
Нові надходження періодичних видань 

 за жовтень 2021 року  
 
 

1. Deutsches Bienen. Выходит ежемесячно - 2021г. N 11 

Зміст: Bestauburg per Hand / Wurz A. . - [s. l.]. (Шифр D 75/2021/11) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2. Polish Journal of Veterinary Sciences / Polish Academy of 

Sciences, Committee of Veterinary Sciences. Периодичность не 

определена - 2021г. N 3 

Зміст: Cryptosporidiosis outbreak on a dairy farm: Detection of 

Cryptosporidium parvum as a causative agent in the water source / 

Karakavuk M.,Can H.,Doskaya M. Effects of the microencapsulated feed 

additive of lactic acid bacteria on production parameters and 

post-vaccinal immune responce in pigs / Pomorska-Mol 

M.,Turlewicz-Podbielska H.,Wojciechowski J. Building a 

WEB-Augmented Reality application for demonstration of kidney 

pathology for veterinary education / Atmaca H. T.,Terzi O. S. 

Comparison of efficacy of Ovsynch protocol to single PGF2a 

administration in treatment of individual dairy cows with post-service 

subestrus / Baranski W.,Nowicki A.,Zdunczyk S. Pre-analitical factors 

affect the accurate measurement of testosterone concentrations in plasma 

and serum of goats / Gholib G.,Abdilla A. Induction of nperiodontal 

disease via retentive ligature, lipopolysaccharide injection, and 

theircombination in a rat model / Mustafa H.,Cheng CV. H.,Radzi R. 

Participation of interferon type I during parvovirus infection / 

Reyes-Cruz T.,Martinez-Gomez D.,Verdugo-Rodriquez A. Relationship 

between chickenproventricular necrosis virus prevalence and 

transmissible viral proventriculitis in broiler chickens in Poland / 

Smialek M.,Gesek M.,Dziewulska D. Relationship between maximum 

eye temperature and plasma cortisol concentration in racehorses during 

intensive training / Soroko M.,Howell K.,Dudek K. Off label use of 

human approved drugs in treatment of dogs in the Republic of Serbia / 

Tomanic D.,Stojanovic D.,Belic B. Tripeptidyl peptidase I activity in 

porcine lumbar spinal ganglia - a histochemical study / Vodenicharov A. 

P.,Dimitrova M.,Tsandev N. S. Clinical study on the application of 

dexamethasone and cyclosporine/dimethyl sulfoxide combination eye 

drops in the initial therapyof chronic superficial keratitis in dogs / Balicki 

I.,Szadkowski M.,Balicka A. Comparison of the content of selected 

heavy metals inthe liver tissue of the wild boar (Sus scrofa), red 

fox(Vulpes vulpes) and red deer (Cervus elaphus), living in north-eastern 

Poland / Cebulska K.,Sobiech P.,Tobolski D. Effect of an integrated 

veterinary herd health program on fertility performance and incidence of 

reproductive disorders in five dairy herds / Baranski W.,Nowicki 

A.,Zdunczyk S. The expression profile of miR-222b-5p/MARK10 in 



spleens of SPF chickens infected with REV-SNV at 28-42 dpi / Jiang 

H.,Gao S.,Mao M. PCR-based detection of Helicobacter pylori and 

non-Helicobacter pylori species among humans and animals with 

potential for zoonotic infections / Youssef A. I.,Afifi A.,Abbadi S. 

Dissociative anaesthesia in dogs and cats with use of tiletamine and 

zolazepam combination. What we alreadyknow about it / Kucharski 

P,,Kielbowicz Z. . - [s. l.]. (Шифр P 94/2021/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

3. Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2021г. N 9 
Зміст: Проблеми збереження статусу землекористування наукових 

установ і підприємств НААН / Новаковський Л. Я. Вплив 

диференціації азотного удобрення темно-каштанового 

солонцюватого грунту на його агрохімічні показники та 

врожайність сільськогосподарських культур / Носоненко О. 

А.,Захарова М. А.,Воротинцева Л. І. Ресурсозберігаючі технології 

вирощування ріпаку ярого в короткоротаційних сівозмінах / 

Задубинна Є. В.,Тарасенко О. А.,Тарасенко Т. В. Вплив 

біометричних параметрів плоду горіха чорного (juglans nigra L.) на 

проростання насінини / Рудник-Іващенко О. І.,Дубровський В. 

І.,Швед М. В. Молекулярно-генетичний аналіз продукції свинарства 

щодо наявності ЦВС-2 / Рудова Н. Г.,Лиманська О. Ю.,Болотін В. І. 

Розроблення розрахункової математичної моделі асиметричного 

гичкозбирального агрегату / Булгаков В. М.,Адамчук В. В.,Надикто 

В. Т. Перспективи вирощування міскантусу гігантського для 

покращення екосистемних послуг чорнозему опідзоленого 

важкосуглинкового / Цапко Ю. Л.,Водяк Я. М.,Зубковська В. В. 

Вплив екологізованих систем удобрення на родючість сірого 

лісового грунту та врожайність пшениці озимої / Дубицький О. 

Л.,Качмар О. Й.,Дубицька А. О. Покращення технології забору 

дренажних вод, якіфільтруютьсязводосховищтаїхвикористання / 

Левицька В. Д. Економічна й енергетична ефективність 

передпосівної обробки насіння огірків грибом nrichoderma viride / 

Цехмістер Г. В.,Халеп Ю. М.,Хареба О. В. Основні чинники 

ефективного функціонування малого вграрного підприємства / 

Гуменюк М. М.,Неміш Д. В.,Баланюк І. Ф. . - [s. l.]. (Шифр В 

16/2021/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4. Вісник соціальної гігієни та організація здоров’я 

України/ питання державної політики в охороні здоров’я. 

Выходит ежеквартально - 2021г. N 2 

Зміст: Вплив коморбідних станів на виживаність чоловіків, хворих 



на рак гортані, - підсумки десятирічного спостереження / Жулкевич 

І. В.,Скакун Л. М.,Галайчук І. Й. Основні тенденції  і прогнозні 

оцінки смертності та захворюваності на онкогінекологічну 

патологію у жінок репродуктивного віку в Україні й Тернопільській 

області / Гандзюк Н. М.,Теренда Н. О. Безсоння як фактор ризику 

розвитку мозкового інсульту / Теренда Н. О.,Фарійон Н. Я. 

Інтеграційний аспект вибору стратегії збереження здоров’я: роль 

детермінант здоров’я / Литвинова О. Н.,Качмар О. І. Професійне 

вигорання – одна з невирішених проблем системи охорони здоров’я 

/ Теренда Н. О.,Павлів Т. Б.,Теренда О. А. Стратегічні завдання та 

перспективи розвитку центрів громадського здоров’я в Україні / 

Романюк Н. Є.,Романюк Л. М.,Скобляк П. І. Оцінка показників 

якості життя у хворих на вертеброгенні больові синдроми 

попереково-крижового рівня та їх залежність від ступеня вираження 

неврологічних розладів / Козьолкін О. А.,Мєдвєдкова С. 

О.,Пухальський М. П. Гігієнічні заходи в оптимізації умов 

функціонування закладів охорони здоров’я та профілактики 

захворювань медичних працівників / Чорна В. В.,Фурман Л. 

Б.,Подолян В. М. Впровадження в систему навчального процесу 

програм для студентів-парамедиків на кафедрі психіатрії, наркології 

та медичної психології Тернопільського національного медичного 

університету / Венгер О. П.,Мисула Ю. І.,Смашна О. Є. Гігієна рук 

як запорука безпеки лікування: сучасний стан проблеми та 

перспективи освітньої діяльності / Ващук В. В.,Кирик Т. П.,Герич Г. 

І. Інформаційні та інституційні ресурси формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я в Україні / Михайленко П. 

М.,Скалецький Ю. М.,Протас С. В. Концептуальні напрями 

формування управління регіональним медичним центром на 

принципах державно-приватного партнерства / Іванюк А. В. Право 

ембріона/плода на життя в контексті громадського здоров’я / 

Калинюк Н. М.,Кадобний Т. Б.,Бучко А. Т. Моніторинг поверхневих 

водних ресурсів в Україні та його законодавча основа  / Лотоцька 

О. В.,Бицюра Л. О. . - [s. l.]. (Шифр В 45/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

5. Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2021г. N 6 

Зміст: Теоретико-методологічне забезпечення економічного 

розвитку аграрного сектору та сільських територій / Лупенко Ю. О. 

Наукове обгрунтування інноваційного розвитку в аграрній сфері / 

Саблук  П. Т. Розвиток аграрного сектору економіки України в 

умовах впливу пандемії COVID-19 / Шпикуляк О. Г.,Ходаківська О. 

В.,Пугачов М. І. Стратегічне управління розвитком галузі 

коноплярства / Михайлов А. М.,Коренівська Л. В.,Рачицька Є. В. 

Ефективність виробництва зернових культур в Україні: аналіз 

сучасного стану та перспективи підвищення / Черемісіна С. 



Г.,Россоха В. В. Інвестиції як основа зростання аграрної економіки 

України / Мацибора Т. В. Сучасний стан та перспективи 

матеріально-технічного забезпечення сільського господарства / 

Захарчук О. В.,Навроцький Я. Ф.,Вишневецька О. В. Регулювання 

земельних відносин: нормативно-правовий аспект у контексті 

сучасних законодавчих змін / Сабій І. М. Методологічні положення 

сільського розвитку в контексті функціонування об’єднаних 

територіальних громад / Томашук І. О. Метрики показників 

ефективності державної підтримки малого підприємництва в 

аграрному секторі  / Русанюк В. В. . - [s. l.]. (Шифр Е 22/2021/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

6. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2021г. N 10 

Зміст: Потрібен антирабічний імунітет / Гібалюк Ю. О.,Сонько М. 

П.,Полупан І. М. П’ять правил успішної зимівлі / Достоєвський П. 

П. Через колюччя і травми ; Альтернатива за піометри. - [s. l.]. 

(Шифр З-6/2021/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

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

Выходит ежемесячно - 2021г. N 10 

Зміст: Моніторинг втрат колоній медоносних бджіл в Україні після 

зимівлі 2020-2021 рр. / Шкробанець О.,Федоряк М. . Готуємо бджіл 

до зимівлі / Білай Д. В. Зоотехнічні методи боротьби з кліщем 

Varroa destructor / Войналович М. . Чому інстинкт не помиляється / 

Горніч М. Біоактивні сполуки продуктів бджільництва проти 

COVID-19 / Діхтяр О. Шляхи перспективного розширення та 

поліпшення кормової бази бджільництва України / Кулинич І. М. 

''Килим пасічника" з цілющих медоносних рослин / Потопальський 

А. І. . - [s. l.]. (Шифр П 41/2021/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

8. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2021г. N 10 
Зміст: Вибір сексованої сперми: звертати увагу не технологію 

виробництва! / Папченко А. Кнур-плідник: про що треба пам’ятати / 

Бабань О. Корм у надійних обіймах: критерії вибору прес-підбирача 

/ Крюков Д.,Крюкова Л. "Зрозуміти" житній силос / Крюков Д. 

Інтенсифікація процесу відтворення та вплив на репродуктивний 

цикл у свиноматок / Зайц Й.,Крюкова Л. Тримати дійки у безпеці! / 

Титаренко О. . - [s. l.]. (Шифр Т 10/2021/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 



 

 


