
                                      Нові надходження (автореф., дисертації) грудень 2018 
 
 

    
1.  619:615.9 

Б 170 
 

Базака, Галина Яківна.  
Токсикологічна характеристика моспілану РП ацетаміприду) та актари 25 WG 
(тіаметоксаму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.04 
- ветеринарна фармакологія та токсикологія / Г. Я. Базака ; ЛНУВМБ імені С. З. 
Гжицького. - Львів, 2018. - 24 с. - Бібліогр.: с. 18-20 
 Экземпляры: всего:2 - чз 1(2). 
 
 

2.  636.4.084 
Б 779 
 

Бойчук, Вячеслав Миколайович.  
Ефективність використання кормових добавок із пробіотичною та пребіотичною 
діями у годівлі молодняка свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук: 06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів / В. М. Бойчук ; НУБІП 
України. - Київ, 2018. - 22 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

3.  619:616.9
9 
Б 833 
 

Бородай, Євгенія Олександрівна.  
Мелофагоз овець (поширення, патогенез, діагностика і лікування) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.11 - паразитологія / Є. О. 
Бородай ; ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. - Львів, 2018. - 22 с 
 Экземпляры: всего:3 - чз 1(3). 
 
 

4.  619:616.9
9 
Б 833 
 

Бородай, Євгенія Олександрівна.  
Мелофагоз овець (поширення, патогенез, діагностика і лікування) : дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.11 - паразитологія / Є. О. Бородай ; 
ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. - [б. м.], 2018. - 170 с. - Бібліогр.: с. 125-151 (275 
назв) 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

5.  636.2.085 
Б 947 
 

Бучковська, Кристина Дмитріївна.  
Обгрунтування норм лізину та метіоніну у годівлі телят-молочників : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.02.02 - годівля тварин і 
технологія кормів / К. Д. Бучковська ; НУБІП України. - Київ, 2018. - 21 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

6.  636.5.082 
В 399 
 

Вечеря, Юлія Олександрівна.  
Удосконалення температурного режиму інкубації яєць курей кросу "Кобб-500" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.02.04 - технологія 
виробництва продуктів тваринництва / Ю. О. Вечеря ; НУБІП України. - Київ, 
2018. - 22 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

7.  637.3 
Г 167 
 

Галоян, Лариса Левонівна.  
Штучне відтворення струмкової форелі (salmo trutta m. fario L.) в умовах 
індустріальної аквакультури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук: 06.02.03 - рибництво / Л. Л. Галоян ; Інститут рибного господарства НААНУ. 
- Київ, 2018. - 19 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

8.  619:612.0
17 
Г 206 
 

Гармата, Лілія Степанівна.  
Імунофізіологічна адаптація організму перепелів за дії стресу та використання 
аліментарних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 
03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Л. С. Гармата ; ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького. - Львів, 2018. - 22 с 
 Экземпляры: всего:3 - чз 1(3). 



 
 

9.  619:612.0
17 
Г 206 
 

Гармата, Лілія Степанівна.  
Імунофізіологічна адаптація організму перепелів за дії стресу та використання 
аліментарних чинників : дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 03.00.13 - 
фізіологія людини і тварин / Л. С. Гармата ; ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. - Львів, 
2018. - 194 с. - Бібліогр.: с. 158-193 (307назв) 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

10.  577.1 
Г 206 
 

Гармаш, Яна Анатоліївна.  
Роль сигнального шляху ERNI В регуляції експресії генів, що кодують синтез 
ензимів гліколізу та пентозофосфатного шунта : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук: 03.00.04 - біохімія / Я. А. Гармаш ; Інститут біохімії ім. О. 
В. Палладіна. - Київ, 2018. - 22 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

11.  336 
Д 195 
 

Данчевська, Ірина Романівна.  
Державний фінансовий контроль використання коштів місцевих бюджетів 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08 - 
гроші, фінанси і кредит / І. Р. Данчевська ; ЛНУ ім. Івана Франка. - Львів, 2018. - 
20 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

12.  619:612.0
15 
Д 195 
 

Данчук, Олексій Володимирович.  
Периксидне окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в 
організмі свиней з різними типами вищої нервової системи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра. вет. наук: 03.00.13 - фізіологія людини і тварини / О. 
В. Данчук ; НУБіП України. - Київ, 2018. - 46 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

13.  664 
Д 363 
 

Деркач, Андрій Васильович.  
Підвищення ефективності нагнітання тіста обертовими валками у формувальній 
машині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.18.12 - 
процеси та обладнання харчових виробництв / А. В. Деркач ; НУБіПУ. - Київ, 
2018. - 25 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

14.  636.5 
Ж 150 
 

Жадан, Сергій Олександрович.  
Біотехнологія утилізації відходів птахівництва з одержанням біогазу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 03.00.20 - біотехнологія / С. О. 
Жадан ; НУХТ. - Київ, 2018. - 27 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

15.  636.2.082 
З-179 
 

Зайцев, Євген Миколайович.  
Селекційно-генетична оцінка процесу формування високопродуктивного стада у 
відкритій популяції молочної худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук: 06.02.01 - розведення та селекція тварин / Є. М. Зайцев ; 
Миколаївський НАУ. - Миколаїв, 2018. - 21 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

16.  504 
З-382 
 

Захарчук, Володимир Андрійович.  
Екологічні особливості відновлення лісових екосистем на радіоактивно 
забруднених землях Житомирського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук: 03.00.16 -екологія / В. А. Захарчук ; Інститут агроекології і 
природокористування НААНУ. - Київ, 2018. - 23 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 



17.  619:616.9 
К 470 
 

Кліщова, Жанна Євгенівна.  
Обгрунтування інновацій у профілактиці за ешерихіозу та сальмонельозу птиці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.03 - ветеринарна 
мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія / Ж. Є. Кліщова ; 
Сумський НАУ. - Суми, 2018. - 22 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

18.  619:612.0
17 
К 597 
 

Кокарєв, Андрій Вікторович.  
Формування вродженого імунітету поросят у ранній постнатальний період 
онтогенезу та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук: 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / А. В. Кокарєв ; НУБіП України. - Київ, 
2018. - 24 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

19.  575 
К 600 
 

Колінчук, Руслан Васильович.  
Поліморфізм гена BoLa-DRB3 у звязку зі схильністю і стійкістю до 
некробактеріозу в популяціях корів української чорно-рябої молочної породи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 03.00.15 - генетика / Р. 
В. Колінчук. - [б. м.], 2018. - 24 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

20.  636.2.082 
К 600 
 

Колісник, Олександр Іванович.  
Обгрунтування технології виробництва яловичини за використання абердин-
ангуської худоби у Східному регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра. с.-г. наук: 06.02.04 - технологія виробництва продуктів 
тваринництва / О. І. Колісник ; НУБІП України. - Київ, 2018. - 32 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

21.  332 
К 756 
 

Кочетков, Юрій Олексійович.  
Управління землекористуванням сільськогосподарських підприємств в умовах 
глобальних змін навколишнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 - екноміка та управління підприємствами / Ю. 
О. Кочетков ; Таврійський ДАТУ. - Мелітополь, 2018. - 20 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

22.  636.2.082 
К 890 
 

Кузів, Маркіян Ігорович.  
Онтогенетичні та селекційно-біологічні закономірності формування молочної 
продуктивності чоно-рябої худоби Західного регіону України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук: 06.02.01- розведення та селекція тварин / 
М. І. Кузів ; Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця . - [б. м.], 2018. - 
40 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

23.  577.1 
Л 127 
 

Лабудзинський, Дмитро Олегович.  
Регуляторний вплив вітаміну D3 на остеоімунну взаємодію за 
експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук: 03.00.04 / Д. О. Лабудзинський ; Інститут біохімії ім. О. В. 
Палладіна. - Київ, 2018. - 25 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

24.  619:616.9
9 
Л 246 
 

Лаптій, Олена Петрівна.  
Дипілідіоз собак і котів (патогенез, діагностика, лікування) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.11 - паразитологія / О. П. Лаптій ; 
НУБіП України. - Київ, 2018. - 21 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

25.  636.4 Лихач, Анна Василівна.  



Л 651 
 

Підвищення ефективності промислового виробництва свинини на основі 
використання етологічних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-
ра. с.-г. наук: 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва / А. В. 
Лихач ; Миколаївський НАУ. - Миколаїв, 2018. - 47 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

26.  619:616.9
9 
Л 683 
 

Лобойко, Юрій Васильович.  
Наукові основи підвищення продуктивності рибницьких ставів із застосуванням 
висоефективних засобів боротьби з ектопаразитарними інвазіями коропа : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук: 06.02.03 - рибництво / 
Ю. В. Лобойко ; Інститут рибного господарства НААНУ. - Київ, 2018. - 40 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

27.  636.4.082 
Л 833 
 

Луговий, Сергій Іванович.  
Методологія аналізу генофонду чистопородних і помісних свиней та формування 
їх продуктивності на основі ДНК-маркерів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра. с.-г. наук: 06.02.01 -розведення та селекція тварин / С. І. Луговий ; 
Миколаївський НАУ. - Миколаїв, 2018. - 45 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

28.  619:616.9
9 
М 135 
 

Мазанна, Марина Генадіївна.  
Езофагостомоз свиней Південно-Східного регіону України (епізоотологія та 
заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 
16.00.11 - паразитологія / М. Г. Мазанна ; НУБіП. - Київ, 2018. - 23 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

29.  577.1 
М 135 
 

Мазанова, Анна Олександрівна.  
Розробка імуноензимної тест-системи для визначення 25OHD як маркера 
забезпеченості організму вітаміном D за цукрового діабету : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: 03.00.20 - біотехнологія / А. О. Мазанова 
; Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ, 2018. - 20 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

30.  619:616.9
9 
М 139 
 

Мазур, Ірина Ярославівна.  
Еймеріоз індиків (поширення, патогенез та заходи боротьби) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.11 - паразитологія / І. Я. Мазур ; 
ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. - Львів, 2018. - 22 с 
 Экземпляры: всего:2 - чз 1(2). 
 
 

31.  577.1 
М 236 
 

Манойлов, Кирило Юрійович.  
Біологічні властивості рекомбінантних фрагментів молекули дифтерійного 
токсину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: 03.00.04 - 
біохімія / К. Ю. Манойлов ; Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ, 2018. - 21 
с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

32.  636.4.082 
М 482 
 

Мельник, Володимир Олександрович.  
Оцінка біології розмноження та обгрунтування підвищення відтворювальних 
функцій і продуктивних якостей племінних свиней : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра. с.-г. наук: 06.02.01 - розведення та селекція тварин / В. О. 
Мельник ; Миколаївський НАУ. - Миколаїв, 2018. - 48 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

33.  636.4.084 
Н 119 
 

Ніколенко, Ігор Володимирович.  
Ефективність використання біологічно активної речовини класу гідролаз в складі 
преміксу для свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 
06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів / І. В. Ніколенко ; Харківська ДЗВА. - 



Харків, 2018. - 18 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

34.  619:616.9
9 
О-434 
 

Односум, Ганна Володимирівна.  
Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.11 - паразитологія / Г. В. Односум ; НУБіП 
України. - Київ, 2018. - 23 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

35.  619:616.9
9 
О-530 
 

Олійник, Олена Борисівна.  
Крустацеози коропових риб: поширення, діагностика та лікувально-
профілактичні заходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 
16.00.11 - паразитологія / О. Б. Олійник ; НУБіП. - Київ, 2018. - 26 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

36.  619:616.0
7 
П 389 
 

Плисюк, Віталій Миколайович.  
Науково-експериментальне обгрунтування діагностики кардіоміопатій у 
свійського кота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 
16.00.01 - діагностика і терапія тварин / В. М. Плисюк ; НУБіП України. - Київ, 
2018. - 23 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

37.  636.9 
П 435 
 

Погорєлова, Анастасія Олександрівна.  
Вплив ендогенних та екзогенних факторів на продуктивність і відтворювальні 
якості кролів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.02.01 - 
розведення та селекція тварин / А. О. Погорєлова ; Миколаївський НАУ. - 
Миколаїв, 2018. - 24 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

38.  664 
П 845 
 

Процан, Наталія Вікторівна.  
Удосконалення технології спиртової бражки з жита : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук: 05.18.05 - технологія цукристих речовин та 
продуктів бродіння / Н. В. Процан ; Інститут продовольчих ресурсів. - Київ, 2018. - 
23 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

39.  636.5.084 
Р 274 
 

Рахманов Я. И.  
Голуби и профилактика их заболеваний : монография / Я. И. Рахманов. - Москва 
: Россельозиздат, 1987. - 271 с 
 Экземпляры: всего:3 - КН(2), чз 1(1). 
 
 

40.  576.8 
С 126 
 

Савінова, Ірина Віталіївна.  
Отримання, стабілізація, культурально-морфологічні характеристики культур 
клітин амфібій і рептилій, чутливих до вірусів тварин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.03 -вет. мікробіологія, епізоотологія, 
інфекційні хвороби та імунологія / І. В. Савінова ; Сумський НАУ. - Суми, 2018. - 
23 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

41.  637.1 
С 173 
 

Самойчук, Кирило Олегович.  
Розвиток наукових основ гідродинамічного диспергування молочних емульсій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. техн. наук: 05.18.12 - процеси та 
обладнання харч., мікробіол. та фармац. виробництв / К. О. Самойчук ; 
Харківський університет харчування та торгівлі. - Харків, 2018. - 44 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 



42.  619:616.0
92 
С 216 
 

Саулко, Вячеслав Володимирович.  
Патофізіологічні зміни в організмі корів і телят за мікроелементозів та їх корекція 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.02 - патологія, 
онкологія і морфологія тварин / В. В. Саулко ; ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. - 
Львів, 2018. - 21 с 
 Экземпляры: всего:3 - чз 1(3). 
 
 

43.  619:616.9 
Ф 950 
 

Фурда І. Л.  
Епізоотологічний контроль за репродуктивно-респіраторним синдромом та 
цирковірусною інфекцією свиней в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук: 16.00.03 -ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
інфекційні хвороби та імунологія / І. Л. Фурда ; НУБіП України. - Київ, 2018. - 27 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

44.  664 
Х 200 
 

Харандюк, Тетяна Валеріївна.  
Інтенсифікація технології зброджування сусла у високогустинному пивоварінні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.18.05 - технологія 
цукристих речовин та продуктів бродіння / Т. В. Харандюк ; Інститут 
продовольчих ресурсів. - Київ, 2018. - 21 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

45.  504 
Я 940 
 

Яцук, Ігор Петрович.  
Наукові основи відновлення природного потенціалу агроекосистем України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук: 03.00.16 - екологія / І. П. 
Яцук ; Інститут агроекології і природокористування. - Київ, 2018. - 53 с 
 Экземпляры: всего:1 - чз 1(1). 
 
 

 
 


