
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (АВТОРЕФЕРАТИ) 
Січень-лютий 2019 

 
    

1.  619:616.8 

І 231 

 

Іванченко, Надія Юріївна.  
Епілепсія собак (етіологія, діагностика, терапія) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.01 - 

діагностика і терапія тварин / Н. Ю. Іванченко ; НУБіП 

України. - Київ, 2019. - 22 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

2.  619:617 

Б 119 

 

Білий, Дмитро Дмитрович.  

Патогенетична роль гемостазу та його корекція за хірургічного 

лікування неоплазій молочної залози у собак : автореф дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра. вет. наук: 16.00.05 - ветеринарна 

хірургія / Д. Д. Білий ; Білоцерківський НАУ. - Біла Церква, 

2019. - 36 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

3.  664 

Б 200 

 

Балабай, Катерина Сергіївна.  
Технологія заморожених та порошкоподібних 

дрібнодисперсних добавок і оздоровчих продуктів із 

інуліновмісної сировини з використанням кріодеструкції та 

механоактивації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук - 05.18.13- технологія консервованих і охолоджених 

харчових продуктів / К. С. Балабай ; Харківський ДУХТ. - 

Харків, 2018. - 22 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

4.  338.43 

Б 241 

 

Баран, Олег Романович.  
Організаційно-економічні засади агроландшафтної організації 

території сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 - 

економіка та управління підприємствами / О. Р. Баран ; ЛНАУ. 

- Львів, 2019. - 20 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

5.  576.8 

В 418 

 

Виговська, Лілія Миколаївна.  
Біологічні властивості збудників харчових зоонозів та 

розробка засобів індикації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра. вет. наук: 16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, 

епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія / Л. М. 

Виговська ; НУБіП України. - Київ, 2019. - 43 с 



  

6.  619:617 

Г 119 

 

Гєрдєва, Альона Олександрівна.  

Клініко-експериментальне обгрунтування застосування 

бурштинової кислоти за гнійних ран у собак : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.05 - ветеринарна 

хірургія / А. О. Гєрдєва ; Білоцерківський НАУ. - Біла Церква, 

2019. - 20 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

7.  619:615.9  

Г 970 

 

Гута, Зоряна Антонівна.  
Токсикологічна характеристика дії фумонізинів на організм 

щурів та птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук: 16.00.04 - ветеринарна фармакологія та токсикологія 

/ З. А. Гута ; ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. - Львів, 2019. - 20 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

8.  Маг 

Ж 608 

 

Жерносєков, Дмитро Данилович.  
Поліфункціональна роль адгезивних протеїнів у міжклітинних 

контактах тканин ссавців в онтогенез та за патологічних станів 

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. біол. наук: 

03.00.04 - біохімія / Д. Д. Жерносєков ; Інститут біохімії ім. О. 

В. Палладіна. - Київ, 2019. - 41 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

9.  619:616.98 

К 174 

 

Калнаус, Олег Робертович.  

Епізоотологічний моніторинг та лікувально-профілактичні 

заходи за лептоспірозу у коней : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.03 - ветеринарна 

мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія 

/ О. Р. Калнаус. - Київ, 2019. - 23 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

10.  636.5.082 

К 900 

 

Кулібаба, Роман Олександрович.  
Теоретичне обгрунтування та практична реалізація маркер-

асоційованої селекції українських локальних порід курей  : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук: 

03.00.15 - генетика / Р. О. Кулібаба ; Інститут розведення і 

генетики тварин ім. М. В. Зубця. - [б. м.], 2019. - 40 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

 



 

11.  637.1 

К 958 

 

Куцик, Тетяна Павлівна.  

Розробка технології функціонального кисломолочного 

продукту "Дивосил" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : 03.00.20 - біотехнологія (технічні науки) / Т. 

П. Куцик ; Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - Київ, 2018. - 

21 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

12.  577.1 

Л 119 

 

Лісаковська, Ольга Олександрівна.  
Роль вітаміну Д3 у регулюванні NF-kB-асоційованих 

сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: 

03.00.04 - біохімія / О. О. Лісаковська ; Інститут біохімії ім. О. 

В. Палладіна НАНУ. - Київ, 2019. - 25 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

13.  576.8 

М 123 

 

Магац, Дар’я Юріївна.  
Вивчення віруспродукуючої активності та умов культивування 

перещеплюваної культури клітин FLK-BLV за впливу 

наночасток аргентуму, феруму, цинку та двоокису мангану : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук - 

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні 

хвороби та імунологія / Д. Ю. Магац ; Інститут експер. і клін. 

вет. медицини. - Харків, 2018. - 22 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

14.  619:616.99 

П 246 

 

Пеленьо, Руслан  Андрійович.  
Мікробіоценоз кишечнику та імунний статус поросят за 

нематодозно-протозоозної інвазії і хіміопрофілактики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. вет. наук: 

16.00.03 - паразитологія / Р. А.  Пеленьо ; ЛНУВМБ імені С. З. 

Гжицького. - Львів, 2019. - 40 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

15.  504 

П 371 

 

Плаксюк, Лариса Борисівна.  
Агроекологічна оцінка процесу переходу господарств від 

традиційного до органічного виробництва : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 03.00.16 - екологія / Л. 

Б. Плаксюк ; Інститут агроеклогії і природокористування 

НААНУ. - Київ, 2019. - 23 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 



 

 

16.  576.8 

Т 119 

 

Тімченко, Оксана Василівна.  
Біологічні особливості Salmonella spp.,Citrobacter spp., та 

Staphylococcus aureus - контамінантів харчових продуктів та 

кормів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук 

-16.00.03 - ветер. мікробіологія, епізоотологія, інфекційні 

хвороби та імунологія / О. В. Тімченко ; інститут експер. і 

клін. ветер. медицини. - Харків, 2018. - 22 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

17.  636.1.082 

Т 484 

 

Ткачова, Ірина Володимирівна.  
Система селекційного удосконалення заводських порід коней в 

умовах обмеженого генофонду : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра. с.-г. наук: 06.02.01 - розведення та селекція 

тварин / І. В. Ткачова ; Інститут тваринництва НААНУ. - [б. 

м.], 2019. - 44 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

18.  619:616.09

1 

Т 830 

 

Туманов, Володимир Вікторович.  
Патоморфологія та патогенез отруєння птахів діазиноном : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 

16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин / В. В. 

Туманов ; ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. - Львів, 2019. - 20 с 

 Экземпляры: всего:2 - чз 1(2). 

 

 

19.  664 

Ш 718 

 

Шматченко, Наталя Василівна.  
Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з 

використанням плодо-овочевих кріодобавок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук - 05.18.01 - технологія 

хлібопек. продуктів, конд. виробів та харч. концентратів / Н. В. 

Шматченко ; Харківський ДУХТ. - Харків, 2018. - 20 с 

 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 

 

 

20.  619:611 

Щ 303 

 

Щебентовська, Ольга Миколаївна.  
Морфологічні та біофізичні критерії оцінки м’язової тканини 

свиней і птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. 

вет. наук: 16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин / 

О. М. Щебентовська ; ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. - Львів, 

2019. - 43 с 

 Экземпляры: всего:2 - чз 1(2). 

 



 

 

 


