
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

за червень 2019   

 

 

1.    Polish Journal of Veterinary Sciences / Polish Academy of 

Sciences, Committee of Veterinary Sciences. Периодичность не 

определена - 2019г. N 2. - [s. l.]. (Шифр P 94/2019/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2.    Аграрна економіка / ЛНАУ. Выходит ежеквартально - 

2018г. N 3/4 
Зміст: Ефективність процесів децентралізації влади в Україні: 

проблеми і перспективи / Дубневич  Ю. Сучасні тенденції 

формування фінансово спроможних об’єднаних територіальних 

громад Львівської області у контексті здійснення / Хірівський Р. 

Реформування відносин власності та відродження народовладдя як 

чинник розвитку аграрної сфери економіки України / Магійович 

І.,Магійович Р. Гендерна рівнясть у сільських регіонах як чинник 

підвищення зрівноваженості їхнього розвитку / Черевко Г. . 

Development of agricultural enterprises in the united territorial 

communities / Shelenko D. Проблеми розвитку галузі туризму у 

Львівській області / Ступень М. ,Дудяк Р.,Ступень Р. . Ефективність 

"нішевого" напряму у сільському господарстві України: стан та 

перспективи / Черевко І. . Structural changes in the agriculture in 

Poland in the years 1990-2016 / Szymańska E. Ja.,Maj Ja. Економічний 

стан виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських 

підприємствах Львівської області / Березівський З. ,Березівська О. 

Ефективність вирощування ягідних культур і переробки продукції 

шляхом заморожування / Черевко Д.,Людвік Ю. Концептуальні 

засади сталого розвитку аграрних підприємств / Сиротюк Г. New 

aspects of infrastructure of agrarian sector as a part of the entire 

socio-economic system of Ukraine / Zelisko N.,Bulyk O. Поняття 

ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі / 

Польова О. ,Гусонька Д. Класифікація чинників впливу на 

інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств / Смулка 

О. Еволюція сучасної наукової картини світу / Якімцов В. . Аналіз 

концепції розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки / Марків Г. 

,Содома Р. Стратегічні імперативи управління використанням 

земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами / 

Микула О.,Бережницька Г. Пріоритетні напрями і завдання у сфері 

управління відходами гірських сільських територій / Колодійчук 

І.,Попівняк Р. . - [s. l.]. (Шифр А 18/2018/3/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 



 

3.    Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2019г. N 5 
Зміст: Ефективність мінеральних добрив під пшеницю озиму на 

чорноземі типовому Лісостепу лівобережного високого / Лісовий М. 

В.,Шимель В. В.,Ніконенко В. М. Ефективність прикореневого 

азотного підживлення пшениці озимої в умовах посушливої осені 

Східного Лісостепу України / Попов С. І.,Авраменко С. 

В.,Шевченко Т. В. Формування м'ясності у баранців за різної 

інтенсивності росту і живої маси при забої / Помітун І. А.,Корх І. 

В.,Косова Н. О. Генетичні ресурси овець в Україні / Вдовиченко Ю. 

В.,Жарук П. Г. . Дослідження динаміки посівного 

машинно-тракторного агрегату / Антощенков Р. В. Вплив 

інтродукції целюлозолітичних мікроорганізмів на мікробіоценоз в 

умовах компостування курячого посліду / Волкогон В. В.,М'ягка М. 

В.,Дімова С. Б. Оцінка фосфатного та калійного станів цілинних, 

орних і рекультивованих грунтів / Єтеревська Л. В.,Христенко А. 

О.,Момот Г. Ф. Наукові основи інноваційного розвитку аграрної 

науки на регіональному рівня / Вергунов  В.  А. Розвиток і 

перспективи аграрного експорту України / Духницький Б. В. 

Продуктивність короткоротаційних сівозмін та гумусний стан 

дерново-підзолистого грунту за різних систем удобрення / 

Пархоменко М. М. . - [s. l.]. (Шифр В 16/2019/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4.    Гідробіологічний журнал=Гидробиологический журнал / 

НАНУ, інститут гідробіології. Выходит раз в два месяца - 2019г.   

N 2 
Зміст:: Структура доминирования-ранообразия сооществ донных 

макробеспозвоночных в           реках Карпат / Афанасьев С. 

А.,Летицкая Е. Н. Вариации численности, размерно-массовой и 

фенотипической структуры донных поселений мидий mytilus 

galloprovincialis в прибрежных районах северо-западной части 

Черного моря в зимний период / Говорин И. А. Фитоэпифитон как 

биоиндикатор состояния верхнекаскадных Днепровских 

водохранилищ / Клоченко П. Д.,Шевченко Т. Ф. Закономерности 

формирования первичной продукции речных экосистем (басейны 

рек Припяти и Тетерева, Украина) / Шелюк Ю. С. Chimonodium 

lomnickii ( Wolosz.) Craveiro et al. (sinoflagellata) - возбудитель 

зимнего “цветения” Одесского залива / Крохмальный А. 

Ф.,Теренько Г. В. Еколого-фізіологічні особливості вборигенного та 

інвазивного видів риб у малих річках за різного ступеня урбанізації 

/ Медовник Д.В. Нафтове забруднення води і донних відкладів 

Київської ділянки Канівського водосховища під впливом мегаполісу 

/ Горбатюк Л. О. ,Пасічна О. О.,Арсан О. М. Радиорезистентность, 



радиоадаптация, сокращение продолжительности жизни и факторы, 

модифицирующие реакции водных биосистем на хроническое 

ионизирующее облучение / Кузьменко М. И. Улучшение 

гидрохимического режима малых водоемов урбанизированных 

територий в условиях искусственной аэрации (на примере оз. 

Тельбин) / Жежеря В. А.,Линник П. Н.,Белоус Е. П. . - [s. l.]. (Шифр 

Г 5/2019/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

 5.    Екологічний вісник. Выходит раз в два месяца - 2019г. N 1 

Зміст: Хижацький наступ на Полісся / Поліщук  В. Міста і 

ветланд-парки: досвід Китаю / Марушевський Г. Супутникова 

технологія визначення теплового навантаження на місто / Філіпович 

В. ,Шевчук Р. . Був ботанічний сад...або варіант реквієму моралі / 

Терлецький В. Природоохоронний дайджест: заповідники ; 

Цуманська пуща: мандрівка у світ зубрів та орхідей / Гетьман В. 

,Мазуренко О. . Екологічно безпечна технологія утилізації 

шламових відходів Кременчуцької ТЕЦ / Пасенко А. Дослідження 

територій полігонів ТПВ з використанням дистанційних технологій 

/ Азімов О.,Томченко О.,Кармазиненко С. Про використання в 

аграрному секторі рідких відходів виробництва мінеральних добрив 

/ Демчук І.,Фоміна Н. ,Столяренко Г. Поліпшення стану довкілля 

Львівщини для сталого розвитку територіальних громад / Бомба 

М.,Сливка  М. . - [s. l.]. (Шифр Е 21/2019/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

 6.    Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2019г. N 5 

Зміст: Regulatory policy of competitive biofuel production in Ukraine / 

Klymchuk O. V.,Khodakivska O. V. Оцінка потенціалу біомаси 

побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному 

секторі економіки / Гальчинська Ю. М. Нормативно-правова 

регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній 

економіці / Мороз О. В.,Логоша Р. В.,Підвальна  О. Г. . - [s. l.]. 

(Шифр Е 22/2019/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 7.    Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2019г. N 6 

Зміст: Здоров’я з годівниці / Достоєвський П. П. Тепловий стрес / 

Кощавка М. М.,Бойко Н. І.,Цвіліховський  М. І. Надокучливі 

нападники ; Кращі на майбутнє ; Ехінококоз свиней ; Від курчати до 

курки ; Отит: проігнорувати не вийде ; Долає бар’єри / Турченко О. 

М.,Зон Г. А. Чому кристалізується мед. - [s. l.]. (Шифр З-6/2019/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 



 

 

  8.    Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2019г. N 5 

Зміст: Использование мультибиотика Biolex®-МВ40 при 

производстве  товарного яйца / Нагорная Л.,Бебко Е.,Бондарь С. . 

Екструдування та експандування зерна і комбікормів / Єгоров  Б. В. 

Сроки и способы хранения комбикормов ; Качественный состав 

корма: сухое вещество, белки, жиры, углеводы / Бабенко Елена. 

Страусівництво - прибутковий бізнес / Дубчак О. Ф. . 

Принудительная линька у мясных кур родительского стада / 

Рябоконь Ю. А.,Рябоконь В. В. Здоровье кишечника поросят / 

Слюсарь А. Значення вітамінів для свиней та контроль 

забезпеченості ними / Чумак В. О.,Єфімов В. Г.,Софонова Д. М. 

Температурный режим в помещениях для выращивания поросят / 

Феллер Б. Размещение приобретенных ремонтных свинок и острая 

пневмония / Пранге Х.,Бергфельд Й. Физиология руминации у 

коров / Максимюк Н. Н. Мониторинг руминации укрепит здоровье 

стада / Прядко В. ,Петрук А. . Лецитин важен для здоровых и 

продуктивных коров / Адельманн Р. Інноваційні технічні системи 

роздавання кормів / Палій А. Амарант: цінність для тваринництва / 

Ронська Н. . - [s. l.]. (Шифр К25/2019/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

9.    Мир ветеринарии. Выходит раз в два месяца - 2019г. N 3 

Зміст: Телмисартан как препарат первого выбора для лечения 

полиорганной недостаточности при ХАН на различных этапах 

континуума / Леонард Р. А. Ефективність комплексної 

антигомотоксичної терапії при лікуванні собак, хворих на 

катаральну бронхопневмонію / Кушнір В. Ю. Первый в мире опыт 

чрезкожного остеоинтегрируемого протезирования  грудных и 

тазовых конечностей у кошки после перенесенной частичной 

ампутации. Клинический случай / Горшков С. С.,Уланова Н. 

В.,Мануйлова В. В. Організація інфекційного відділення у 

ветеринарній клініці / Лисиця  Л.  А. Хронический отит у собак. 

диагностика и лечение / Безлущенко Е. В. Общая и безрецидивная 

выживаемость собак с диагнозом аппендикулярная остеосаркома 

после органосохранных операций с применением биоимплантантов 

/ Корнюшенков Е. А. ,Митрушкин Д. Е.,Гаранин Д. В. 

Диабетическая нефропатия у собак и кошек / Леонард Р. А. Спектр 

дейсвия антибиотиков. Часть 5 / Стоянова В. Ю. Острый панкреатит 

/ Тулза О. Хроническая диарея / Тулза О. Запор у кошек / Фреш В. 

Бронхоскопия как метод скрининга заболеваний дыхательной 

системы у диких животных / Марунчин А.А. . - [s. l.]. (Шифр М 

45/2019/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 



 

 

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

скотарстві. Выходит раз в два месяца - 2019г. N 2 

Зміст:: ''Бутерброд без масла" / Музиченко Я. Україна молочна / 

Музиченко Я. Світове молочне виробництво: можлива зміна гравців 

/ Музиченко Я. Світові тенденції у кормовиробництві / Музиченко 

Я. Корми в Україні / Дмитрик І. Поглинальне схрещування як 

альтернативний шлях зміни породи ; Як підвищити прибутковість 

молочного господарства ; Годівля високопродуктивної корови: 

здоров’я рубця та оптимальне травлення / Гейнріхс Д. І один у полі  

воїн  ; Кукурудза: золоті правила силосування / Карпантьє Б. 

Транзитні корови розвінчування міфів з доктором Ріком Груммером 

; Від проблеми -  до переваги, від витрат - до прибутків / Грязнов С. 

Сучасні підходи до лікування клінічного маститу корів / Захарченко 

В. ,Білан А.  . Ідентифікація збудників маститу на фермі / Фролов 

О. Дефіцит кальцію в корови: підводні камені / Лотоцький В. 

Геномна селекція в молочній галузі Ірландії / Рей Д. . - [s. l.]. (Шифр 

М 75/2019/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

11.    Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2019г. N 5 

Зміст: "Все будет Экспорт!" или как начать экспортировать / 

Ковальчук А. Нове харчове законодавство - відповідальність, 

можливості, котроль / Оглашенний Ю. Вектори експорту 

української продукції тваринництва / Курята О. Чи буде рік свині 

ласкавий до свинарства? / Бондарська О. Престартер и стартер для 

поросят становится оптимальным при включении качественного 

соевого концентрата / Подобед Л. И. Эффективное применение 

кислотосодержащих консервантов - путь к максимальному 

повышению питательности и идеальной сохранности сочных 

кормов / Подобед Л. И. Выращивание и откорм свиней без 

антибиотиков / Слюсарь А. Менбутил - інновації в лікуванні 

порушень системи травлення / Новаковський Д. ВРХ: знищити не 

можна розвивати. Де варто поставити розділовий знак / 

Поступаленко П. АЧС: поширення хвороби й запобіжні заходи / 

Кобаль Б. Довкілля та соціально-економічне управління під час 

виробництва молока ; Годівниці для курчат чи піддони для корму? 

Порівняння виробничих даних під час використання. - [s. l.]. (Шифр 

Т52/2019/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

 

 



12.    Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна - 

2019г. N 6 

Зміст: Диференціація соматичних клітин - новий крок у боротьбі з 

маститами / Хьоккельс П. Основа менеджменту - думати про 

тварину! / Качурець А.,Крюкова Л. Вітамін Е: біологічна активність 

та фізіологічні функції / Шастак Є.,Крюкова Л. Респіраторні 

захворювання ВРХ: причини, діагностика та контроль / Крюкова Л. 

Dysenteria suum: лікування без побічних наслідків / Антонів 

І.,Крюкова Л. Корекція сперміогенезу - основа для подовження 

терміну експлуатації плідника / Бабань О.,Крюков Д. "Прокачати" 

стадо та збільшити прибуток / Крюкова Л. Годуйте своїх 

свиноматок відповідно до їхніх виробничих потреб / Титаренко О. 

Гігієна кормових посівів: чого очікувати від клостридій? / Білоус 

А.,Крюков Д. Вплив біологічних консервантів на якість та аеробну 

стабільність силосу / Mahanna B.,Загородній А.,Чернюк С. 

Мікотоксини: знати - не значить нехтувати  / Титаренко О. . - [s. l.]. 

(Шифр Т 10/2019/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


