
Нові надходження періодичних видань 

 за жовтень 2020 року  
 
 

1. Deutsches Bienen. Выходит ежемесячно - 2020г. N 10 

Зміст: Wie gut kennen Sie die Amerikanische Faulbrut? / Frerick M. 

Eingoldener Herbst bginnt / Tritschler M. Mit Abstand betrachtet ; Auf 

dem Weg zu einem Wachsstandart& / Spiewok S. Faulbrut ist eine der 

schonsten Krankheiten / Dank V.,Frerick M. Bei Wind und Wetter ; Wie 

bringen Sie Ihr Jungvol durch den Winter? / Weber F. . - [s. l.]. (Шифр 

D 75/2020/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2. Deutsches Bienen. Выходит ежемесячно - 2020г. N 9 

Зміст: Wie viele Volker sind ok? / Beckedorf S. Das internet der bienen / 

Spiewok S. Imkern im September / Tritschler M. Imker mussen drauben 

bleiben? ; Wie dicht darf es am Standort zugehen? ; Spate Trachten/ 

Chance oder Katastrophe? / Stampe H.  Bienenzucht in Polen / Cobey 

S.,Gabka J.,Spiewok S. Lavandel - ein Multitalent  / Riedel G.,Weber F. 

. - [s. l.]. (Шифр D 75/2020/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

3. Polish Journal of Veterinary Sciences / Polish Academy of 

Sciences, Committee of Veterinary Sciences. Периодичность не 

определена - 2020г. N 3 

Зміст: Method agreement between three gifferent chambers for 

comparative bulls semen computer assisted sperm motility analysis / 

Basioura A.,Tsousis,Boscos. Immunohistochemical study on the 

expression of biologically active substances in the endocrine pancreas of 

the European bison / Mozel S.,Szymanczyk S.,Krzysiak M. Serum and 

milk concentrations of oxidant and anti-oxidant markers in dairy cows 

affected with bloody milk / Bani Ismail Z.,Abutarbush S. M.,Al-Qudah 

K. Valeriana officialis extract and 7-Nitrodozole ameliorated seizure 

behaviours, and 7-Nitrodozole reduced blood pressure and ECG 

parameters in pentylenetetrazole-kindled rats / Kapucu A.,Ustunova 

S.,Akgun-Dar K. Telomerase enhances osteogenic ifferentiation of sheep 

bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) by up-regulating 

PI3K/Akt pathway In Vitro / Zhu X.,Zhou L.,Liu Z.  / Shen L.,Qian 

B.,Xiao J. The influence of lameness on several automatic milking 

system variables and reproductive performance indicators in dairy cows / 

Urbonavicius G.,Antanaitis R.,Zilaitis V. Investigation of diagnostic use 

of serum anti-Mullerian hormone concentration in dioestrus and 

anoestrus botches before and after ovariohysterectomy and the 

relationship with ovarian follicle numbers / Anadol E.,Gultiken N.,Yarim 

G. F. Changes in acid-base balance in neonatal goats before and two 



hours after colostrum intake / Bezdekova Z.,Mikulkova K.,Plesko M. 

iTRAQ-based quantitative proteomics analysis reveals inhibitory 

mechanisms of the antimicrobial peptide MDAP-2 against Salmonella 

gallinarum / Zhang Y.,Yu S.,Ying X. Isolation and molecular  typing of 

Mycobacterium avium subsp. paratubeculosis from faeces of dairy cows 

/ Szteyn J.,Liedtke K.,Wieszniewska-Laszczych A. Expression of 

IFN-y1 from Congjiang pigs and its effect on anti-PRRSV proliferation / 

Xin-qin J.,Biao W.,Zhi-qiang D. Platelet-rich plasma uterine infusion 

and pregnancy rate in barren mares with chronic degenerative 

endometritis / Carluccio A.,Veronesi M. S.,Plenteda D. Antibacterial 

effects of hydrogen peroxide and caprylic acid on selected  foodborne 

bacteria / Vyrostkova J.,Pipova M.,Semjon B. Identification and full 

genome sequencing of canine circovirus from Anhui and Jiangsu 

Province, Eastern China, using fecal samples / Wang Y.,Li Y. Q.,Cui Y. 

Q. Peripartum changes in serum activities of three major alkaline 

phosphatase isoenzymes in Holstein dairy cows / Chiba A.,Onomi 

R.,Hatate K. Genome-wide association studies of cryostability of semen 

in roosters / Dementieva N. V.,Kudinov A. A.,Pozovnikova M. V. 

Evidence of new sequence types of methicillin-resistant Staphylococcus 

pseudintermedius in Italy / Nocera F. P.,Parisi A.,Corrente M. Babesia 

gibsoni infection in dogs in Poland / Teodorowski O.,Kalinowski 

M.,Skrzypczak M. Influence of season and breed on serum mineral 

levels in sheep / Autukaite J.,Poskiene I.,Juozaitiene V. . - [s. l.]. (Шифр 

P 94/2020/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4. Veterinarski arhiv. Выходит ежемесячно - 2008г. т.78 N 4 

Зміст : Changes of bovine blood lipid peroxides and some antioxidants 

in the course of growth / Krizanovic D.,Susic V.,Bozic P. The use of the 

hypoosmotic swelling test and supravital staining in evaluation of sperm 

quality in boars / Samardzija M.,Dobranic T.,Kruslin S. . - [s. l.]. (Шифр 

V 1/2008/78/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз1(1) 

 

 

5. Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2020г. N 8 
Зміст: Причини обміління Шацьких озер і шляхи регулювання їх 

водного балансу / Ромащенко М. І.,Яцюк М.В.,Сидоренко О. О. 

Вплив різних систем удобрення на кількість і якісний склад гумусу 

дерново-підзолистого грунту  / Скрильник Є. В.,Кутова А. М. 

,Гетманенко В. А. . Магнітна сприйнятливість грунтів чорноземної 

зони Лівобережжя України та її інформативність в агрохімічному 

аспекті / Мірошніченко М. М.,Круглов О. В.,Панасенко Є. В. 

Люпин вузьколистий - культура універсального використання у зоні 



Полісся України / Ратошнюк В. І.,Гаврилюк М. М. . Ефективність 

мінеральних добрив на суходільних луках Прикарпаття / Карбівська 

У. М.,Кургак В. Г. Противірусні властивості наночастинок титану / 

Дерев'янко С. В.,Васильченко А. В. Фізіологічні та генетичні 

особливості темпів розвитку сучасних сортів дворучок м’якої 

пшениці (triticum aestivum l.) / Файт В. І.,Губич О. Ю.,Нагуляк О. І. 

Дослідження властивостей постійної технологічної колії, яку 

використовують при мостовому землеробстві / Адамчук В. 

В.,Булгаков В. М.,Кувачов В. П. Модернізація системи 

екологобезпечного сталого розвитку / Лутковська С. М. 

Економіко-енергетична ефективність вирощування картоплі за 

краплинного зрошення в умовах Південного Степу / Балашова Г. 

С.,Юзюк С. М.,Котова О. І. . - [s. l.]. (Шифр В 16/2020/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

6. Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2020г. N 9 
Зміст: Біометод - основа сталого розвитку вітчизняного 

землеробства / Крутякова В. І. . - [s. l.]. (Шифр В 16/2020/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

7. Вісник соціальної гігієни та організація здоров’я 

України / питання державної політики в охороні здоров’я. 

Выходит ежеквартально - 2020г. N 2 

Зміст: Концептуальні підходи до забезпечення здорового способу 

життя студентської молоді / Жданова О. В.,Слабкий Г. О.,Потокій 

Н. Ю. До питання профілактичної стоматологічної роботи сімейних 

лікарів серед дитячого населення (за результатами соціологічного 

дослідження) / Пішковці А-М. М. Спроможність реформованої 

системи охорони здоров’я м. Києва до надання медичної допомоги 

хворим на церебральний інсульт / Прокопів М. М.,Слабкий Г. 

О.,Яцина А. Т. Розвиток концептуальних підходів до управління 

якістю медичних послуг закладів охорони здоров’я / Шкільняк М. 

М.,Кривокульська Н. М. Щодо можливостей закладів охорони 

здоров’я забезпечити жінок комплексною медичною допомогою за 

умов впровадження другого етапу реформи системи охорони 

здоров’я (за аналізом затверджених пакетів медичних послуг) / 

Щербінська О. С.,Гуцол І. Я. Оцінка якості надання медичної 

допомоги на рівні первинної ланки населенням м. Ужгорода та 

Ужгородського району / Іваць-Чабіна А. Р. Система організаційних 

заходів щодо поліпшення надання медичної допомоги першому 

поколінню нащадків, які народилися від постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС та проживають на радіоактивно забруднених 

територіях / Ярошенко Ж. С.,Гур’єв С. О. Аналіз ресурсного 



забезпечення та основніпоказники діяльності трваматологічної 

служби Закарпатської області / Брич В. В. Фармакоекономічні 

аспекти терапії хвороби Паркінсона / Хубетова І. В. Прегравідарна 

підготовка та вибір оптимального протоколу контрольованої 

оваріальної стимуляції у пацієнток зі синдромом полікістозних 

яєчників / Хміль М. С. Необхідність розвитку української 

телемедицини за сучасних умов / Запорожан Л. П.,Теренда Н. 

О.,Литвинова О. Н. . - [s. l.]. (Шифр В 45/2020/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

8. Ветеринарна практика. Выходит дважды в месяц - 2020г. 

N 3 
Зміст: Неврологічні клінічні прояви в діагностиці ендокринних і 

метаболічних захворювань / Ігнатенко Н. А. Захворювання 

распіраторної системи дрібних тварин паразитарної етіології / Торт 

Г. П. Ідіопатичне запальне захворювання кишечника у котів / 

Фергюсон Д.,Гаше Ф. Двоетапна методика хірургічного лікування 

складної або двосторонньої грижі промежини у собак / Дюпре Ж. 

Періодонтальна хірургія / Нєміц Б. А. Лікування гіпертонії у котів, 

хворих на гіпертиреоїдизм / Грейвс Т. К. Радіологічна картина 

посттравматичного остеомієліту у собак / Паскалєв М. Lawsonia 

intracellularis у свиней: механізм ураження ; Неправильно 

підібраний дезінфектант може зіпсувати обладнання в 

тваринницькому приміщенні ; Підгодівля поросят: базові аспекти ; 

Причини раптової загибелі свиней на відгодівлі / Романов О. TIME 

BUILDING у житті корови ; Грубий корм: як управляти змінами 

поживності / Барго Ф. . - [s. l.]. (Шифр В-14/2020/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

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

2 
Зміст: Оцінка осередків всихання ялини європейської з урахуванням 

едафічної та біотичної складових консорційного ядра / Морозова Т. 

Таємниці заповідного Нобеля / Діковицький В. Бурачок Борзи 

(Alyssum borzaeanum Nyar/) у НПП "Білобережжя Святослава" / 

Касьянов Є. Загрози інвазії рудого іспанського слимака / Дацко Т. 

,Качмар Н.,Дидів А. . Небезпеки летких органічних сполук - 

продуктів вторинного забруднення відкритих звалищ відходів / 

Клименко М. ,Прищепа А. ,Бєдункова О. . Способи зниження 

забруднення об’єктів довкілля при складуванні відходів 

гірничовидобувної промисловості / Кроїк Г. . . - [s. l.]. (Шифр Е 

21/2020/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 



 

10. Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2020г. N № 7 

Зміст: Позитиви і негативи аграрного устрою України / Кропивко 

М. Ф. Формування і реалізація державної політики продовольчої 

безпеки України / Скидан О. В.,Литвинчук  І. Л.,Николюк О. М. 

Поточний стан та прогноз кон’юктури ринку яблук в Україні / Сало 

І. А. Формування сортових рослинних ресурсів та їх роль для 

розвитку насінництва / Захарчук О. В.,Ткачик С. О.,Завальнюк О. І. 

Тенденції та перспективи розвитку хлібопекарського виробництва в 

європейських країнах / Сичевський М. П.,Шпичак О. М.,Коваленко 

О. В. Водний менеджмент в Україні: особливості та перспективи 

розвитку / Кожушко Л. Ф.,Сташук В. А.,Рокочинський А. М. 

Методичні основи оцінки життєздатності підприємств / Федотова І. 

В. Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрному 

секторі економіки / Русанюк В. В. Бюджетування як складова 

формування управлінських рішень для аграрного підприємства / 

Стрельченко О. В. Стан розвитку обслуговуючої 

сільськогосподарської кооперації в Україні / Трутенко Г. О. Оцінка 

стану інноваційного розвитку АПК на основі інституціонального 

аналізу його високотехнологічної сфери / Лопатинська Ю. В. . - [s. 

l.]. (Шифр Е 22/2020/№ 7) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

11. Економіка України. Выходит ежемесячно - 2020г. N 8 

Зміст: Економічний розвиток в епоху становлення “цифрового 

капіталізму” / Звєряков М. І. Розвиток інфраструктури як 

структурна реформа в україні: інвестиційні аспекти, міжнародний 

досвід та аудит / Бобух І. М.,Герасімова О. А. Співвідношення 

динаміки продуктивності праці та фондоозброєності як індикатор 

оптимальності координації основних фондів і чисельності 

персоналу на підприємстві / Янковий О. І.,Янковий В. О. 

Інституціональні засади модернізації продуктивних сил регіонів 

України в умовах децентралізації управління / Бутко М. 

П.,Харченко Ю. П. Особливості корпоратизації аграрного сектору в 

зарубіжній та вітчизняній практиці: уроки для України / Молдаван 

Л. В. . - [s. l.]. (Шифр Е 23/2020/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

12. Економіка України. Выходит ежемесячно - 2020г. N 9 

Зміст: Інтенсивність цифровізації економіки України / Яновська В. 

П. Наука в розвитку економіки України та окремих країн світу / 

Попова А. О.,Лохоня О. І. Інституційні особливості управління 

власністю територіальної громади / Тимечко І. Р. Моделювання 

інтенсивності зовнішньої міграції населення України в умовах 



посилення середовища виштовхування / Левицька О. О.,Мульська 

О. П. Державна міграційна політика України: концептуальні 

аспекти формування / Риндзак  О. Т. Інституційні особливості 

еластичності зайнятості в Україні: тренди та детермінанти / 

Перегудова Т. В. . - [s. l.]. (Шифр Е 23/2020/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

13. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2020г. N 10 

Зміст: Ризики ботулізму ; Відстріляли ; Осіння кампанія ; З доброї 

волі молока доволі ; У стійло жовтень двері відчиняє ; Подолати 

печінкового сисуна ; Розчистка ратиць - кожні 6 місяців / Спіцина Т. 

Л.,Корейба Л. В.,Морозов М. Г. Розвивається поступово ; Удвічі 

швидше ; Краще почекати, ніж даремно осіменяти ; Прогноз - для 

профілактики ; Тканинна терапія: відмовлятися рано ; Краде шанс 

на здорове життя ; Вживаються разом ; Завжди вигідно ; 

Перечекайте линьку ; Як помити кота ; Даруйте увагу, а не 

загодовуйте ; Їхні коліки тихі ; За тиждень до забою ; Виростили - 

збережіть ; Продукт довголіття ; До світових стандартів  ; Біля 

мікрофона. - [s. l.]. (Шифр З-6/2020/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

14. Масложировой комплекс. Выходит ежеквартально - 

2020г. N 2 
Зміст: Экономические показатели работы масложировой отрасли 

Украины в сентябре-июле 2019/20 МГ ; Логистика масложировой 

продукции и сырья в Украине в январе-июне 2020 г., деятельность 

АМПУ и новые проекты ; Рынок лецитина и фосфатидного 

концентрата ; Влияние изменений климата на выращивание 

подсолнечника ; Особенности получения соевых продуктов - 

эффективные компоненты диеты в комплексной терапии ряда 

заболеваний / Боровский В. Р.,Бурушкина Т. М.,Ратушняк В. В. 

Глифосат: поведение в окружающей среде и уровни остатков / 

Кузнецова Е. М.,Чмиль В. Д. Эффективность использования 

рапсового шрота в птцеводстве ; Вопросы пожарной безопасности 

на объектах хранения, переработки и использования растительного 

сырья / Рукин М. В. В Украине вступают в силу новые 

национальные стандарты для масложировой отрасли / Кохан С. В. . 

- [s. l.]. (Шифр М 30/2020/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

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

молочному скотарстві. Выходит раз в два месяца - 2020г. N 4 



Зміст: Сировинний молочний ринок: низхідний тренд як 

закономірність / Андрієць В. . Зовнішня торгівля молочнимим 

продуктами: від’ємне сальдо росте / Андрієць В. . Корми: види на 

урожай ; Коли годівля як вищий пілотаж ; Оцінка якості силосу та 

сінажу / Єфімов В. Внутрішньоутробне метаболічне програмування 

важливе для вас і ваших корів / Айнес Г. Раннє виявлення хворих 

телят ; Вік телиць має значення. - [s. l.]. (Шифр М 75/2020/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

16. Наше птахівництво. Выходит раз в два месяца - 2020г. 

N 5 
Зміст: Ефективність компанії - це, зокрема, її конкурнтоздатність, 

яка великою мірою залежить від собівартості виробленої продукції, 

а також від можливості її вдало продати / Горлач С. Тепер у новому 

форматі / Славянська В. Органічне виробництво / Мельник В. 

Породи перепілок / Мельник В. Гібридизація в індиківництві / 

Нагорна Л. Пластикова підлога / Мельник В. Багаторазова підстилка 

/ Мельник В. Правильні параметри мікроклімату ; Регулюємо воду ; 

Дитячі годівниці замість піддонів ; Оброблення корму кислотами / 

Шастак Є. Покращення перетравлення / Петренко М. 

Альтернативний досвід ; ВСАА у годівлі птиці / Сичов М. 

Максимально ефективна фітаза ; Від здорового до продуктивного ; 

Моніторинг здорової мікрофлори / Дзядзько М. Позитивний вплив ; 

Мікотоксини - прихована загроза ; Органічні кислоти / Боднар 

С.,Ворожбітов О. Не годуйте бактерії - годуйте птицю / Коваль М. 

Що впливає на якість яєць / Коливай В. Новий тренд в профілактиці 

/ Нечипуренко О. Бройлери без антибіотиків / Бойко Є. Хвороба 

Марека / Нагорна Л. Синьогнійна паличка в ембріоні / Прокудіна Н. 

Кокцидіоз птиці / Нагорна Л. Виробництво без антибіотиків ; 

Боротьба з кокцидіозом. - [s. l.]. (Шифр Н 39/2020/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

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

Выходит ежемесячно - 2020г. N 10 

Зміст: Вплив варроатозу на бджіл медоносних / Цікава 

В.,Романченко Н.,Санін Ю. Холодне зберігання медоносних бджіл / 

Каплан К. біологічні підходи в профілактиці інфекційних хвороб 

бджіл / Руденко Є. Мазі з продуктами бджільництва / Хохлова Л. 

М.,Орловецька Н. Ф.,Данькевич О. С. . Медоноси агроекосистем / 

Цікава В.,Романченко Н.,Санін Ю. Дикоростучі медоносні рослини 

в різних еколого-географічних умовах / Кошова Л. М.,Кулинич І. М. 

. - [s. l.]. (Шифр П 41/2020/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 



 

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

Выходит ежемесячно - 2020г. N 9 

Зміст: Розвиваємо ринок керованого бджолозапилення / Адамчук Л. 

Бджолине "село" на Закарпатті ; Бджоли у жовтні / Цікава В. Вулик 

"Український стояк" / Баран В. Виживання колонії бджіл під час 

зимівлі залежить від її сили ; Неонікотиноїди впливають на 

розвиток бджолиних сімей - нові дослідження ; Дивовижна 

поведінка бджіл-розвідниць нового гнізда / Seeley T. D. Чому 2020 

рік став найгіршим для пасічників за останні 40 років ; Суперечки 

через мед / Шейко Ю. В уряді пропонують ввести кримінальну 

відповідальність за знищення бджіл ; Гіркокаштан - медонос / 

Цікава В. Дослідження, направлені на відновлення промислового 

виробництва прополісу / Двикалюк Р. М.,Адамчук Л. О. . - [s. l.]. 

(Шифр П 41/2020/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

19. Прибуткове свинарство. Выходит раз в два месяца - 

2020г. N 4 
Зміст: "Корона-тренди" світового ринку м’яса / Бондарська О. 

Менеджмент великих гнізд: свиноматки-"мачухи". Базові принципи 

та найпростіша модель пересаджування поросят ; Альтернативи 

соєвим джерелам білка у раціонах свиней на відгодівлі: досвід 

різних країн світу / Добрянський С. Живі спорові культури у 

боротьбі з антибіотикорезистентністю / Йоргенсен Й. Н. Важливість 

споживання води ; Спірохетози свиней: особливості лабораторної 

діагностики / Шаталов С. ,Єфімова О. ,Кокарєв А. . Важливість 

об’єктивної оцінки кондиції свиноматки / Салата І. . - [s. l.]. (Шифр 

П 75/2020/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

20. Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2020г. N 

7 
Зміст: Тренди виробництва та споживання органічної продукції 

тваринництва в країнах ЄС / Прокопчук Н. Безпечність молока: 

якою має бути національна стратегія? / Башинський 

Віталій,Висоцька І. . Швейцарсько-українська програма "Розвиток 

торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному 

секторах України" ; Тепловий стрес: шляхи вирішення проблеми / 

Конкс О. Практика обрізання хвостів ; Тепловий стрес у птиці: 

шляхи запобігання / Війнен П. Епізоотична ситуація в Україні 

станом на 01.08.2020  / Клименок О. М. Африканська чума свиней. 

У світі має відбутися зміна алгоритму боротьби з хворобою! / 

Рєвнівцев О. Сучачний стан з профілактики інфекційного 



енцефаломієліту птиці / Авдосьєва І. К.,Басараб  О. Б.,Регенчук В. 

В. Пододерматити в корів: причини, особливості клінічного прояву 

та лікування / Спіцина Т. Л.,Корейба Л. В.,Дуда Ю. В. Генеричні 

ветеринарні лікарські засоби як ефективна та безпечна альтернатива 

/ Косенко Ю. М.,Павлюк І. В. Добробут кролів та його оцінка  / 

Шевчик Р. С.,Дуда Ю. В.,Корейба Л. В. . - [s. l.]. (Шифр Т52/2020/7) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

21. Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2020г. 

N 8 
Зміст: Як і під впливом яких чинників розвивається галузь 

свинарства / Альшанова О. О. Благополучие животных: 

куры-несушки, проблемы и перспективы / Недосеков В. В. 

Забезпечення комфорту корів у спекотний період - непроста задача / 

Милостивий Р. В.,Черненко О. М.,Іжболдіна О. О. Важливість 

об’єктивної оцінки стану тіла свиноматки ; Забезпечення кормами в 

умовах кліматичної аномалії / Поступаленко П. В. Референтний 

аналіз інноваційних засобів профілактики хвороби Ньюкасла в 

промисловому птахівництві / Мовенко О. М.,Коломак І. О. Поточна 

ситуація з АЧС у Європі. Кількість зафіксованих спалахів 

захворювання вже перевищила їх загальну кількість за минулий рік 

/ Рєвнівцев О. Б. . - [s. l.]. (Шифр Т52/2020/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

22. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2020г. N 10 

Зміст: Пробіотики у свинарстві: синергізм дії гарантує результат / 

Синеговський Ю. Пряма імунна залежність: здорова свиноматка - 

міцне порося ; Стадо під наглядом: вивести здоров’я корів у 

пріоритет / Крюкова Л.,Крюков Д. Перемога у війні мікотоксинів: 

виклик для молочних тваринників / Титаренко О. ЗЦМ чи 

натуральне молоко? / Титарьова О.,Кузьменко О.,Горчанок А. 

Годуйте кнурів правильно: рекомендації щодо поживних речовин та 

менеджменту годівлі плідників / Соколов В. Вузька ніша чи 

привабливий сегмент: як запустити рентабельний бізнес із 

вирощування бичків? / Крюкова Л. Як укласти мирову угоду з 

коровами / Крюкова Л.,Крюков Д. Ураження ратиць у свиней: 

аналізуємо причини / Чорнозуб М.,Козій В.,Полтавець Я. . - [s. l.]. 

(Шифр Т 10/2020/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

23.Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2020г. N 9 



Зміст: Кантаксантин у годівлі батьківського поголів’я / Шастак 

Є.,Крюкова Л. Інфекції ШКТ у поросят підсисного періоду / 

Шептуха О.,Крюков Д. Інфекції респіраторного тратку  у телят: 

актуальні аспекти / Титаренко О. Діагностика та моніторинг як 

частина 5-ти етапного процесу контролю РРСС / Романов О. 

Пробіотики: виробнича необхідність або вдалий маркетинговий хід 

/ Палій А.,Палій А. Перемога у війні проти мікотоксинів: виклик 

для молочних тваринників / Титаренко О. . - [s. l.]. (Шифр Т 

10/2020/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

24.Український біофармацевтичний журнал. Выходит 

ежеквартально - 2020г. N 3 

Зміст: Біохімічна роль панкреатичних NMDA-рецепторів у 

патогенезі порушень вуглеводного обміну / Брюханова Т. 

О.,Галузінська Л. В. Теоретичне обґрунтування вибору АФІ у складі 

екстемпорального гелю для лікування ран та пролежнів / Мельник 

Г. М.,Ярних Т. Г.,Буряк М. В. Вплив свинцевої інтоксикації на 

морфологічний стан системи плацента-плід у щурів в експерименті / 

Березнякова М. Є.,Перехода Л. О.,Березнякова Н. Л. Screening of 

hypoglycemic activity of herbal mixtures (message II) / Savych 

A.,Marchyshyn S.,Doroshenko O. Показники біохімічного аналізу 

крові пацієнтів з ФКУ, які знаходяться на замісному харчуванні 

амінокислотними сумішами / Тутук В. В.,Загайко А. Л.,Литкін Д. В. 

Фармаекономічний аналіз використання концентрату 

протромбінового комплексу (препарат Октаплекс) при 

внутрішньомозкових кровотечах / Бездітько Н. В. Дослідження 

легкої фракції трави анісу звичайного / Колісник С. В.,Умаров У. 

А.,Журавель І. О. Diagnostic signs of morphological and anatomical 

structure of Medicago falcata L. raw materials / Garibli A.,Suleymanov 

T.,Kerimov Y. Determination of quifenadine by HPLC method in blood / 

Mamina O.,Kabachny V.,Lozova O. Вивчення ефективності 

антимікробних консервантів при розробці складу бігелю для 

комплексної терапії мастопатії / Зуйкіна С. С.,Вишневська Л. 

І.,Стрілець О. П. . - [s. l.]. (Шифр У 13/2020/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

25. Український біохімічний журнал. Выходит раз в два 

месяца - 1984г. N 2 

Зміст: Влияние инсулина и кортизола на окисление [1-C]глюкозы, 

[6-C]пальмитата и [1-C]лейцина в тканях поросят в неонатальный 

период / Снитинский,Вовк,Янович. . - [s. l.]. (Шифр У 115/1984/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 



 

26.  Український біохімічний журнал. Выходит раз в два 

месяца - 1985г. N 2 

Зміст: Окисление In Vitro глюкозы, пальмитата, аланина и лейцина 

у поросят в неонатальный период / Снитинский В. В.,Янович,Вовк 

С. И. . - [s. l.]. (Шифр У 115/1985/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

27. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1967г. т.39 N 4 

Зміст: Кофермент ацетилювання в печінці та слизових оболонках 

різних відділів травного тракту великої рогатої худоби / Скорохід В. 

Й. . - [s. l.]. (Шифр У 90/1967/39/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

28. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1969г. т.41 N 5 

Зміст: Електрофоретичне дослідження розчинних білків шкіри телят 

за ультрафіолетового опромінення / Головач В. М.,Ратич І. Б. Вплив 

іонізуючої радіації на структуру гемоглобіну щурів / Сухомлинов Б. 

Ф.,Маковецький М. І. . - [s. l.]. (Шифр У 90/1969/41/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

29.Украинский биохимический журнал. Выходит раз в два 

месяца - 1970г. т.42 N 6 

Зміст: Зміна активності амінотрансфераз у крові й шкірі телят у 

динаміці за ультрафіолетового опромінювання / Головач В. 

М.,Ратич І. Б. . - [s. l.]. (Шифр У 90/1970/42/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

30. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1980г. т.52 N 1 

Зміст: Исследования белкового спектра ядерной и митохондральной 

фракций слизистой облочки рубца / Шмидт Р. М.,Калачнюк Г. И. 

Влияние диэтилстильбэстрола на конфармационные состояния 

молекул гемоглобина / Сухомлинов Б. Ф.,Малеева И. И. . - [s. l.]. 

(Шифр У 90/1980/52/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

31.    Украинский биохимический журнал. Выходит раз в два 

месяца - 1980г. т.52 N 2 



Зміст: О влиянии бикарбоната и некоторых анионов на 

восстановление и окисление NADP / Головацкий И. Д.,Красневич А. 

Я.,Кузык Б. Д. . - [s. l.]. (Шифр У 90/1980/52/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

32. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1981г. т.53 N 4 

Зміст: Липопротеидлипазная активность и содержание свободных 

кислот в плазме крови свиней / Марциновский В. П.,Скороход В. И. 

. - [s. l.]. (Шифр У 90/1981/53/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

33. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1981г. т.53 N 6 

Зміст: Состав комплекса гистоны - негистоновые белки, 

выделенного из хроматина тимуса теленка / Божко Г. Х.,Шелестин 

В. А. Содержание растворимых белков в ткани молочной железы 

крупного рогатого скота / Лагодюк П. З.,Клос Ю. С.,Чаркин  В. А. 

Структурные аномалии гемоглобина собак при воздействии 

ионизирующих излучений / Сухомлинов Б. Ф.,Савич А. В.,Шальнов 

М. И. . - [s. l.]. (Шифр У 90/1981/53/6) 

Экземпляры: всего:1 - (1) 

 

 

34. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1985г. т.57 N 6 

Зміст: Первичная структура миоглобина выдры (lutra lutra L.) 1. 

Растворимые пептиды триптического гидролизата / Сухомлинов Б. 

Ф.,Сергиенко Л. М. . - [s. l.]. (Шифр У 90/1985/57/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

35. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1987г. т.59 N 5 

Зміст: Исследование ингибиторного действия метиловых эфиров 

аргининсодержащих олигопептидов на тромбин и трипсин / 

Пояркова С. А.,кибирев В. К.,Серебряный С. Б. исследование 

биосинтеза иммуноглобулина G в бесклеточной системе / 

Короткоручко В. П.,Полищук А. С. Метаболизм тропомиозина в 

мышцах и его содержание в крови при физических нагрузках / 

Шаляпина И. В.,Чайковский В. С.,Рогозкин В. А. Полипептидные 

факторы роста зародышей вьюна на стадии бластулы / Стойка Р. 

С.,Кусень С. И.,Федишин Я. Я. Особенности структуры и 

специфичность аспартил- и валил-тРНК-синтетаз мышечной ткани 



длительно голодавших кроликов / Гулый М. Ф.,Орловская Н. 

Н.,Веселовская Л. Д. различия в свойствах ВВ-креатинкиназ из 

тканей кур / Сафронова Т. И.,Яковлева М. Ф.,Лызлова С. Н. 

Торможение фосфатом превращения рибозо-1-фосфата - продукта 

пуриннуклеозидфосфорилазного расщепления в 

фосфорибомутазной реакции / Головацкий И. Д.,Цегельский А. А. 

Влияние различной обеспеченности организма крыс витамином В2 

на активность ферментов, участвующих в метаболизме чужеродных 

веществ / Лычик Г. З.,Пентюк А. А.,Луцюк Н. Б. Метаболизм 

пантотеновой кислоты и ее производных у животных с 

недостаточностью этого витамина / Гуринович В. А.,Мойсеенок  А. 

Г. Химический состав мембран жировых глобул молока коров / 

Мельничук  Д. А.,Кириленко В. Н.,Скорик Л. В. . - [s. l.]. (Шифр У 

90/1987/59/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

36. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1988г. т.60 N 2 

Зміст: Взаимовлияние превращений NAD и аденозина в печени 

крыс / Головацкий И. Д.,Цегельский А. А. . - [s. l.]. (Шифр У 

90/1988/60/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

37. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1989г. т.61 N 1 

Зміст: Первинна структура тРНК1SER печінки бика / Калачнюк Г. 

І.,Тукало М. А.,Мацука Г. Х. . - [s. l.]. (Шифр У 90/1989/61/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

38. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1989г. т.61 N 2 

Зміст: Поглощение и превращение [8-14c] аденозина и 2‘, 

3‘-О-изопропилиденаденозина клетками и гомогенатами клеток 

гепатомы Зайделя / Головацкий И. Д.,Петличная Л. И.,Лашкай А. Ф. 

. - [s. l.]. (Шифр У 90/1989/61/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

39. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1990г. т.62 N 5 

Зміст: Інгібування гліколізу в гепатоми Зайдела 

6-фосфоглюконатом; роль 3-фосфогліцерату / Головацький І. 

Д.,Ткаченко В. І. . - [s. l.]. (Шифр У 90/1990/62/5) 



Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

40. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1993г. т.65 N 5 

Зміст: Використання [1-14С] ліноленової кислоти в синтезі ліпідів 

тканин жуйних  за пренатального і постнатального періодів 

розвитку in vitro / Захарів  О. Я.,Янович В. Г. . - [s. l.]. (Шифр У 

90/1993/65/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

41. Украинский биохимический журнал. Выходит раз в 

два месяца - 1994г. т.66 N 4 

Зміст: Метаболізм форміату за дії лактатпродукуючих і 

лактатутилізуючих бактерій рубця / Калачнюк Г. І.,Войтюк О. 

А.,Савка О. Г. Вивчення просторової структури тРНК туr печінки 

бика за доповомою методу хімічної модифікації 

інтрозоетилсечовиною / Калачнюк Л. Г. . - [s. l.]. (Шифр У 

90/1994/66/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


