цифрової економіки: інформаційна діяльність і 

система похідних інформаційних феноменів (продуктів) / Тарасевич 

В.М. . - [s. l.]. (Шифр Е 23/2021/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

12. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2021г. N 5 

Зміст: Прирости нарощуються на випасі / Достоєвський П. П. 

Знайшла, ковтнула і забула ; Тьма над пасовищем ; Безкровна 

альтернатива ; На запит вівчарів / Шаран М. М. Плацентофагія у кіз 

; Починайте з антисептиків ; Щоб мукало і мекало ; Індик до уваги 

звик ; Зі стресом немає прогресу ; Діагностика анаплазмозу ; Кліщ, 

укус, шок ; Таємниче облисіння / Долженко К. Х.,Гуленко І. В. 

Підстерігає малечу ; Шість весняних хвороб котів ; Нові аспекти 

грипу птиці ; Як побороти червоного курячого кліща / Авдосьєва І. 

К.,Пономарьова С. А.,Малинівський  В. М. . - [s. l.]. (Шифр 

З-6/2021/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

13. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2021г. N 6 

Зміст: Люцернові жнива / Достоєвський П. П. Отрута з сумки / 

Дорош М. Диспепсія у лошат ; Коли другому не раді ; 

Повертаючись до теми вівчарства ; Ефективність озонотерапії кіз ; 

Літо любить воду ; З перших днів випасу ; Потрійне випробування ; 

Три "якщо" на прогулянці ; І в службу, і в дружбу ; Зелені, смугасті, 

дерев’яні ; Стимулює виведення токсинів. - [s. l.]. (Шифр 

З-6/2021/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

14. Маркетинг в Україні / Видання Української Асоціації 

Маркетингу. Выходит раз в два месяца - 2021г. N 1 

Зміст: Ринок маркетингових дослідень в Україні 2020 рік: експертна 

оцінка та аналіз УАМ / Лилик І. Дослідницький ринок України у 

2020 - погляд через Prozorro / Ільїна С. NielsenIQ починає 

функціонувати як окрема компанія у приватній власності ; 

Процедура аудиту маркетингових і соціальних досліджень, 

досліджень громадської думки / Лилик І.,Савицька Н. Зміни 

підходів в управлінні маркетинговими активностями / Петрова О. 

Нейромаркетинг не хайп, а полезный инструмент для грамотного 

маркетолога / Ильченко К. Продажі техніки у 2020-му забезпечили 

люди з високими доходами / Биба М.,Осадчий А. . - [s. l.]. (Шифр М 



5/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

15.  Масложировой комплекс. Выходит ежеквартально - 

2020г. N 3 
Зміст: Экономические показатели работы масложирового комплекса 

Украины в 2019/20 МГ и прогноз на 2020/21 МГ ; Логистика 

масложировой продукции и сырья в Украине в 2019/20 МГ г. и 

январе-сентябре 2020 г. и новые проекты ; Применение технологий 

искусственного интеллекта в прогнозированиии развития 

масличной отрасли / Пасичник Ю. В. Рост, развитие и 

формирование урожайности подсолнечника под влиянием 

регуляторов роста и удобрений / Гирько А. Д.,Ткалич И. Д.,Бочевар 

О. В. Предпосевная инкрустация семян сои / Артеменко С. Ф. 

Технология модифицирования жиров, обеспечивающая 

эффективность их использования в составе пищевых продуктов / 

Гаврюшенко Е. А.,Гладкий Ф. Ф. Гидратация сафлорового масла с 

наложением СВЧ-излучения / Акрамова Р. Р.,Ходжаев С. Ф.,Умаров 

Ф. А. Разработка пищевых систем на основе муки пшеничной и 

шротов масличных культур / Матвеева Т.В.,Папченко В.Ю. 

Проблемы качества и безопасности новых масложировых продуктов 

/ Макарчук Т.,Подрушняк А. Е.,Коваль А. В. Содержание 

ингибиторов трипсина в семенах и продуктах переработки сои и 

зернобобовых / Соловьева В. Ф. Оценка неопределенности при 

анализе содержания жира в кондитерских изделиях / Дунина Е. 

В.,Бакуменко О. М. ,Тимий А. В. . - [s. l.]. (Шифр М 30/2020/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

16. Масложировой комплекс. Выходит ежеквартально - 

2020г. N 4 
Зміст: Экономические показатели работы масложирового комплекса 

Украины в 2020 г. и сентябре-декабре 2020/21 МГ ; Мировой рынок 

масличных и продуктов переработки: прогноз на 2020/21 МГ ; 

Логистика масложировой продукции и сырья в Украине в 2020 г. и 

сентябре-декабре 2020/21 МГ ; Особенности выращивания сои в 

условиях изменения климата / Шовкова А. В. Влияние 

биопрепаратов на урожайность гибридов подсолнечника в Степи / 

Ткалич Ю. И.,Ниценко М. П. Влияние влагообеспеченности 

растений и качества сортов семян подсолнечника на выход масла / 

Кагермазова А. Ч. ,Курашев Ж. Х.,Гадиева А. А. Исследование 

фракционной кристаллизации масла из семян подсолнечника 

насыщеного типа отечественной селекции / Попченко В. 

Ю.,Матвеева Т.В.,Григорова Л. И. Эффективность использования 

растительного сырья в производстве высокожирных майонезов / 



Варивода А. А. Влияние упаковки на срок хранения муки и жмыхов 

из маслиничных семян / Егорова  Е. Ю. ,Козубаева Л. А.,Конева С. 

И. . Использование семян и маслс кунжута в питании человека / 

Ивашков Л. Я.,Шах А. Є.,Бомба  М. Я. . - [s. l.]. (Шифр М 

30/2020/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

17. Масложировой комплекс. Выходит ежеквартально - 

2021г. N 1 
Зміст: Экономические показатели работы масложирового комплекса 

Украины в сентябре-марте 2020/21 МГ ; Логистика масложировой 

продукции и сырья в Украине в сентябре-марте 2020/2021 МГ и 

январе-марте 2021 г. ; Мировой рынок масличных и продуктов 

переработки: прогноз на 2027-2029 гг. ; Влияние систем удобрения 

и микробных препаратов на производительность сои при различном 

насыщении ею севооборотов / Андриенко А. Л.,Семеняка И. 

М.,Андриенко А. А. Водопотребление и урожайность гибридов 

подсолнечника / Тоцкий В. М. Урожайность рыжика по сравнению 

с яровыми масличными культурами / Конек Г. С.  ,Лихочвор А. М. 

Сравнительный анализ двух способов повышения степени 

экстрагирования хлорогеновой кислоты из подсолнечного шрота / 

Лабейко М. А.,Гладкий Ф. Ф. Пищевые системы на основе муки 

пшеничной и шротов льна и сои / Матвеева Т.В.,Попченко В. Ю. 

Исследование процесса ацилирования лузги подсолнечника 

алифатическими а-оксикислотами / Коренева Н. В.,Канышин В. В. 

Исследование функционального состава подсолнечного масла, 

полученного методом холодного прессования / Клейменова Н. Л. 

Хлорпирифос: новые требования ЕС и ситуацыя в Украине / 

Листопад В. Л. Новые ДСТУ для масложировой промышленности 

Украины в 2021 г. - [s. l.]. (Шифр М 30/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

18. Мир ветеринарии. Выходит раз в два месяца - 2021г. N 

1 
Зміст: Сравнительная патофизиология и лечение энтеропатии с 

потерей белка / Craven M. D.,Washabau R. J. Глюкокортикоидные 

гормоны как средства, устраняющие зуд: хороши они или плохи? / 

Руппель. Циклоспорин - важное лекарственное средство в 

ветеринарной практике / Руппель. Заботимся о качестве жизни 

пожилых собак. Практика применения препарата Стимул / Бабкина 

Н. Применение инфузии с постоянной скоростью в терапии 

грызунов и зайцеобразных / Николаенко М. Пример применения 

методики ТТА при разрыве передней крестообразной связки и 

одномоментном лечении медиального вывиха коленной чашечки / 



Клубань В. А. Случаи тяжелых животных, обследуемых на 

компьютерной томографии / Авербух Т. Триадит кошек / Морозов 

А. В. Отравление холекальциферолом / Тульчевская И. С. . - [s. l.]. 

(Шифр М 45/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

19. Молоко і ферма. Журнал для тих, хто працює в 

молочному скотарстві. Выходит раз в два месяца - 2021г. N 2 

Зміст: Українська молочна галузь: підсумки першого кварталу / 

Лінецька Я. Світовий ринок: прохолодна погода та гарячі ціни / 

Лінецька Я. Корми: холод та посуха викликають занепокоєння / 

Лінецька Я. Сигнали люцерни / Мірненко В. Рівень цукру в раціоні: 

наступний крок у балансуванні? ; Постбіотик на основі Aspergillus 

oryzae на захисті корів від теплового стресу ; Як годувати 

транзитних корів для здоров’я і високої продуктивності / Крегело Т. 

Діагностика й лікування кісти яєчника ; Запуск не повинен 

спричиняти мастит ; Субклінічний метрит у корів / Лотоцький В. 

Колостральний імунітет – запорука здоров’я телят / Василенко 

Т.,Кокарєв А. . . - [s. l.]. (Шифр М 75/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

20. Народознавчі зошити / НАНУ, інститут народознавтва. 

Выходит раз в два месяца - 2015г. N 6 

Зміст: Соціокультурні аспекти в дослідженнях сучасного 

міграційного руху як глобальної стихії / Павлюк С. У пошуках 

соціальної антропології в Україні / Маєрчик М.,Марков І.,Одинець 

С. . Окремішнє "я" і світ смислів (уривки із нової філософської 

книги) / Кісь Р. Досягення міжкультурної компетентності в 

транснаціональному просторовому вимірі / Піткенен П. . Динаміка 

соціального простору в контексті здатності до сталого розвитку: 

теоретико-методологічний ескіз / Савчинський Р. Глобалізація і 

міграції: теоретичні та методологічні аспекти дослідження 

соціодинаміки / Марков І. Феномен "етнічності" в сучасному 

науковому дискурсі: введення в проблематику / Чорній П. 

Універсальні механізми системних змін в суспільно-релігійному 

житті: український контекст / Іванкова-Стецюк О. Повсякденність 

(не) тотожна етнографічному побутописанню / Годованська О. 

Фольклористика, романтичний націоналізм і сексуальність: 

теоретичні аспекти вивчення історії записів сороміцького 

фольклору / Маєрчик М. Множинні одиниці аналізу в 

транскордонному дослідженні: випадок міжнародного підприємства 

"Касканія" (штат Сакатекас, Мексика) / Аксакал М. Усна жіноча 

історія як феміністський проект: західні теорії, пострадянські 

контексти, українські практики / Кісь О. Усна історія – методологія 



досліджень у сучасній польській перспективі та її практика / 

Ляхович М.,Смольчинська А. Етно/фотографія в антропологічних 

перспективах: методи опрацювання приватних зібрань / Дмитрюк В. 

,Пригарін О. Евристичний потенціал вивчення повсякденності з 

допомогою кількісних методів / Судин Д. Українськість у дії: 

репрезентації етнічної та національної ідентичностей в 

транснаціональному середовищі українських мігранток в Італії / 

Одинець С. . Вплив земельного роздроблення Південно-Східної 

Польщі на міграційні настрої сільського населення / Циманов П. 

,Пьотровська А. Трудова міграція з Галичина та Волині до 

вугільних копалень Донбасу (жовтень 1939 – січень 1940 рр.) / 

Федорчук С. Трудові відносини у медіа-дискурсі за матеріалами 

тижневика "Український тиждень" за друге півріччя 2014 року / 

Трофімова  А. . Аромат пам’яті з присмаком ностальгії: тематичні 

ресторани в пограниччях Центрально-східної Європи / Нарвселіус 

Е. ''Рефлексивна соціологія" в Україні. Бурдьє П. Рефлексивна 

соціологія/ Частина ІІ: Чиказький воркшоп/ П’єр Бурдьє, Лоїк 

Вакан.– Київ: Медуза, 2015.– 224 с. / Судин Д. Відділ соціальної 

антропології у масштабному міжнародному проекті EURA-NET: 

результати перших етапів / Заремба-Косович Г. . - [s. l.]. (Шифр Н 

10/2015/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

21. Наше птахівництво. Выходит раз в два месяца - 2021г. 

N 3 
Зміст: Світовий ринок м’яса птиці / Мельник  В. Особливості 

інкубації / Прокудіна Н. Перепілка Селадон / Прокудіна Н. Біогазові 

установки / Мельник В. Переваги фарбованих панелей ; Вплив 

мікроклімату на продуктивність / Царик М. Споживання води - 

діагностична ознака ; Нетрадиційна сировина / Хвостик В. Загроза 

мікотоксинів ; Ферментація кормової сировини / Коливай В. Раціон 

із дощових черв’яків / Потапенко М. Уникнути теплового стресу / 

Кубітца Д. Недооцінена кормова добавка / Ландвер Б. Сальмонельоз 

більше не вирок ; Добавка, що заощаджує / Ілляшенко А. 

Оптимізація вартості корму / Осіпенко О. Профілактика теплового 

стресу / Реболло М. Аліментарні хвороби / Прокудіна Н. 

Повноцінний захист / Нечипуренко О. ,Іващенко  О. ,Гаташ С. 

Ментол і евкаліпт проти теплового стресу / Зінь Б. Оцінювання 

добробуту птиці / Маланчикова С. . - [s. l.]. (Шифр Н 39/2021/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

22. Пасіка / КП " Редакція журналу "Дім, сад, город". 

Выходит ежемесячно - 2021г. N 4 

Зміст: Нарощування сили бджолиних сімей та роль сушнику / 



Цікава В.,Романченко М.,Санін Ю. Актуальні проблеми утримання 

та розведення здорових бджолиних сімей. Утримання здорових 

бджолиних маток / Загаряну А. І медоноси, і ліки / Приймак  Г. М. . 

- [s. l.]. (Шифр П 41/2021/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

23. Пасіка / КП " Редакція журналу "Дім, сад, город". 

Выходит ежемесячно - 2021г. N 5 

Зміст: Підсаджування бджолиних маток / Цікава В. Результати 

сезону 2020 / Горніч М. Аномальна поведінка бджолиних маток / 

Мурзенко В. О. Інструкція з профілактики та встановлення факту 

отруєння бджіл засобами захисту рослин ; Паразит нозема відбирає 

мікроелемент залізо з тіла бджоли ; Бджоли допомагають захищати 

рослини ; Неонікотиноїди заважають бджолам виспатися ; 

Золотушник канадський і ваточник сирійський - небезпечні бур’яни 

/ Жилкина Т. І. . - [s. l.]. (Шифр П 41/2021/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

24. Пасіка / КП " Редакція журналу "Дім, сад, город". 

Выходит ежемесячно - 2021г. N 6 

Зміст: Бджоляр — професія особлива, унікальна / Ященко В. 

Впровадження НПП — надійний шлях для підвищення безпечності 

та якості продукціїб експертного потенціалу бджільництва / 

П’ясківський В. М.,Вербельчук С. П.,Вербельчук Т. В. Біолгічно 

активні засоби для підвищення імунітету медоносних бджіл і 

отримання органічної продукції / Пащенко А. Віруси і кліщ Варроа 

деструктор / Цікава В.,Романченко М.,Санін Ю. Угорщина — земля 

акацієвого меду / Горніч М. Безжалі бджоли на запиленні рослин / 

Vinod M.,Kumar S. Бджоли можуть виявляти ковід за запахом ; 

Падевий мед та його властивості / Лазарєва Л. М.,Штангрет Л. 

І.,Коваль О. С. Дослідження якості меду з пасічних угідь деяких 

районів Чернівецької області / Ситнікова І.,Филипчук Т.,Баглей О. 

Кращі ліки від усіх хвороб / Зова В. . - [s. l.]. (Шифр П 41/2021/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

25. Прибуткове свинарство. Выходит раз в два месяца - 

2021г. N 2 
Зміст: Ключові рішення для досягнення кращих виробничих 

результатів на етапі дорощування (відгодівлі) свиней ; Бетаїн - 

недооцінена кормова добавка / Ландвер Б. Відбір свинок з 

максимальним репродуктивним потенціалом ; Значення та контроль 

мінерального живлення у свиней / Єфімов В.,Голда А.,Масюк Д. . 

Основи формування великого та якісного гнізда / Грабенко А. 



,Грабенко І. Застосування протимікробних препаратів у свинарстві 

США ; РРСС: глобальний досвід ерадикації / Еверт В. РРСС- 

стратегія контролю захворювання, що базується на вакцинуванні 

всього стада / Романов О. Підлогові пластини для охолодження 

свиноматок ; Системи годівлі свиней: переваги та недоліки / Салата 

І. Система вентиляції низького тиску з ефектом тунельної 

вентиляції. - [s. l.]. (Шифр П 75/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

26. Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2021г. N 

4 
Зміст: Як підвищити ефективність ведення м’ясного вівчарства? / 

Маслюк А. . Элементы успеха в производстве молока / Касснер К. 

Фактори, що впливають на благополуччя свиней ; Профилактика 

синдрома послеродовой дисгалактии у лактирующих свиноматок ; 

Аналіз вітчизняного ринку вакцин проти сальмонельозу птиці у 

2021 році / Бойко  О. . Кампілобактеріоз  - проблема в птахівництві 

/ Авдосьєва І. К.,Слівінська  О. М.,Регенчук В. В. 

Репродуктивно-респіраторний синдром свиней / Ткаченко 

О.А.,Гавриліна О. Г.,Алексєєва Н. В. Раціональне та ефективне 

застосування протимікробних препаратів у тваринництві / Рєвнівцев 

О. Соя - цінна зернобобова культура у світі / Вожегова Р. 

А.,Боровик В. О. Передстартовий комбікорм готуємо самі! / Михно 

В. В. Комплексна вакцинація проти міксоматозу та геморагічної 

хвороби в кролівництві / Білоконь В. ,Александрова А. . 

Чистопородне розведення - основний метод удосконалення порід у 

кролівництві / Якубець Т. . - [s. l.]. (Шифр Т52/2021/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

27. Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2021г. N 

5 
Зміст: Інформаційно-аналітична довідка щодо ситуації на 

вітчизняному ринку м’яса та м’ясопродуктів ; 

Інформаційно-аналітична довідка щодо ситуації на вітчизняному 

ринку молока та молокопродуктів ; Комфорт для корів / 

Перекрестова Г. В. Деякі ідеї щодо менеджменту й регулювання 

кондиції тварин у стадах корів-годувальниць у період перед 

отеленням / Шольц Х. Пристосованість овець породи дорпер до 

розведення в Україні / Лобов Г. А. ,Охримчук О. М.,Маслюк А. М. 

Як витрачати кошти на діагностику доцільно? / Романова А. . 

Микрофлора, выделяемая в перепеловодческих птицехозяйствах, и 

контроль бактериальных болезней перепелов / Новикова О.Б. 

Хвороба Гамборо / Шевченко Н. І.,Килименко В. В.,Собко Ю. А. 

Особливості клінічного прояву абортів у свиноматок / Корейба Л. 



В.,Алексєєва Н. В.,Дуда Ю. В. Профілактика інфекційних 

захвороювань без антибіотиків / Рєвнівцев О. Внесок лікаря 

ветеринарної медицини у функціонування системи ветеринарного 

фармакологічного нагляду / Косенко Ю. М.,Остапів Н. 

В.,Калиновська Л. В. . - [s. l.]. (Шифр Т52/2021/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

28. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2021г. N 4 
Зміст: Контролювати популяцію мух на фермі: цілком можливо! / 

Халупяк О.,Крюкова Л. Під якими масками ховається клостридія? 

Попереджений - значить озброєний! / Титаренко О.,Крюкова Л. 

Який менеджмент, такі і телята! / Титаренко О. Стрептококоз у 

свинарстві: небезпечніше, ніж здається / Крюкова Л. Сучасні 

підходи до заготівлі сіна / Крюков Д. . - [s. l.]. (Шифр Т 10/2021/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

29. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2021г. N 5 

Зміст: Електрозагорожі для випасу: все, що треба знати / Титаренко 

О. Інфекційна патологія респіраторного тракту у свиней: / 

Титаренко О. Коли мухи атакують... / Крюкова Л. . - [s. l.]. (Шифр Т 

10/2021/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


