
Бібліографічний покажчик періодичних видань січень 2019 року 
 
1. Polish Journal of Veterinary Sciences / Polish Academy of Sciences, 

Committee of Veterinary Sciences. Периодичность не определена - 

2018г. N 4 
Зміст: The inflammatory reaction and the expression of pro- and 

anti-inflammatory cytokines to a novel polyester-polyurethane aortic 

prosthesis evaluated in dogs at 6 and 12 months post-implantation / 

Malniece A.,Auzans A. Effects of acute lipopolysaccharide-induced 

toxemia model on some neglected blood parameters / Adam G. O.,Lee 

H. R.,Lee S. J. Plasma humanin as a prognostic biomarker for canine 

myxomatous mitral valve disease : a comparison with plasma NT-roBNP 

/ Mangkhang K.,Punyapornwithaya V.,Tankaew P. Determination of 

cytokine profiles in populatiuons of dendritic cells from cattle infected 

with bovine leukaemia virus / Iwan E.,Szczotka M.,Kocki J. Changes in 

serum neopterin and C-reactive protein concentrations in female dogs 

with mammary gland tumours / Szczubial M.,Dabrowski R.,Lopuszynski 

W. Extrathoracic negative pressure ameliorates lung injuri during 

mechanical ventilation in experimental pigs / Wessely-Szponder 

J.,Szponder T.,Fijalkowska-Nestrowicz A. Potential immune modulating 

properties and antioxidant activityof supplementing commercially 

available lactoferrin and/or Lactobacillus sp. in healthy Ossimi lambs / 

El-Ashker M.,Risha E.,Abdelhamid F. The concentration of copper, zink, 

manganese and selenium in the serum and liver of goats with carpine 

arthritis-encephalitis / Milczarek M.,Czopowicz M.,Szara E. The protein 

expression disorders of connexins (Cx26, Cx32 and Cx43) and keratin 8 

in bovine placenta under the influence of DDT, DDE and PCBs / 

Wojciechowska A.,Mlynarczuk J.,Kotwica J. The effect of zinc and/or 

vitamin E supplementation on biochemical parameters of 

selenium-overdosed rats / Melkova M.,Szakova J.,Mlejnek P. 

Comparative interpretation of lactate measurement by point of care 

spectrophotometric and ELISA methods in transition cows / Erdogan 

H.,Unubol Aypak S.,Erdogan S. Assessment of biofilm formation by 

faecal strains of Enterococcus hirae from different species of animals / 

Bino E.,Laukova A.,Kandricakova A. Effect of the acrosome reaction on 

the efficiency of sperm-mediated DNA transfer / Mu Y.,Jiang C.,Jiao M.  

/ Antanaitis R.,Juozaitiene V.,Televicius M. The evaluation of 

hemostatic dysfunction and disseminated intravascular coagulation in 

dairy cows with abomasal displacement / Maden M.,Yildiz R.,Col R. 

Reference intervals for transthoracic echocardoigraphic measurements in 

adult Dachshunds / Garncarz M.,Parzeniecka-Jaworska M.,Cropowicz 

M. Anti-pruritic effect of topical capsaicin against histamine-indused 

pruritus on canine skin / Bae S. ,Yu J.,Jeong H. The effects of osaterone 

acetate on clinical signs and prostate volume in dogs with benign 

prostatic hyperplasia / Socha P.,Zdunczyk S.,Tobolski D. The repeatable 

method of laparoscopic ovum pick-up (OPU) in sheep : clinical aspects 



and efficiency of the method / Wieczorek J.,Koseniuk J.,Cegla M. 

Effects of L-carnitine on morphology and cellular parameters of hen 

erythrocytes / Kasperek K.,Bownik A.,Knaga S. Suitability of selected 

culture media for Blastocystis spp. / Piekara-Stepinska A.,Gorczykowski 

M.,Piekarska J. Effect of tigecycline on the production of selected 

cytokines and counts of murine CD4+ and CD8+ T cells - an in vitro 

study / Jasiecka-Mikolajczyk A.,Jaroszewski J. J.,Maslanka T. Influence 

of Leukotriene receptor antagonist on contractile activity of the porcine 

uterine smooth muscle in the luteal phase and in early pregnancy / 

Markiewicz W.,Wisniewska A,Madej-Smiechowska H. Comparison of 

loop-mediated isithermal amplification (LAMP) and cross-priming 

amplification (CPA) for detection of African swine fever virus / 

Wozniakowski G.,Fraczyk M.,Mazur N. Obtaining heathly offspring 

from PRRSV-positive pig breeding herds / Lustykova A.,Frydrychova 

S.,Seifert J. Four years of African swine fever in Poland. New insights 

into epidemiology and prognosis of future disease spread / Pejsak 

Z.,Niemczuk K.,Frant M. . - [s. l.]. (Шифр P 94/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

2. Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 2018г. 

N 11 

Зміст: Вплив удобрення на продуктивність бобово-злакової 

травосумішки / Оліфірович В. О.,Осадчук В. Д.,Осадчук Д. В. 

Становлення та розвиток кормовиробництва в Україні / Петриченко 

В. Ф.,Корнійчук  О. В.,Задорожна І. С. Науково-практичні аспекти 

селекції і збереження генофонду молочної худоби / Гладій М. 

В.,Полупан Ю. П.,Костенко О. І. Біологічна дія функціональних 

наноматеріалів у різних видів тварин / Влізло В. В.,Федорук Р. 

С.,Іскра Р. Я. Сучасна епізоотична ситуація щодо грипу птиці у світі 

та Україні (розробка вітчизняних засобів моніторингу, діагностики) 

/ Стегній  Б. Т.,Музика Д. В.,Піщанський О. В. Очищення повітря 

на свинокомплексах / Гладій М. В.,Волощук В. М.,Смислов С. Ю. 

Пріоритети та наукові здобутки в галузі тваринництва півдня 

України / Вдовиченко Ю. В.,Іовенко В. М.,Жарук Л. В. Аналіз 

сучасного поширення класичної чуми свиней у світі / Ничик 

С.А.,Мандрига С. С.,Муштук І. Ю. Диверсифікація розвитку 

виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, 

енергетичної, економічної та екологічної безпеки України / 

Калетнік Г. М. Водна безпека - запорука сталого розвитку України / 

Ромащенко М. І.,Яцюк М. В.,Шевчук С. А. Сучасний стан та 

перспективи наукового забезпечення харчової індустрії України / 

Сичевський М. П.,Хомічак Л. М. ,Романчук І. О. Розробка на основі 

олій та насіння олійних культур продуктів для харчування 

спортсменів / Белінська А. П.,Матвєєва Т. В.,Папченко В. Ю. . - [s. 

l.]. (Шифр В 16/2018/11) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 



 

 

3. Вісник фармації / Національний фармацевтичний університет. 

Выходит ежеквартально - 2018г. N 4 

Зміст: The synthesis of 2-amino-4-aryl-4H-pyrano[3,2-c][1.2] 

benzoxathiine-3-carbonitrile 5.5-dioxides and the study of their effect on 

the blood coagulation process / Grygoriv G. V.,Lega D. A.,Shemchuk L. 

M. The study of  the elemental compostion of lris hungarica and 

varieties of irises / Kovalyov V. M.,Krechun A. V.,Mykhailenko O. O. 

Saponins of the extracts of galium aparine and galium verum / 

Shynkovenko I. L.,Ilyina T. V.,Kovalyova A. M. The study of saponins 

of the raspberry cake alcoholic extract by HPLC / Polishchuk I. 

M.,Komissarenko M. A.,Golik M. Yu. The studies on the pharmaceutical 

development of dosage forms with silver and gold nanoparticles for use 

in dentistry and surgery / Bilous S. B.,Rieznichenko L. S.,Dybkova S. M. 

The choice of fillers when creating natural zeolite tablets by the wet 

granulation method / Rybachuk V. D. The conceptual bases of 

implementation of the controlling sestem of marketing communication 

management in pharmaceutical organizations / Olkhovska A. B.,Malyi 

V. V. The marketing research of drugs for prevention and treatment of 

stress conditions at the pharmaceutical market of Ukraine / Yakovenko 

O. V.,Ruban O. A.,Hrynenko V. V. The experimental study of the cream 

with cerium dioxide nanoparticles on the model of the photodynamic 

injury in guinea pigs / Zaychenko G. V.,Pokotylo O. A. . - [s. l.]. (Шифр 

В 17/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4. Ветеринарна практика. Выходит дважды в месяц - 2018г. N 12 

Зміст: Неврологічні клінічні прояви в діагностиці ендокринних  і 

метаболічних захворювань у собак і котів.  / Ігнатенко Н. А. 

Дискоїдний червоний вовчак / Бєлова С. . Безпека циклоспорину 

при тривалому лікуванні атопічного дерматиту / Нателл Т.,Рііс 

Д.,Робертс Е. Резорбція зуба у кота. Екстракція кореня ретенційного 

премоляра / Майкл Пік Р. Комплексний підхід до дезинфекції 

ферми / Касан К. Пробіотики у раціоні: годуємо свиноматок у 

період лактації / Йоргерсен Є. Причини неплідності свиноматок ; 

Значення дріжджів для  продуктивності та відтворення ; Техника 

управления дельфином / Марканов Н. М.,Ушаков О. С. . - [s. l.]. 

(Шифр В-14/2018/12) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

5. Вища освіта України / Ін-т вищ. освіти НАПН України. 

Выходит ежеквартально - 2018г. N 4 

Зміст: Обличчям до школи / Андрущенко В. Облік робочого часу й 



оцінювання трудових затрат науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти України  / Дзюба С. Університетські 

рейтинги та проблема оцінки якості викладання і навчання / 

Курбатов С. Трансверсальна самість в епоху глобалізації (до 

обгрунтування трансформативних стратегій вищої освіти) / 

Горбунова Л. Значення "Національної доктрини розвитку освіти у 

ХХІ столітті" як засадничого документу для української освітньої 

системи / Якимчук О. Проблеми формування ефективної державної 

інформаційної політики і освіти / Захаренко К. Інтегрований підхід 

до викладання фармацевтичної технології у комплексній 

післядипломній підготовці провізорів-інтернів / Нікогосян 

Л.,Науменко І.,Красна О. Особливості професійної підготовки 

менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності / 

Любарець В. Вища  музична освіта України: виклики та стимули 

китайської освітньої міграції    / Тарапата-Більченко Л. Intercultural 

competences in education for the development of social cohesion of 

youth: european practices / Nesterova M. Роль мов і вищої освіти в 

національній ідентифікації молоді (Ірландія та Україна) / Ляшенко 

Л.,Соловей Н. Теоретико-методологічні проблеми законотворення 

та правового супроводу вищої освіти / Сімакова Н. . - [s. l.]. (Шифр 

В 97/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

6. Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 10 

Зміст: Теоретична парадигма сталого розвитку та українські реалії / 

Звєряков М. І. Про кризу в економічній науці та шляхи виходу з неї 

/ Папава В. Економічна освіта: шляхи від теорії до практики / 

Гриценко А. А. Інклюзивний розвиток як основа протидії 

глобальним викликам сьогодення / Манцуров І. Г. Проблематика 

істини у світовій економічній науці / Тарасевич В. М. Розвиток 

вугільної промисловості в сучасних умовах / Амоша О. 

І.,Череватський Д. Ю. Модернізація української газотранспортної 

системи: національні та міжнародні виклики / Панченко. Крок 

уперед і два назад - декларація та реальність державної політики 

розвитку науки, інновацій та високотехнологічного виробництва в 

Україні / Одотюк І. В. . - [s. l.]. (Шифр Е020854320/2018/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

7. Економіка. Фінанси. Права. Выходит ежемесячно - 2018г. N 12 

Зміст: Ринок споживчих товарів України: проблеми та перспективи 

розвитку / Тарлопов І. О. Реалізація основної функції лізингу при 

його використанні підприємствами сільськогосподарської галузі / 

Єпіфанова І. М.,Союменко А. С. Напрями та інструменти 

удосконалення державної політики фінансово-кредитної підтримки 



суб’єктів малого підриємництва в Україні / Шушкова Ю. 

В.,Дронський В. А. Сучасні тенденції розвитку факторингових 

послуг в Україні та світі / Пошивалова О.В.,Михалочкіна М. О. 

Правові позиції ЄСПЛ у контексті психологічного опосередкування 

права / Озерський І. В. Зарубіжний досвід використання 

інноваційних технологій мотивування персоналу підприємств 

харчової промисловості / Аверіхіна Т. В.,Резнік В. А.,Аверіхін М. 

М. Завдання генерального об’єднання базисних балансів 

національної економічної (господарської) конструкції / Ткаченко 

С.А.,Потишняк О. М. Сучасні тенденції розвитку готельного 

господарства / Табенська О. І. . - [s. l.]. (Шифр Е 5/2018/12) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

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

Выходит ежемесячно - 2019г. N 1 

Зміст: Пожирачі бактерій / Горюк Ю. В. Контроль зеранолу / Салата 

В. З. Родильний парез у корів / Ситарчук В. Жодних подачок зі 

столу / Локес-Крупка Т. П. . - [s. l.]. (Шифр З-6/2019/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

9. Мир ветеринарии. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 6 

Зміст: Идиопатический менингоэнцефалит собак - характеристика и 

пример клинического случая / Федорович  В. Л.,Каратаев П. С. 

Клинический случай новообразования 6-го поясничного позвонка у 

котенка / Глебов А. Хирургическое лечение аппендикулярной 

остеосаркомы у собак на основании трех клинических случаев. 

Выбор метода при замещении пострезекционных костных дефектов. 

Часть 2 / Горшков С. С.,Уланова Н. В.,Козлов Е. М. Спектр 

действия антибиотиков. Часть 2 / Стоянова В. Ю. Дакриоцистит 

кроликов ( rabbit dacryocystitis) / Соломахина Л. А. Боль взгляд 

анестезиолога / Дейнега А. С.,Гончаренко  В. В. Застосування 

прадофлоксацину при уроциститы з урологычним синдромом у 

кота: клынычний випадок / Морозенко Д. В. . - [s. l.]. (Шифр М 

45/2018/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

10. Птахівництво Україна / Видавництво "Агро-прес" - 2018г. N 

12 

Зміст: Качество скорлупы и костяка у птиц во второй половине 

продуктивного периода: Роль органического матрикса / Сурай П. 

Китайська Шовкова курка - пухнасте диво / Швайка Б. Как снизить 

стресс отлова? / Юлдашбаев Ю. А. Влияние передубойных 

факторов на качество мяса птицы / Норткатт Д. Наукове 



забезпечення племінного індиківництва в Україні / Катеринич О. 

О.,Гадючко О. Т.,Мельник В. О. Як зробити організацію в 

птахівництві оптимальною? / Палій А. П.,Іщенко К. Токсичный 

корм вызывает эмбриотоксикозы птиц / Салдыков Э. Использование 

препаратов на основе органических кислот в птицеводстве / 

Нагорная Л.,Боднарь С.,Ворожбитов О. Некротический энтерит 

птицы: актуальные эпизоотологические аспекты и особенности 

постановки диагноза / Неверковец Н. Ю.,Трощий К. С. Раптова 

загибель індиків і причини її виникнення ; Организация осеменения 

индеек / Рябоконь Ю. А.,Рябоконь В. В. Інкубація яєць. Закладання 

яєць в інкубатор / Бреславець В. А. Гігієна інкубаторію ; Ранняя 

эмбриональная смертность: классификация и основные 

этиологические факторы / Прокудина Н. А. . - [s. l.]. (Шифр 

П990468379/2018/12) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

11.Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна - 

2019г. N 1 
Зміст: Інтерпретація написаного... або Що приховують виробники 

комбікормової продукції / Крюкова Л. Про новІ стандарти кормової 

індустрії / Крюкова Л. Десять заповідей для тваринників: 

дотримуватися неухильно! / Венстоун Д.,Кук М. Збитки від 

атрофічного риніту... більші, ніж Ви думаєте! / Мартос А.,Дудар 

Л.,Василів А. . М’ясна "мекка" Франції... або Фермерські 

замальовки регіону Овернь / Крюкова Л. Вдихайте глибше... або Як 

створити оптимальний мікроклімат у свинарнику / Судика В. 

,Крюкова Л. Гній аміаку... не товариш! / Крюков Д. Устаткування, 

що забезпечить збереженість приплоду / Титаренко О. Штучне 

осіменіння: із науковим підходом та розумінням справи / Бабань О. . 

- [s. l.]. (Шифр Т 10/2019/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

12.Український біофармацевтичний журнал. Выходит 

ежеквартально - 2018г. N 4 

Зміст: The therapeutic possibilities of carboxytherapy for psoriasis / 

Drogovoz S.,Kononenko A. ,Shchokina K. Біофармацевтичне 

обгрунтування вибору основи для дерматологічних мазей / Зуйкіна 

Є. В.,Половко Н. П.,Сілаєва Л. Ф. Вивчення стабільності назального 

гелю “Фіторин-плюс” для лікування вірусного риніту / Рухмакова 

О. А.,Карпенко І. А.,Ярних Т. Г. Pharmacological effect of a new gel, 

which contains oak bark extract and aloe extract under the condition of 

experimental stomatitis / Tsubanova N.,Zhurenko D. Дослідження 

окислювальної модифікації білків у щурів за умови дії тютюнового 

дтму на тлі застосування натрію глутамату у статевому та віковому 



аспектах / Руцька А. В.,Криницька І. Я. Експериментальне вивчення 

впливу глюкваміну на ультраструктуру нирок за умов розвитку 

ниркової недостатності / Шебеко С. К.,Зупанець І. А.,Тарасенко О. 

О. Дослідження гострої токсичності препарату “Артритан” / Набока 

Ю. М.,Зубицька Н. П.,Зупанець І. А. Порівняльне вивчення 

антиоксидантної активності поліфенольних екстрактів з різних 

частин плодів винограду справжнього при інсулінорезистентності / 

Стрельченко К. В.,Малоштан А. В.,Краснощок А. О. Комплексна 

оцінка витрат на фармакотерапію цукрового діабету 2 типу з позиції 

АВС- та VEN-аналізу / Яковлєва Л. В.,Цубанова Н. А.,Бердник О. Г. 

Вплив інгібіторів ароматази третього покоління на тлі 

експериментального метаболічного синдрому / Литкін Д. В. 

Дослідження складу жирних кислот безсмертника приквіткового 

(Helichrysum bracteatum) / Москаленко А. М.,Попова Н. В. 

Дослідження взаємозв’язків між вмістом основних груп БАР у 

настойці собачої кропиви (Leonurus cardiaca) трави та її 

психотропною активністю / Романенко Є. А.,Кошовий О. М.,Кіреєв 

І. В. Вплив методу сушіння на мікробіологічну активність 

фітосубстанцій з плодів журавлини болотної / Яцюк К. 

М.,Федоровська М. І.,Куцик Р. В. . - [s. l.]. (Шифр 

У134018069/2018/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

13. Фармакологія та лікарська токсикологія / Національна 

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

N 4/5 
Зміст: Нейропептиди та їхнє місце в лікуванні захворювань нервової 

системи (частина І) / Дейко Р. Д.,Штриголь С. Ю. Лікарські засоби 

як модулятори апоптозу в лікуванні серцево-судинної патології / 

Степанюк Н. Г. Синтез й аналгезуюча активність 6, 7, 8, 

9-тетрагідро-5Н-[1,2,4] триазоло[4,3-а] азепінів / Демченко С. 

А.,Челенко Н. М.,Бухтіарова Т. А. Вплив нової фітокомпозиції на 

спектр ліпідів крові на моделі гіперліпідемії в щурів / Дуб А. І.,Кліщ 

І. М.,Вронська Л. В. Протипухлинна активність похідного 

хіназоліну - 

2-(3-аліл-4оксо-3,4-дигідро-хіназолін-2-ілсульфаніл)-N-92,6-дихлор

офеніл)-ацетаміду на гетеротрансплантатах недрібноклітинного 

раку легенів людини / Рогозін В. В.,Завертіленко С. П.,Хавич О. О. 

Експериментальне дослідження фармакологічної активності 

назального спрею мометазону з оксиметазоліном           / Чайка 

Л. О.,Деєва Т. В.,Нікітіна Н. С. Вивчення гострої токсичності крему 

з наночастинками церію діоксиду за різних шляхів введення / 

Зайченко Г. В.,Покотило О. А.,Нікітіна Н. С. Фармакологічна 

безпека комбінації аторвастатину з триметазидином за умов 

експериментальної гіперліпідемії / Білай І. М.,Цис О. В.,Михайлюк 



С. о. Визначення вмісту суми флавоноїдів у складі густих екстрактів 

з незрілих плодів горіха волоського / Залигіна  Є. В.,Подплетня О. 

А.,Соколова К. В. Современные аспекты нормирования и контроля 

профиля примесей в лекарственных препаратах / Левин М. 

Г.,Брицун В. Н.,Мелешко Р. А. . - [s. l.]. (Шифр Ф 15/2018/4/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


