
Бібліографічний покажчик періодичних видань, які надійшли до 

Наукової бібліотеки у липні-вересні 2018 року 
 

 

журнали 
 

1.    Polish Journal of Veterinary Sciences / Polish Academy of 

Sciences, Committee of Veterinary Sciences. Периодичность не 

определена - 2018г. N 2 

Зміст: Metabolic parameters in young turkeys fed diets with different 

inclusion levels of copper nanoparicles / Kozlowski K.,Jankowski 

J.,Otowski K. Freezability and fertility of frozen-thawed boar semen 

supplemented with ostrich egg yolk lipiproteins / Fraser L.,Zasiadczyk 

L.,Strzezek J. Lipigranulomas and pigment granulomas in livers of dogs 

with portosystemic shunt / Sobczak-Filipiak M.,Mecik-Kronenberg 

T.,Cropowicz M. Effect of combinations of intravenous small-volume 

hypertonic sodium chloride, acetate Ringer, sodium bicarbonate, and 

lactate Ringer solutions along with oral fluid on the treatment of calf 

diarrhea / Aydogdu U.,Yildiz R.,Guzelbektes H. Pharmacokinetic 

profiles of 5 mg/kg ibudilast, a phosphodiesterase inhibitor, orally 

agministered to dogs in fasted and non-fasted states. A preliminary 

study. / Lebkowska-Wieruszewska B.,De Vito V.,Kowalski C. J. 

Molecular identification of BABESIA spp isolated from Polish cattle 

with asymmptomatic protozoa infections / Staniec M.,Adaszek 

L.,Buczek K. CD4- CD8-expressing cells found in the bovine and 

porcine anterior chamber of the eye / Maslanka T.,Socha P.,Ziolkowska 

N. Infrared thermography as a rapid and non-invasive diagnostic tool to 

detect inflammatory foot diseases in dairy cows / Gianesella M.,Arfuso 

F.,Fiore E. Subchondral bone cyst surgical treatment using the 

application of stem progenitor cells combinet with alginate hydrogel in 

small joinst in horses / Golonka P.,Szklarz M.,Kusz M. Impact of milk 

yield on pharmacokinetics of six intramammary drugs - a population 

approach / Grabowski T.,Burmanczuk A.,Wojciechowska B. Association 

of metabolic and inflammatory markers with milk yield in postpartum 

dairy cows treated with ketoprofen / Kovacevic Z.,Stojanovic 

D.,Cincovic M. Occurrence of mycotoxins in talkan : a cereal-based food 

traditional for Turkic population / Tattibayeva D,Nebot C.,Miranda J. M. 

Expression analysis of multifunclional RNA-binding protein hnRNP K 

during development of mammalian testis / Xu H.,Zhang P.,Li R. Effects 

of subcutaneous melatonin implants and shot-term intravaginal 

progestagen treatment on estrus induction and fertility of Kivircik ewes 

on seasonal anestrus / Yilmazer C.,Cevik M.,Kocyigit A. Anticoccidial 

effect of apple cider vinegar on broiler chicken : an organic treatment to 

measure anti-oxidant effect / Hayajneh F. M. F.,Jalal M.,Zakaria H. 

Detection of self-biting behavior of mink by loop-mediated isothermal 

amplification (LAMP) and sequence-characterized amplified regions 



(SCAR) / Liu Z. Y.,Song S. S.,Huo Z. S. Incidence of clinical form of 

anestrus after unsuccessful service in cows in eight dairy herds in 

north-east of Poland / Baranski W.,Nowicki A.,Zdunczyk S. Effect of 

single treatment with cloprostenol or dinoprost on estrus and 

reproductive performance in anestrous dairy cows after service / 

Baryczka A.,Baranski W.,Nowicki A. Effect of experimental infections 

of various Tembusu virus strains isolated from gees, ducks and chickens 

on ducklings / Xu T.,Liu X.,Liu Q. Sequence variatnts of YERSINIA 

ENTEROCOLITICA ystB dene detected in wild animals in Poland / 

Pieczywek M.,Bancerz-Kisiel A. ,Szczerba-Turek A. Effect of a 

single-dose parenteral selenium supplement administrated to pregnant 

dairy cows on selenium and iron concentrations and immune status of 

calves / Zarczynska K.,Snarska A.,Rytel L. Hemorrhagic pneumonia in 

neonatal minks in Greece concomitant with Leismania infantum 

detection / Filioussis G.,Petridou E.,Papadopoulos D. Effect of matrine 

on reducing damage to bovine mammary epithelial cells induced by 

Staphylococcus aureus alpha-hemolysin / Feng F.,Ma W. W.,Luo H. X. 

Investigation of the tick-borne pathogens Rickettsia helvetica and 

Anaplasma phagocytophilum in the blood of the domestic goat (Capra 

hircus) / Rymaszewska A. Influence of splicing mutatijn within the 

lysophosphatidic acid receptor 1 gene (LPAR1) on semen q1uality in 

Holstein-Friesian bulls / Kaminski S.,Hering D. M.,Kordan W. Relation 

between nitric oxide (NO) level in semen and certain properties of boar 

spermatozoa stored at 17 C / Orzolek A.,Zasiadczyk L.,Wysocki P. . . - 

[s. l.]. (Шифр P 94/2018/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2.    Агроекологічний журнал / ін-т агроекології УААН. Выходит 

ежеквартально - 2018г. N 2 

Содержание: ландшафтно-гідроекологічні особливості агросфери 

України / Єгорова Т. М. Наукове обгрунтування створення 

національного природного парку "Центральне Поділля" / Мудрак О. 

В.,Овчинникова Ю. Ю.,Мудрак Г. В. Моделі формування 

спектральних  характеристик меліорованих земель / Власова О. В. 

Стан дендрофітів вуличних насаджень міста Лубен / Тимошенко Л. 

М. Рухомість свинцю за профілем чорнозему типовоо та 

дерново-підзолистого грунту / Паращенко І. В. Вміст та 

перерозподіл фосфору в грунтах агроекосистеми західного Поділля 

/ Дмитрук Ю. М,Собко В. І. Динаміка вмісту гумусу в грунтовому 

покриві орних земель Андрушівського району Житомирської 

області / Вишневський Ф. О.,Паламарчук Р. П.,Довбиш Л. Л. 

Acaricidal properties of essential oils on the population of hamazoid 

mites of the species dermanyssus gallinae (De Geer, 1778) / Tertychna 

O.,Svaliavchuk L.,Brygas O. Агроекологічна оцінка промислової 

технології інтенсивного вирощування груші (Pyrus) / Матвієнко М. 



В.,Бублик М. О.,Волкодав В. В. Продуктивність жита озимого за 

безіменного вирощування / Глущенко Л. Д.,Кохан А. В.,Гангур В. 

В. Біодеградація гербіцидів штамами мікроорганізмів-деструкторів / 

Бровко І. С.,Подгурська І. О.,Чабанюк Я. В. Корекція ризобіальних 

угрупувань грунту за інтродукції Bradyrhizobium japonicum різних 

генетичних груп / Крутило Д. В.,Надкернична О. В.,Шерстобоєва О. 

В. Особливості використання натуралізованих лікарських рослин / 

Шевченко Т. Л. ,Глущенко Л. А. Мікробіом грунту культурних 

рослин за різних агротехнологій / Симочко Л. Ю.,Дем'янюк О. С. 

Поширення бактеріозів індукованих Erwinia amylovora  у різних 

видів рослин біоценозів Полісся за умов контамінації збудника 

бактеріофагом / Бойко А. А.,Цвігун В. О. Ефективність листкового 

підживлення цукрових буряків на темно-сірих опідзолених грунтах 

Західного Лісостепу / Тирусь М. Л. . - [s. l.]. (Шифр А 19/2018/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

3.    Безпека життєдіяльності. Выходит ежемесячно - 2018г. N 8. - 

[s. l.]. (Шифр Б 16/2018/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4.    Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2018г. N 6 
Содержание: Спрямованість грунтово-мікробіологічних процесів за 

впливу органічних і мінеральних добрив / Волкогон В. В.,Пиріг О. 

В.,Британ Т. Ю. Вплив агротехнічних заходів на екобіоморфну 

структуру та продуктивність самовідновлювальних лучних 

екосистем лісостепу / Боговін А. В.,Пташнік М. М. Тенденції зміни 

строків сівби пшениці м'якої озимої (Triticum Aestivum L.) у 

південній частині Правобережного Лісостепу України за 

трансформації клімату / Уліч О. Л. Сталий розвиток 

лукопасовищного кормовиробництва в умовах змін клімату / 

Петриченко В. Ф.,Корнійчук О. В.,Векленко Ю. А. Етологічні 

способи утримання бугаїв і стимуляції їхньої статевої функції / 

Козир В. С.,Барабаш В. І. Технологічний спосіб підвищення 

ефективності галузі свинарства в спеціалізованому господарстві / 

Зельдін В. Ф. Етологічні та морфо-функціональні особливості 

статевої циклічності корів в умовах промислового виробництва 

молока / Сідашова С. О.,Ковтун С. І.,Щербак О. В. Ферментативна 

активність гною за використання біологічно активних препаратів / 

Мороз В. В.,Каплінський В. В.,Воробель М. І. Проблема дефіциту 

води на орних землях України / Іващенко О. О.,Іващенко О.О. До 

питання впливу умов зберігання на якість лікарської сировини  / 

Куцик Т. П.,Горлачова І. В.,Глущенко Л. А. Інвестиційні пріоритети 

сучасного розвитку аграрних підприємств Закарпаття / Спаський Г. 



В.,Гаврилова А. В. Формування і розвиток національної системи 

фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва / 

Войтюк А. В. За яких умов земля може мати справжнього господаря 

/ Адамчук В. В.,Булгаков В. М.,Надикто В. Т. . - [s. l.]. (Шифр В 

16/2018/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

5.    Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2018г. N 7 
Содержание: Якісні показники натуральних поліфлорних медів у 

різних природних зонах Карпатського регіону / Рівіс Й. 

Ф.,Ковальський Ю. В.,Саранчук І. І. Динаміка маркерів 

неспецифічної резистентності у трахеї курчат за ортоміксовірусної 

інфекції / Коваленко  Л. В. ,Стегній  Б. Т. Генетична структура 

сазана амурського ТзОВ “Карпатський водограй” / Грициняк І. 

І.,Тарасюк С. І.,Залоїло О. В. визначення токсичності вод 

поверхневих джерел водопостачання на allium cepa l. з 

використанням цифро-фото-хром-аналізу / Аристархова Е. О. 

Нетрадиційні методи зберігання зерна для виробництва органічної 

продукції / Кирпа М. Я.,Базілєва Ю. С.,Лупітько О. І. . - [s. l.]. 

(Шифр В 16/2018/7) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

6.    Вісник фармації / Національний фармацевтичний 

університет. Выходит ежеквартально - 2018г. N 2 

Содержание: The reactivity of ethyl esters of 2-(benzoylamino) 

(1-R-2-oxolindoline-3-ylidene) fcetic acids / Kolisnyk S. V.,Svechnikova 

O. M.,Vinnyk O. F. Determination of indicators of “venocoryl” ointment 

/ Yusifova D. Yu.,Suleymanov T. A. The spectrophometris study of 

thioctic acid solutions to develop the method of its quantitative 

determination / Kovalevska I. V.,Ruban O. A.,Grud’ko V. O. The 

pharmacognostic study of the aerial part of Prangos ferulacea lindl. at the 

stage of the beginning of vegetation / Kerimov Yu. B.,Isaev D. I.,Kerimil 

E. G. The synthesis of spiro[indole-3,1’-pyrrolo[3,4-c]- 2,4’,6’-trione 

derivatives, the study of their antimicrobial activity and the molecular 

docking on staphylococcal dehydrosqualene synthase / Redkin R. 

G.,Hlebova K. V. The technologycal aspects for complex processing of 

hawthorn fruits / Sydora N. V.,Kovalyova A. M.,Iakovenko V. K. The 

study of the technological and microbiological parameters of a dietary 

supplement “Osteovert” / Krukowa A. I.,Vladymyrova I. M. Analysis of 

approaches to pharmacotherapy of patients with cardiovascular diseases 

according to the data of the Ukrainian and British Formularies / 

Nemchenko A. S.,Kurylenko Yu. Ye. A social signficance of the 

pharmacogenetic testing sn Ukraine on the example of the CEP2B6 gene 



participating in the nicotine metabolism / Kobets M. M.,Filiptsova O. 

V.,Kobets Yu. M. . - [s. l.]. (Шифр В 17/2018/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

7.    Ветеринарна практика. Выходит дважды в месяц - 2018г. N 

6 
Содержание: Радіологічна картина посттравматичного остеоміеліту 

у собак / Паскалєв М. Порушення функції верхніх дихальних 

шляхів у собак брахіцефальних порід / Белла Дж. Р. Диференційна 

діагностика виразок ротової порожнини у коней / Кемпбелл Н. Б. 

Порівняння різних методів штучного осіменіння свиноматки / 

Белстра Б.,Вінсент Тер Біка. Основні причини відходу поросят / 

Стівен Мак Орест. Менеджмент стада : на що звернути увагу / 

Соренсен Г.,Темстроф Т. В. Ефективна регідратаційна терапія - 

більше, ніж поповнення втрат рідини / Упа Н. Эволюция 

терморегуляции дельфинов / Марканов Н. М.,Мазовская С. В. . - [s. 

l.]. (Шифр В-14/2018/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

8.    Ветеринарна практика. Выходит дважды в месяц - 2018г. N 

7 
Содержание: Ідіопатичний цистит котів / Ганн-Мур Д. А. 

Інсулінома собак / Муллін К.,Кліффорд К. А. Внутрішньочерепна 

гіпертензія (клінічні аспекти) / Фануель-Баре Д. Двоетапна 

методика хірургічного лікування складної або двосторонньої грижі 

промежини собак / Дюпре Ж. Підготовка пацієнта до 

транспортування в ургентних ситуаціях / Лінклейтер Е. Як 

уникнути спаду після відлучення? / Ванланквельд А. Оцінити силос 

візуально - просто ; Некоторые аспекты эволюции китообразных / 

Марканов Н. М.,Мазовская С. В. . - [s. l.]. (Шифр В-14/2018/7) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

9.    Ветеринарна практика. Выходит дважды в месяц - 2018г. N 

8 
Содержание: Основні аспекти хірургічного лікування міжхребцевих 

гриж / Меєста П. Сторонні тіла у верхніх відділах ШКТ / Люті 

К.,Нейгер Р. Неврит “Cauda equina” у собаки / Сейе В. Найкращі 

практики зберігання та обробки гною свиней ; Раціон для 

відлученців: альтернативи оксиду цинку ; Роль мінеральних 

речовин у годівлі дійних корів ; Зниження використання 

антимікробних препаратів у тваринництві. Голандський досвід ; 

Сонографія ВРХ / Тимченко Т. С. . Особенности терморегуляции 

дельфина / Марканов Н. М.,Мазовская С. В. . - [s. l.]. (Шифр 



В-14/2018/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

10.    Все про охорону праці. Выходит ежемесячно - 2018г. N 7 

Содержание: Як заповнювати декларацію з охорони праці? / Дерін 

О. Судова практика з охорони праці ; Алгоритм розслідування 

нещасних випадків : найкращий досвід / Лесенко Г. Г. . - [s. l.]. 

(Шифр В 5/2018/7) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

11.    Гидробиологический журнал / НАНУ, інститут 

гідробиології. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 3 

Содержание: Сучасний стан фітопланктону Дніпровсько-Бузької 

гирлової системи / Кутіщев П. С.,Гейна К. М.,Шерман І. М. 

Биоиндикация экологического состояния водоемов Национаального 

природного партка "Голосеевский" / Клоченко П. Д.,Шевченко Т. 

Ф.,Лилицкая Г. Г. Продукция Viviparus Viviparus (Molusca, 

Gastropoda) в водных объектах Украинского Полесья / Уваева Е. 

И.,Шурова Н. М. Влияние гуматов щелочных металлов на 

функционирование некоторых видов Cyanoprokaryota и Chlorophyta 

/ Медведь В. А.,Потрохов А. С.,Зиньковский О. Г. Вплив коливань 

підвищених температур на ферментативну активність та вміст 

енергетичних сполук у зябрах Unio Tumidus / Красюк Ю. М. 

Сезонная биоаккумуляция тяжелых металлов медицинской пиявкой 

HIRUDO VERBANA CARENA / Черная Л. В.,Ковальчук Л. 

А.,Микшевич Н. В. Железо в природных поверхостных водах 

Украины : содержание, особенности миграции и биологическая 

роль / Линник П. Н.,Жежеря В. А.,Линник Р. П. Особливості 

розподілу розчинених органічних речовин у водоймі урбанізованої 

території / Осипенко В. П.,Євтух Т. В. Видовий склад, щільність 

поселення на штучному субстраті та деякі екологічні особливості 

круговійчастих інфузорій (CILIOPHORA, PERITRICHIA) р. Тетерів 

(м. Житомир) / Константиненко Л. А. Особливості просторового 

розподілу голих амеб у піщаних донних відкладах малої річки / 

Пацюк М. К. . - [s. l.]. (Шифр Г513061101/2018/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

12.    Екологічний вісник. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 

3/4 
Содержание: До 2050 року в українських водоймах може зникнути 

риба / Чистяков О. Вплив транс-жирів на стан здоров'я / Вадзюк С. 

,Ратинська о. Екодуки - переходи для диких тварин : світові 

практики / Кошлатий О. Можливості розширення 



природно-заповідних територій - чи є шанси на створення НПП 

"Бойківщина"? / Марискевич О.,Шпаківська І. 

Еколого-географічний моніторинг дніпровських островів міста 

Києва / Шевченко Р. Шляхи зменшення забруднення водних 

ресурсів Чернівецької області / Тавтуль Я.,Чайковська Н. Проблеми 

оптимізації екологічного стану геосистем гірничопромислових 

територій Львівської області / Іванов Є. . Поводження з 

небезпечними відходами в україні : погляд громадськості / 

Шевченко Р. . . - [s. l.]. (Шифр Е 21/2018/3/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

13.    Ефективне птахівництво. Выходит ежемесячно - 2018г. N 

5/6 
Содержание: Биологические особенности разведения индеек / 

Дуюнов Э. А.,Рябоконь Ю. А. Потребности кур-несушек в 

метионине и цистеине : особое внимание к источникам метионина / 

Лемме А.,Карлос де ла Круз. Характеристика природных и 

промышленных источников пигментов ; Реакция кур-несушек 

белоскорлупных кроссов на повышение уровня метионина в 

рационе в условиях теплового стресса ; Причины плохой 

поедаемости кормов птицей / Подобед Л. И. 

Ветеринарно-санитарный осмотр и экспертиза продуктов убоя и яиц 

домашней птицы / Бакулин В. А. Влияние заморозки и посола на 

качественные характеристики мяса механической обвалки / 

Гоноцкий В. А.,Федина Л. П. Влияние Гидролактива на 

переваримость и использование питательных веществ в организме 

кур / Шацких Е. В. Як збільшити рентабельність, дотримуючись 

стандартів біобезпеки / Щебентовська О. М. Гемофилез / Бакулин В. 

А. Гельмінтози свійської птиці / Березовський А. В. . - [s. l.]. (Шифр 

Е 24/2018/5/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

14.    Ефективне тваринництво. Выходит 8 раз в год - 2018г. N 3 

Содержание: Удосконалені, практично апробовані німецькі норми, 

раціони і технології годівлі високопродуктивних корів і телиць ; 

Влияние уровня доступного лмзина и чистой энергии на 

продуктивность поросят / Туу Дж.,Клименко А. С. Установленная 

потребность растущего и откармливаемого молодняка свиней в 

витаминах и микроэлементах и их комплексное использование в 

составе премиксов ; Оптимальное отношение метионина к 

метионину+цистину в рационе свиней - залог высокой 

продуктивности животных ; Способи згодовування мінеральних 

добавок тваринам / Кліценко Г. Т. Особое внимание - новым 

технологиям ; Технологія силосування кормів / Кулик М. 



Технология заготовки основных кормов / Заболотнов Л. А. 

Біохімічні показники крові, стресостійкість і відгодівельні якості 

свиней / Вогнівенко Л. П. Мухи - прихована небезпека / Бабань О. 

А. Качество молока и питание коров. - [s. l.]. (Шифр Е 25/2018/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

15.    Ефективне тваринництво. Выходит 8 раз в год - 2018г. N 

4/5 

Содержание: Технологія хімічного та біологічного консервування 

кормів / Прокопенко Л. С. Влияние уровней доступного лизина и 

чистой энергии в рационе на продуктивность свиней на 

доращивании и откорме ; Кислотно-лужна рівновага в організмі с/г 

тварин / Кліценко Г. Т. Текростім - максимальне збереження 

продуктивності свиноматок / Бабань О. А. Рапс в кормлении свиней 

/ Чиков А. Е.,Кононенко С. И. Вікова динаміка розвитку молодняку 

овець асканійської тонкорунної породи / Дрозд С. Л. Оценка 

качества кормов в период заготовки, хранения и использования ; 

Биохимия крови и ее параметры при нарушении обмена веществ в 

скотоводстве / Заболотнов Л. А. Пробиотики, подкислители, 

гепатопротекторы : действие на организм свиней / Подобед Л. И. . - 

[s. l.]. (Шифр Е 25/2018/4/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

16.    Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП "Укрзооветпромпостач". 

Выходит ежемесячно - 2018г. N 6 

Содержание: “Мерседеси” наших ферм / Чорний М. В.,Бондар А. 

О.,Панасенко Є. О. І кількість, і якість / Рибалко В. П. Коли 

свиноматці спекотно... / Засуха Л. В. . - [s. l.]. (Шифр З-6/2018/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

17.    Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП "Укрзооветпромпостач". 

Выходит ежемесячно - 2018г. N 7/8 

Содержание: Проблему вирішує вакцина / Івченко В. М.,Папченко І. 

В.,Федорченко А. М. Псевдоалергічні реакції на туберкулін / 

Завгородній А. І.,Білушко В. В.,Калашник М. В. До оптимальних 

пропорцій / Передера Р. В.,Сахарова О. Ю. Вапняна нога ; 

Мультифакторне захворювання / Євтушенко І. Д.,Цимерман О. О. . - 

[s. l.]. (Шифр З-6/2018/7/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

18.    Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП "Укрзооветпромпостач". 

Выходит ежемесячно - 2018г. N 9 



Содержание: Застосування силосних інокулянтів / Достоєвський П. 

П. При трихурозній інвазії / Антіпов А. А.,Бахур Т. І.,Гончаренко В. 

П. Висока ціна адаптації / Чернишов І. В. Діагностувати складно / 

Духницький В. Б.,Тишківська А. М. Мультифакторне захворювання  

/ Євтушенко І. Д.,Цимерман О. О. Вдалі комбінації / Винярська А. 

В.,Гуфрій Д. Ф.,Гамота А. А. . - [s. l.]. (Шифр З-6/2018/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

19.    Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2018г. N 6 

Содержание: Оцінка ефективності технологічних процесів 

виробництва комбікормів / Єгоров  Б. В. Поживна цінність 

комбікорму підвищується за допомогою екструдування ; 

Потребность птицы в витаминах / Рябоконь Ю. А.,Рябоконь В. В. 

Мультибиотик - альтернатива антибиотикам / Нагорная Л. 

В.,Бондарь С. ,Ворожбитов О. Биологическая доступность разных 

источников метионина в рационах для бройлеров ; Влияние 

афлатоксина и Т-2 токсина на физиологическое состояние птицы и 

стратегии предотвращения кормовых микотоксикозов / Рубан Н. 

А.,Ефимов В. Г.,Масюк Д. Н. . Как повысить молочную 

продуктивность свиноматок / Хунна У. Производственные 

циклограммы в свиноводстве / Пранге Х.,Бергфельд Й. Пастереллез 

свиней  / Пейсак З. Опасные бактериальные заболевания коров и 

свиней и наилучшее их лечение ; Які корми використовуються в 

годівлі овець? / Антонік І. І.,Кучерявенко О. О. Козівництво як 

прибутковий бізнес / Музиченко І. Три секрети догляду за 

новотільною коровою ; Эктопаразиты коров и борьба с ними ; Как 

сохранить продуктивность и здоровье коровы во время жары? / 

Овчаренко А. . - [s. l.]. (Шифр К25/2018/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

20.    Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2018г. N 7 

Содержание: Технологічні процеси сепарування кормової сировини 

/ Єгоров  Б. В. Сырой протеин - устаревшее понятие? ; Розширення 

спектру культур в комбікормах для птиці / Гавілей О. В.,Катеринич 

О. О.,Панькова С. М. Мультибиотик - альтернатива антибиотикам / 

Нагорная Л. В.,Бондарь С. ,Ворожбитов О. Вода - существенный 

компонент питания / Рябоконь Ю. А.,Рябоконь В. В. Годуйте свиней 

в літній період / Онушков Є. Оцінка в’язкості зернових кормів як 

шлях запобігання мальабсорбції у свиней / Цуканова С. В.,Долгая 

М. М. Листериоз свиней / Пейсак З. Производственные 

циклограммы в свиноводстве / Пранге Х. Три ризики надмірної 

густоти телиць у корівниках ; Серологічний контроль 

колострального імунітету телят / Масюк Д. М.,Кокарєв А. В.,Крутій 

К. А. . - [s. l.]. (Шифр К25/2018/7) 



Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

21.    Літопис авторефератів дисертацій / ДНУ "Книжкова палата 

України" ім. Івана федорова. Выходит ежеквартально - 2018г. N 2. - 

[s. l.]. (Шифр Л 3/2018/2) 

Экземпляры: всего:1 - БГ(1) 

 

 

22.    Літопис журнальних статей / Книжкова палата України. 

Выходит еженедельно - 2018г. N 10. - [s. l.]. (Шифр Л 10/2018/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

23.    Літопис журнальних статей / Книжкова палата України. 

Выходит еженедельно - 2018г. N 12. - [s. l.]. (Шифр Л 10/2018/12) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

24.    Літопис журнальних статей / Книжкова палата України. 

Выходит еженедельно - 2018г. N 13. - [s. l.]. (Шифр Л 10/2018/13) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

25.    Літопис журнальних статей / Книжкова палата України. 

Выходит еженедельно - 2018г. N 14. - [s. l.]. (Шифр Л 10/2018/14) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

26.    Літопис журнальних статей / Книжкова палата України. 

Выходит еженедельно - 2018г. N 9. - [s. l.]. (Шифр Л 10/2018/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

27.    Літопис книг / Книжкова палата України. Выходит дважды в 

месяц - 2018г. N 10. - [s. l.]. (Шифр Л 20/2018/10) 

Экземпляры: всего:1 - БГ(1) 

 

 

28.    Літопис книг / Книжкова палата України. Выходит дважды в 

месяц - 2018г. N 11. - [s. l.]. (Шифр Л 20/2018/11) 

Экземпляры: всего:1 - БГ(1) 

 

 

29.    Літопис книг / Книжкова палата України. Выходит дважды в 

месяц - 2018г. N 12. - [s. l.]. (Шифр Л 20/2018/12) 



Экземпляры: всего:1 - БГ(1) 

 

 

30.    Літопис книг / Книжкова палата України. Выходит дважды в 

месяц - 2018г. N 13. - [s. l.]. (Шифр Л 20/2018/13) 

Экземпляры: всего:1 - БГ(1) 

 

 

31.    Літопис книг / Книжкова палата України. Выходит дважды в 

месяц - 2018г. N 14. - [s. l.]. (Шифр Л 20/2018/14) 

Экземпляры: всего:1 - БГ(1) 

 

 

32.    Літопис книг / Книжкова палата України. Выходит дважды в 

месяц - 2018г. N 9. - [s. l.]. (Шифр Л 20/2018/9) 

Экземпляры: всего:1 - БГ(1) 

 

 

33.    Мікробіологічний журнал / Академія наук Української РСР. 

Выходит раз в два месяца - 2018г. N 3 

Содержание: Soil microbiome of primeval forest ecosystems 

Transcarpathia / Symochko L. Yu,,Kalinichenko A. V. Взаємодія 

бактерій з твердими матеріалами та наноматеріалами як основа 

нових біотехнологій / Курдиш І. К. Полифазный таксономический 

анализ и биологически активные вещества штамма pseudomonas 

sp.2303 / Клочко В. В.,Чугунова Е. О.,Авдеева Л. В. Генетичне 

профілювання фітопатогенних бактерій роду PDEUDOMONAS - 

збудників мокрого водянистого гниття люпину / Данкевич Л. А. 

,Патика В. П. Ability of microscopic fungi, recomneded for the 

estimatijn of funginertness of technical materials, to form hydrolases / 

Chuienko A. I.,Pysmenna Yu. B. Активність супероксиддисмутази та 

ензимів аскорбат - глутатіонового циклу у симбіотичних системах 

GLYCINE VAX - BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM за дії посухи / 

Маменко Т. П.,Хоменко Ю. О.,Коць С. Я. Ентомопатогенні бактерії 

bacillus thuringiensis - регулятор чисельності нутового мінера 

(liriomyza cicerina rd.) в біоценозі / Лісовий М. М.,Таран О. 

П.,Дем'янюк О. С. Перспективи використання мікробних 

поверхнево-активних речовин у рослинництві / Пирог Т. 

П.,Палійчук О. Г.,Іутинська Г. О. . - [s. l.]. (Шифр М 34/2018/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

34.    Мікробіологічний журнал / Академія наук Української РСР. 

Выходит раз в два месяца - 2018г. N 4 

Содержание: Antimicrobial activity of some essential oils on candida 

genus clinical isolates / Kryvtsova M. V.,Kohuch T. T.,Salomon I. 



Вплив умов культивування rhodococcus erythropolis imb Ac-5017 на 

властивості синтезованих поверхнево-активних речовин / Пирог Т. 

П.,Шевчук  Т. А.,Петренко Н. М. Влияние температуры 

выращивания pseudomonas chlororaphis subsp. chlorobaphis УКМ 

В-106 на состав и биологические свойства липополисахаридов / 

Броварская О. С.,Варбанец Л. Д. Серологічні особливості бактерій 

pseudomonas syringae агроекосистем зернових культур / Пасічник Л. 

А.,Буценко Л. М. Связь подвижности волютиновых гранул 

saccharomyces cerevisiae с экзополифосфатазной активностью в 

стрессовых условиях / Харчук М. С.,Громозова Е. Н. Мікобіота 

зерна panicummiliaceum L. в Поліссі та лісостепу України / 

Ключевич М. М.,Столяр С. Г. . - [s. l.]. (Шифр М 34/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

35.    Мир ветеринарии. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 3 

Содержание: Лабораторные и инструментальные исследования в 

клинической гастроэнтерологии собак и кошек : из опыта 

практического врача / Морозенко Д. В. Ошибки при 

органосохраняющей операции по поводу саркомы большеберцевой 

кости у ротвейлера / Мисилюк В. О.,Мисилюк Н. М.,Кривая Е. Е. 

Аллергии. Виды аллергий у животных. Методы диагностики и 

лечения / Безлущенко Е. В. Первый в мире опыт эндоскопической 

гемиламинэктомии при дегенеративном заболевании 

межпозвонкового диска хансен тип I у собак в клинической 

практике / Уланова Н. В.,Мануйлова В. В.,Баготов А. В. Значение 

симптома боли в неврологии / Федорович  В. Л. Нематодозы 

рептилий / Стоянов Л. А. . - [s. l.]. (Шифр М 45/2018/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

36.    Мир ветеринарии. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 4 

Содержание: Сегментированные филаментные бактерии (SFB) / 

Яровая Л. П. Бактеріальні інфекції шкіри у ветеринарних пацієнтів ; 

Неоплазии органов ротовой полости у собак / Чеботарева А. 

М.,Франчук Л. А. Экстренный прием. Эпилептический статус / 

Грачева Г. Ю. Послеоперационное обезбаливание кошек после 

рутинной овариогистерэктомии / Беляева А. С.,Мисилюк Н. М. 

Применение препарата пресорб в терапии воспалительных 

заболеваний кишечника у собак и кошек. Часть 1 ; Релакс - 

применение в практике, или обзор клинических исследований / 

Бабкина Н. . Эпидуральная анестезия: от терапии к практике / 

Таряник А. В. Оперативное лечение портосистемных шунтов / 

Горшков С. С.,Уланова Н. В. . - [s. l.]. (Шифр М 45/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 



 

37.    Молоко і ферма. Журнал для тих, хто працює в молочному 

скотарстві. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 2 

Содержание: Ефективність кормовиробництва: скільки корів може 

прогодувати гектар / Мірненко В. Транзитний період: профілактика 

синдрому жирної печінки та кетозу / Вандоні С. Годівля для надою, 

здоров’я та відтворення ; Буряковий жом: знати і зберегти цінність ; 

Мастити й антибіотики: американський підхід / Мідлтон Д. 

Профілактика та лікування маститів: естонський досвід / Калмус П. 

Сучасні методи комплексної вакцинації від респіраторного 

синдрому великої рогатої худоби ; Вигідний комфорт / Грант Р. 

Управління мікрокліматом у корівнику. - [s. l.]. (Шифр М 75/2018/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

38.    Молоко і ферма. Журнал для тих, хто працює в молочному 

скотарстві. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 3 

Содержание: Корми : менший попит - нижчі ціни / Музиченко Я. 

Страхування у тваринництві : непіднята цілина ; Продукти 

переробки / Пекін В. Значення штаму бактерій в силосних 

інокулянтах / Вітт К.,Кошовий Л. Захищений холін і продуктивність 

корів ; Буряковий жом : як не розгубити поживність ; Балансування 

раціону корів транзитного періоду : аніонні солі й захищені жири ; 

"Точна" годівля : тренд чи необхідність ? / Демчак М. Вибіркова 

сухостійна терапія : питання відкрите ; Вигідний комфорт. - [s. l.]. 

(Шифр М 75/2018/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

39.    Мясной бизнес. Выходит ежемесячно - 2018г. N 6 

Содержание: Модификация соединительной ткани для 

производства сырокопченых колбас пониженной энергетической 

ценности / Раймольд Ф.,Хильдебранд Х.,Эрдес А. К. . - [s. l.]. 

(Шифр М37/2018/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

40.    Мясной бизнес. Выходит ежемесячно - 2018г. N 7 

Содержание: Мясные паштеты: особенности сырья и технологии 

производства / Никитина Н. . Решение проблемы пищевых отходов: 

сокращение потерь в европейской розничной торговле / Робертс Э. 

Застосування імунокастрації для покращання якості туш кнурів в 

умовах промислового виробництва свинини в Україні / Повод М. 

Г.,Кравченко О. І.,Гетя А. А. Горизонтальные автоклавы: 

преимущества определяют актуальность / Вербицкий С. Б. 

Стерилизация паштетов. - [s. l.]. (Шифр М37/2018/7) 



Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

41.    Наше птахівництво. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 4 

Содержание: Світове виробництво курятини / Мельник В. Каченята 

по-французьки / Дичаковська В. Сексування добового молодняку / 

Прокудіна Н. Вирощування цесарок / Мельник В. Зберігання без 

загрози втрат / Колпакова Н. Економний обігрів / Мельник В. 

Теплові насоси / Мельник В. Поетапне заселення птиці / Пилипенко 

Є. Система майбутнього / Кирик О. Вирощування цесарок на м'ясо / 

Мельник В. Вітамін В5 у годівлі / Шастак Є. Рідкий бетаїн у годівлі 

годівлі птиці / Креспо Р.,Хільдебренд Б. Ефективність 

підкислювачів ; Виробництво без антибіотиків / Нагорна Л.,Бондар 

С.,Ворожбітов О. Способи годівлі каченят / Коливай В. 

Нестандартна профілактика ; Амінокислоти в годівлі індиків / 

Сичов М. . Макроелементи в птахівництві / Прокудіна Н. Контроль 

патогенів / Теобальд П.,Алєксєєв В. Інфекційний бронхіт ; 

Колібактеріоз в індиків / Краєвська І. Гігієна води / Зінь Б. 

Профілактика кокцидіозу ; Захист від стресу / Авдосьєва І.,Федів А. 

Вірусний гепатит каченят / Нагорна Л. . - [s. l.]. (Шифр Н 39/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

42.    Продовольча індустрія АПК / НУБП України. Выходит раз 

в два месяца - 2018г. N 2 

Содержание: Енергоефективність молокопереробних підприємств / 

Мєдвєдєва Н.,Сухенко В.,Розбицька Т. Біологічно активні речовини 

у формуванні антиоксидантних властивостей харчових продуктів / 

Філіпова Л. ,Зубарева  Л.,Баль-Прилипко Л. В. Розробка 

біотехнології м’ясних сиров’ялених снеків / Баль-Прилипко Л. 

В.,Слободянюк Н. М.,Леонова Б. Оптимізація технологічних 

параметрів одержання мусів з використанням пшеничного 

крохмалю / Мряченко Н.,Юрченко С. ,Дьяков О. Сенсорні 

показники якості рибних студнів на основі колагеновмісної 

сировини / Іванюта А. Формування споживчих властивостей нових 

солоних огірків функціонального призначення / Непочатих Т. 

Сучасне виробництво кормового борошна і технічних тваринних 

жирів / Муштук М. Аналіз якості меду в Україні і за кордоном / 

Баль-Прилипко Л. В. . - [s. l.]. (Шифр П 5/2018/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

43.    Продовольча індустрія АПК / НУБП України. Выходит раз 

в два месяца - 2018г. N 3 

Содержание: Фаговий моніторинг у біотехнологіях молочних 

продуктів / Науменко О.,Кігель Н. . Вплив технологічних факторів 



на процес створення лікувально-профілактичних продуктів для 

дітей / Філіпова Л. ,Зубарева  Л.,Проноза О. Режим работы 

пилотного образца безлопастной тестомесильной машины / Стадник 

И.,Лясота О. ,Васылив В. . Конструювання жирової основи спреду / 

Боднарчук О. ,Слободянюк Н. М. Вторинна сировина для 

м'ясо-кісткового борошна / Муштрук М. Arctium lappa L.- 

перспективна культура для одержання високомолекулярних 

фруктанів / Грушецький Р.,Гриненко І. . Застосування трихограм в 

яйцях зернової молі як корму при розведенні хижих клопів / 

Мєлюхіна Г. Зміна фізико-хімічних властивостей м'яса під дією 

бактеріальних препаратів при посолі. - [s. l.]. (Шифр П 5/2018/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

44.    Пропозиція. Выходит ежемесячно - 2018г. N 6. - [s. l.]. 

(Шифр П45/2018/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

45.    Пропозиція. Выходит ежемесячно - 2018г. N 7/8. - [s. l.]. 

(Шифр П45/2018/7) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

46.    Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2018г. N 6 

Содержание: Соя та продукти її переробки / Назар Б. І. ,Бойко Г. 

Й.,Очеретяна К. В. Енергія в раціоні свиней / Бабань О. А.,Щур В. 

П.,Щур Д. В. Mentofin R - профілактика респіраторки / Коновал 

Л.,Прудиус Т. Для корів і телят - пробіотики "Ентерономін" і 

"Ентеронормін Детокс" / Переста М. Особливості поширення АЧС 

територією України / Рєвнівцев О. Надійний захист тварин від 

теплового стресу ; Аналитические программы, используемые в 

свиноводстве / Бальников А. А.,Рябцева С. В. Французский мясной 

скот / Куба С. . - [s. l.]. (Шифр Т52/2018/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

47.    Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2018г. N 7 

Содержание: Рынок мяса птицы: основные тенденции / Ковальчук 

А. Птицеводство сегодня, завтра / Рябоконь Ю. А. Відгодівля ВРХ у 

світі та місце України в цьому процесі / Шатохін Є. Збільшення 

тривалості життя корів починається з якісного утримання телиць ; 

Обгрунтування оптимального раціону годівлі перепелів / 

БолтянськА  Л. О.,Болтянський  Б. В. ,Скляр Р. В. Важливий 

елемент ефективного ведення птахівництва - стандарти якості води / 

Пилипенко Є. Особливості відбору  та вирощування ремонтного 



молодняку / Бабань О. Необхідність профілактичних 

протимікробних обробок свиноматок та поросят / Новаковський Д. 

Пробіотичні засоби для усунення запахів та гігієнізації / Коновал 

Л.,Прудиус Т. Ефективне лікування кокцидіозу / Краснянчук . 

Псевдомоноз птиц / Новикова О.Б.,Бортенев А. А. . - [s. l.]. (Шифр 

Т52/2018/7) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

48.    Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна - 

2018г. N 6 
Содержание: Ферменти в раціонах свиноматок: перевершуючи 

очікування / Шастак Є. Особливості відбору  та вирощування 

ремонтного молодняку / Бабань О. Проведення клінічних 

досліджень у практиці ветеринарної медицини / Музика В. П.,Жила  

М. ,Шкодяк Н. В. Репродуктивно-респіраторний синдром свиней 

(РРСС) : коли інфекція під контролем ; Взаємозв'зок між молочною 

продуктивністю, функцією яєчників та відтворенням у 

високопродуктивних корів ; Дати “гідну відсіч” мікотоксинам / 

Усатенко Наталія,Крюкова Л. Біологічні консерванти: вплив на 

якість та аеробну стабільність силосу / Загородній А.,Чернюк С. 

Кульгавість як одна з основних причин передчасного вибракування 

свиноматок / Соколов  В. . . - [s. l.]. (Шифр Т 10/2018/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

49.    Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна - 

2018г. N 7/8 

Содержание: П'ятдесят відтінків силосу... / Алексєєв В. . 

Пробіотики - аспекти застосування при сучасних технологіях 

вирощування тварин / Коцюмбас І. ,Левицький Т. ,Жила  М. . 

Взаємозв'язок між молочною продуктивністю, функцією яєчників та 

відтворенням у високопродуктивних корів ; Стратегія годівлі корів 

у літній період / Білоус А. Чистий від плісняви - поживний для 

тварин ; Доїння корів у відра чи молокопровід : знайти оптимальне 

рішення ; Організація системи сухої годівлі поросят : досконало 

продумана та ефективна / Голоцван О.,Крюкова Л. Навіть за умов 

економічної нестабільності - залишатися прибутковим / Крюкова Л. 

. - [s. l.]. (Шифр Т 10/2018/7/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

50.    Український біофармацевтичний журнал. Выходит 

ежеквартально - 2018г. N 2 

Содержание: вплив еплеренону на фізіологічні параметри та ступінь 

карбонільно-оксидативного стресу у щурів з експериментальним 



ушкодженням міокарда / Ткаченко В. А. Screening of Bearberry 

leaves extracts hypoglycemic effect and study of acute toxicity / 

Kravchenko G. Експериментальне дослідження протизапальних 

властивостей екстракту  “Веностен” / Загайко А. Л.,Кухтенко О. 

С.,Галузінська Л. В. Вивчення антиоксидантних властивостей 

дерматокосметичних засобів з рослинними субстанціями на 

біологічній моделі paramecium caudatum / Федоровська М. 

І.,Половко Н. П.,Стрілець О. П. Удосконалення складу 

карієспрофілактичного гелю / Анісімов В. Ю.,Гельмбольдт В. 

О.,Половко Н. П. Вивчення протизапальної активності настойки та 

екстрату з листя хости ланцетолистої / Линда О. С.,Фіра Л. 

С.,Лихацький П. Г. Протиподагричні засоби: дослідження 

асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів 

споживання в Україні / Ткачова О. В.,Сердюк І. С. Аналіз основних 

соціально-економічних характеристик інгібіторів АПФ та тенденції 

їх споживання в Україні / Яковлєва Л. В.,Скришевська а. В.,Музика 

Н. Я. Pharmacological evaluation of sustained release matrix tablets 

containing vaccinium myrtillus leaf dry extract as an alpha-glucosidase 

inhibitory drug / Kolisnyk T.,Lytkin D.,Zagayko A. Експериментальне 

дослідження ефективності Глюкваміну при тубулярному ураженні 

нирок / Шебеко С. К.,Зупанець І. А.,Пропіснова В. В. Вивчення 

складу флавоноїдів і гіпоглікемічної дії сухих екстрактів стулок 

квасолі / Вронська Л. В.,Дуб А. І.,Кліщ І. М. Дослідження 

поліферольних сполук у складі густих екстрактів з незрілих плодів 

горіха волоського / Залигіна  Є. В.,Подплетня О. А.,Соколова К. В. 

. - [s. l.]. (Шифр У134018069/2018/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

51.    Український радіологічний журнал / НАМНУ, Ін-т 

медичної радіології ім. С. П. Григорєва. Выходит ежеквартально - 

2018г. N 2 
Содержание: Радіобіологічні аспекти брахітерапії вторинного 

метастатичного раку вагіни / Іванкова В. С.,Дьоміна Е. 

А.,Матвієвська Л. В. Досвід застосування HDR-брахітерапії в 

лікуванні злоякісних пухлин шкіри, слизової оболонки ротової 

порожнини, прямої кишки, анального каналу / Соколовська М. 

В.,Івчук В. П.,Говоруха Т. М. Сопоставление динамической 

чувствительности магнитно-резонансной томографической 

перфузии и неинвазивной артериальной спинмаркировки в 

диагностике степени злокачественности глиом / Грязов А. А. Досвід 

впровадження лапароскопічних технологій в лікуванні 

колоректального раку / Селезньов М. А. переваги сучасних 

технологій у променевій терапії онкологічних захворювань / 

Іванкова В. С. Способ определения лимфовенозного оттока 

сегментов конечности с дистальным отеком у онкологических 



больных после комбинированного лечения / Хворостенко М. 

И.,Кихтенко И. Н.,Хворостенко Ю. М. Вміст VEGF, ЦОГ-2, ПГЕ-2 у 

сироватці крові хворих на пухлини голови та шиї в динаміці 

конформної променевої терапії / Білозор Н. В.,Артюх С. 

В.,Мітряєва Н. А. Принципы минимизации хирургической травмы 

при раке грудной железы и возможности реконструкции / 

Красносельский Н. В.,Белый А. Н. Роль дози ад'юктивної 

променевої терапії при саркомах матки І-ІІ стадій / Сухін В. С. 

Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній 

практиці в Україні. Частина 2 / Луховицька Н. І.,Кулініч Г. В. 

Острая кишечная непроходимость после химиолучевой терапии 

местно-распространенного рака прямой кишки. Клинический 

случай / Махмудов Д. Э.,Палий М. И.,Ганич А. В. Хирургическое 

лечение местно-распространенного экстраинтракраниального рака 

кожи затылочной области / Красносельский Н. В.,Бабалян Ю. 

А.,Крутько Е. Н. Клінічний випадок лікування раку шкіри носа. 

Оперувати чи опромінювати? / Доля Ю. О.,Григоренко С. 

В.,Щербатюк Т. М. . - [s. l.]. (Шифр У924635988/2018/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

52.    Український реферативний журнал. Выходит раз в два 

месяца - 2018г. N 3. - [s. l.]. (Шифр У 5/2018/3) 

Экземпляры: всего:1 - БГ(1) 

 

 

53.    Український реферативний журнал. Выходит раз в два 

месяца - 2018г. N 3. - [s. l.]. (Шифр У 12/2018/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

54.    Український реферативний журнал. Выходит раз в два 

месяца - 2018г. N 4. - [s. l.]. (Шифр У 5/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - БГ(1) 

 

 

55.    Український реферативний журнал. Выходит раз в два 

месяца - 2018г. N 4. - [s. l.]. (Шифр У 12/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

56.    Фізіологічний журнал / Інститут фізіології ім. 

О.О.Богомольця НАН України - 2018г. N 3 

Содержание: Functional renal state of mature rats with a quick type of 

acetylation under conditions of cadmium chloride and sodium nitrate / 

Boychuk T. M.,Kmet T. I.,Filipets N. D. Вплив активатора 



АТФ-чутливих калієвих каналів флокаліну на окисний метаболізм, 

активність NO-синтаз і оксигенацію крові / Струтинський Р. 

Б.,Коркач Ю. П.,Струтинський В. Р. Effects of herbal multicomponent 

dietary supplement in experimental pneumonia / Serebrovska 

Z.,Swanson R.,Portnichenko V. Вплив наноаквахелатів селену, 

германію та їх комплексу на ембріональний розвиток перепелів / 

Ніщеменко М. П.,Трокоз В. О.,Порошинська О. А. Вплив цитрату 

ванадію на гематологічні характеристики щурів із 

алкосаніндукованим діабетом / Понкало Л. І.,Климець Г. В.,Іскра Р. 

Я. Changes of antioxidant potential under the experimental periodontitis 

development / Demkovych A. Ye.,Bondarenko Yu. I. Вплив хронічної 

гіпомелатонінемії на вуглеводний і ліпідний обмін за умов 

призначення щурам "дієти західного типу"  / Бєлікова О. І.,Черно 

В. С.,Френкель Ю. Д. Особливості клітинного складу кісткового 

мозку щурів при гострому опроміненні та введенні 

S-гетерилмодифікованого цистеаміну / Узленкова Н. 

Є.,Скоробогатова Н. Г.,Моісєєва Н. М. плив водного колоїдного 

розчину фулерену С60 на гематологічні і біохімічні показники крові 

щурів / Власов О. О.,Ковальов Г. О.,Бєлочкіна І. В. Роль матриксних 

металопротеїназ та поліморфізмів їх генів у розвитку ішемічної 

хвороби серця / Погорєлова О. С.,Гарбузова В. Ю.,Приступа Л. Н. 

Вплив магніюна ремоделювання кісткової тканини / Літовка І. 

Г.,Березовський  В. Я. . - [s. l.]. (Шифр Ф 10/2018/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

57.    Фізіологічний журнал / Інститут фізіології ім. 

О.О.Богомольця НАН України - 2018г. N 4 

Содержание: Вплив трансплантації мультипотентних стромальних 

клітин тимуса на імунну систему мишей в умовах її регерації / 

Нікольський  І. С.,Нікольська  В. В.,Демченко Д. Л. Генетична 

схильність до бронхолегеневої патології у працівників шкідливих і 

небезпечних галузей промисловості: аналіз п’яти поліморфозмів 

генів репарації ДНК / Андрущенко Т. А.,Гончаров С. В.,Досенко В. 

Є. Підвищена функціональна зв’язаність ділянок скроневої частки 

як магнітно-резонансний маркер при скроневій епілепсії / 

Омельченко О. М.,Макарчук  М. Ю. Анти-, прооксидантний статус 

організму свиней з різними типами вищої нервової діяльності при 

стресі / Данчук О. В.,Карповський В. І.,Трокоз В. О. Necrotic and 

apoptotic changes of neutrophils and mononocytes of blood in 

experimental periodontitis and their corrections by quercetin / 

Demkovych A. Ye. Вплив поляризованого світла на життєздатність 

гангліонарних клітин сітківки при глаукомі низького тиску у щурів / 

Агашков К. С.,Краснякова  М. С.,Ніколайчук Н. С. Зміни 

мінеральної щільності зубощелепного апарату щурів із 

цододефіцитом та інсулінорезистентністю / Гуранич С. 



П.,Воронич-Семченко Н. М.,Гуранич Т. В. Імуногістохімічна 

характеристика експресії деяких мезенхімальних та епітеліальних 

маркерів у нирках, сечоводах та сечовому міхурі нащадків щурів 

лінії WAG, що розвивалися в фізіологічних умовах / Сорокіна І. 

В.,Мирошниченко М. С.,Капуник Н. В. Корекція інволютивних змін 

репродуктивної системи самиць щурів імплантацією 

кріоконсервованих фрагментів плаценти / Прокопюк В. 

Ю.,Прокопюк О. С.,Мусатова І. Б. Мітохондральна дисфункція та 

оксидативні порушення у мозку щурів при моделюванні 

паркінсоноподібного синдрому: коригувальна дія капікору / 

Маньковська І. М.,Гончар О. О.,Носар В. І. . - [s. l.]. (Шифр Ф 

10/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

58.    Фармакологія та лікарська токсикологія / Національна 

академія медичних наук України. Выходит раз в два месяца - 2018г. 

N 2 
Содержание: Синтез і протипухлинна активність гідробромідів 

1-(4¹-циклогексилфеніл)-2-[5,6-дигідро-4Н-[1,3] тіазин-2-їл)- 

ариламіно]етанонів / Демченко С. А.,Шарикіна Н. І.,Бухтіарова Т. 

А. Перспективи використання ліпосомальної форми цитохрому С 

для поповнення гострої масивної крововтрати / Добреля Н. В.,Гула 

Н. С.,Карацуба Т. А. Розвиток експериментального цукрового 

діабету пригнічує загальну калієву провідність у гладеньком’язових 

клітинах аорти, але збільшує її в клітинах легеневої артерії щурів / 

Іванова І. В.,Мельник М. І.,Соловйов А. І. Вплив метформіну на 

морфофункціональні характеристики сім’яників щурівза 

метаболічного синдрому, що розвинувся в ювінальному віці / 

Коваленко  В. М.,Ткаченко О. С.,Шаяхметова Г. М. Доклінічне 

дослідження стреспротекторних властивостей олігопептидів - 

гомологів фрагмента АКТГ 15-18 на моделі гострого холодового 

стресу / Кудіна О. В.,Штриголь С. Ю.,Колобов О. О. Протибольова 

активність лефлуноміду за комбінованого застосування з 

целекосибом та амлодипіном на тлі експериментального 

ревматоїдного артириту, асоційованого з артеріальною гіпертензією 

/ Серединська Н. М.,Мохорт М. А.,Киричок Л. М. антибактеріальна 

активність 4-(1-адамантил)- (1-амінобутил) бензолу відносно 

біоплівок S. aureus / Шарова А. О.,Гринчук Н. І.,Дудікова Д. М. 

вплив пектину яблучного на гістоструктуру печінки щурів й 

активність процесів ПОЛ за умов хронічної алкогольної 

інтоксикації / Шеремета Л. М.,Гайнюк М. Б.,Багрій М. М. Факторы, 

способствующие побочным эффектам off label препаратов / 

Дроговоз С. М.,Матвеева Е. В.,Лукиянчук Ю. О. особливості 

кондуктометричного контролю якості дистильованої води для 

фармакопейних потреб / Брицун В. М.,Останіна Н. В. . - [s. l.]. 



(Шифр Ф 15/2018/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

59.    Фармакологія та лікарська токсикологія / Національна 

академія медичних наук України. Выходит раз в два месяца - 2018г. 

N 3 
Содержание: Oсобенности нарушения экспрессии матричной РНК 

Нif-1α и 3α в условиях острого нарушения мозгового 

кровообращения и на фоне применения модуляторов HSP 70 / Била 

Ю. В.,Беленичев И. Ф.,Камышный А. М. Дослідження аналептичної 

активності похідних сірко- та азотвмісних гетероциклів на моделі 

пропофолого наркозу / Кабачна І. В.,Дроговоз С. М.,Кабачний В. І. 

Виявлення протигрипозної активності бензімідазолів / Гридіна Т. 

Л.,Федчук А. С.,Басок С. С. Фармакологічні властивості нової 

комбінованої мазі з етонієм / Іванцик Л. Б.,Дроговоз С. М.,Гербіна 

Н. В. Дослідження норадренергічних механізмів аналгетичної дії 

атристаміну / Подольський Т. М. ,Штриголь С. Ю. Антифунгальна 

дія сполуки КВМ-194 на моделі інфікування зразків нігтьових 

пластинок Aspergillus niger / Суворова З. С.,Вринчану Н. О. Вплив 

препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на 

ефективність і безпечність алопуринолу в експерименті / Товчига О. 

В.,Лар'яновська Ю. Б.,Штриголь С. Ю. Психотропні та метаболічні 

ефекти препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) і 

метформіну в мишей з алоксановим діабетом / Товчига О. 

В.,Штриголь С. Ю.,Горбач Т. В. Дослідження ефективності 

таблеток “Комбідерм” за умов експериментальної гострої виразки 

шлунка / Тригубчак О. В.,Фурдела М. Я.,Вольська А. С. 

Короткострокові результати фармакотерапії в дітей з симптомами 

харчової гіперчутливості на шкірі / Пахольчук О. П. Порівняльна 

оцінка  впливу протитуберкульозних лікарських засобів на 

експресію CYP2E1 і стан сперматогенного епітелію за умов 

введення щурам-самцям у двох комбінаціях, що містять етамбутол 

або стрептоміцин / Шаяхметова Г. М. Отримання густих екстратів з 

незрілих плодів горіха волоського та дослідження кількісного 

вмісту юглону в їхньому складі / Залигіна  Є. В.,Подплетня О. 

А.,Слесарчук В. Ю. Перспективи використання засобів рослинного 

походження для профілаектики  та лікування ожиріння / 

Шаповалова Н. В.,Тарнавська М. І. ,Сметаніна К. І. . - [s. l.]. (Шифр 

Ф 15/2018/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

60.    Фармацевтичний часопис / Тернопільський ДМУ ім. І. Я. 

Горбачевського, НФУ. Выходит ежеквартально - 2018г. N 2 

Содержание: Синтез та первинна оцінка протизапальної активності 



1,4,5,6-тетрагідропіримідин-2-карбоксамідів / Горішник В. 

Я.,Фролов Д. А.,Нєктєгаєв І. О. Смородини чорної плоди - 

перспективна сировина для розробки національної монографії в 

державну фармакопею України / Кузнєцова В. Ю.,Котов А. 

Г.,Кисличенко В. С. . морфолого-анатомічні ознаки хризантеми 

багаторічної садової сортів belgo і пектораль / Полонець О. 

В.,Марчишин С. М.,Сіра Л. М. До питання макро-, 

мікродіагностики гарбуза насіння як лікарської рослинної сировини 

/ Вовк О. Г.,Соколова О. О.,Котов С. А. Дослідження впливу 

допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості 

порошкових мас при розробці технології таблеток екстракту 

грушанки круглолистої / Дарзулі Н. П.,Грошовий Т. А.,Соколова К. 

В. Застосування методу математичного планування експерименту 

при оптимізації складу та технології матриксних таблеток із сухим 

екстратом листя чорниці / Рубан О. А.,Колісник Т. Є.,Сліпченко Г. 

Д. Вибір кількісного складу допоміжних речовин при створенні 

таблеток цеоліту природного 9кліноптилоліту) / Рибачук В. 

Д.,Рубан О. А. Кількісне визначення L- триптофану та тіотриазоліну 

в модельній суміші / Кучеренко  Л. І.,Мазур І. А.,Борсук С. О. 

Спектрофотометричне визначення 1-[-(2-гідроксіетил-1)-3- 

метилксантин-8-іл]піперазиній хлориду / Іванченко Д. Г.,Жук Ю. 

М.,Васюк С. О. Валідація методики кількісного 

спектрофотометричного визначення верапамілу гідрохлориду у 

складі лікарських форм / Сулима М. І.,Огурцов В. В.,Жук Ю. М. 

Експертна оцінка простатопротекторів для фармакотерапії 

хронічного простатиту ( на прикладі Івано-Франківської області) / 

Громовик Б. П.,Гадяк І. В.,Тріщ В. І. Маркетингові дослідження 

фармацевтичного ринку лікарських засобів для лікування 

серцево-судинних захворювань / Немченко А. С.,Куриленко Ю. Є. 

Дослідження асортименту  відхаркувальних фітопрепаратів для 

лікування кашлю при простудних захворюваннях / Белей С. 

Я.,Грошовий Т. А.,Белей Н. М.  / Палюх О. А.,Громовик Б. 

П.,Виноград Н. О. Аналіз повторних випадків захворювання в 

оцінціт вартості захворювання на ротавірусну інфекцію / Соловйов 

С. О.,Мохорт Г. А.,Лелека М. В. . Сучасний стан створення, 

виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів / 

Тригубчак О. В.,Грошовий Т. А.,Бегей Н. С. . . - [s. l.]. (Шифр Ф 

7/2018/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

61.    Цитология и генетика / НАНУ, інститут клітинної біології і 

генетичної інженерії. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 4 

Содержание: Гистохимический  анализ тканеспецифического 

ацетилирования α-тубулина как ответной реакции на 

индукциюаутофагии У arabidopsis thalianaразличными 



стрессовымифакторами / Литвин Д. И.,Оленева В. Д.,Емец А. И. 

Изменение антиоксидантногостатуса трансгенных корней растений 

рода artemisia после А. rhizogenes-опосредованной генетической 

трансформации / Матвеева Н. А.,Шутова А. Г.,Шиш С. Н. 

Успадкування ознак , що контролюються непарними хромосомами, 

за даними щодо трансмісії моносомно-доповненої хромосоми S t 

геному elymus sibiricus / Моцний І. І.,Кульбіда М. П. Особливості 

регенизації та генетична мінливість рослин видів crambe koktebelica 

та cramble tataria в культурі in vitro / Пушкарьова Н. О.,Лахненко О. 

Р.,Белокурова В. Б. Генотипування зразків гексаплоїдної пшениці з 

роду triticum ssp за допомогою ISS-маркерів / Кирієнко А. 

В.,Рожков Р. В.,Парій М. Ф. Вплив похідних мультипотентних 

мезенхімальних стромальних клітин на властивості клітин раку 

молочної залози in vivo / Гергелюк Т.,Перепелиціна О.,Остапченко 

Л. І. . - [s. l.]. (Шифр Ц 8/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


