
Нові надходження періодичних видань 
за серпень 2019 року 

 

1. Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 
2019г. N 7 
Зміст: Продуктивність сумісних агроценозів ярих зернових і 

зернобобових культур / Шувар А. М.,Рудавська Н. М.,Беген Л. Л. 
Жирнокислотний склад тканин, відтворна здатність і медова 
продуктивність бджіл за згодовування соняшникової олії / Рівіс Й. 
Ф.,саранчук І. І. Особливості охорони ґрунтів від ерозійної 
деградації та забруднення в промислових регіонах / Зубов А. О. 
Вирощування лікарських рослин на сільських селітебних 
територіях: переваги та проблеми / Федько Р. М.,Шевченко Т. Л. 
,Калініна М. А. Науково-інноваційне забезпечення розвитку 
агропромислового виробництва центрального регіону / Семеняка І. 
М.,Гайденко О. М.,Томашина Г. П. Концептуальні засади розвитку 
сільської кооперації (на прикладі молочних ферм) / Руденко Є. 
В.,Марченко В. А.,Бовсуновський В. В. . - [s. l.]. (Шифр В 16/2019/7) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

2. Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2019г. N 7 
Зміст: Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці / 

Ткачук В. А. Особливості формування попиту та пропозиції на 
ринку яловичини / Козак О. А. Просте товариство як форма 
кооперації виробників сільськогосподарської продукції / Корінець 
Р. Я.,Малік  Л. М. Запровадження наукометричної системи оцінки 
науково-технологічного потенціалу науково-дослідних установ 
НААН в умовах євроінтеграції / Вергунов  В.  А. Максимальна 
урожайність або прибутковість : пріритети вибору в умовах 
інноваційного розвитку / Олійник О. В.,Макогон В. В.,Брік С. В. 
Світове виробництво сільськогосподарської продукції / Духницький 
Б. В. Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та 
зарубіжний досвід їх функціонування / Спаський Г. В. 
Концептуальні засади формування стратегії подолання бар’єрів 
входу підприємств на нові зовнішні ринки / Власова  К. М. 
Economic incentives for the rational use of agricultural land / Kramarov 
O. S. Управління маркетингом як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств / Тарасюк А. В. . - 
[s. l.]. (Шифр Е 22/2019/7) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

3. Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2019г. N 6 
Зміст: Технологічний процес гранулювання комбікормів / Єгоров  

Б. В. Алкалоиды спориньи - путишествие в мир опасных 



микотоксинов ; Использование мультибиотика Biolex®-МВ40 при 
производстве  товарного яйца / Нагорная Л.,Бебко Е.,Бондарь С. . 
Adisseo: преимущества нового поколения ферментов / Молоскин С. 
. Собівартість свинини в Іспанії ; Стрептококкоз свиней / Пейсак З. 
Гемофільозний полісерозит поросят: як встановити діагноз? / 
Неверковець Н. Ю.,Попадюк М. М. Особенности кормления и 
содержания свиней летом / Пронь Е. В.,Жерноклеев Н. Н.,Пронь О. 
И. Кормление родительского стада кур мясных пород / Рябоконь Ю. 
А.,Рябоконь В. В. Компоненти для раціонального годування 
страусів / Дубчак О. Ф. . Як підвищити вміст поліненасичених 
жирних кислот омега-3 у м’ясі гусей? / Янович Д. В. Самые 
популярные породы овец ; Джерело дешевих кормів високої якості 
для овець / Антонік І. І.,Кучерявенко О. О. Нормирование 
кормления овец / Бабенко Елена. Інтенсивна зернова відгодівля 
молодняку ВРХ / Шатохін Є. Дефицит витаминов и минералов 
может быть частью проблем со здоровьем коров / Овчаренко А. 
,Прядко В. . Вміст жиру в молоці і тепловий стрес: як уникнути 
проблеми. - [s. l.]. (Шифр К25/2019/6) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

4. Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2019г. N 7 
Зміст: Контроль якості та фальсифікації білкової сировини / 

Яновська О. В.,Єфімов В. Г.,Масюк Д. М. Проблемы при 
использовании кормовых добавок / Марченков Ф. С. Жизнь без 
антибиотиков / Конкс О. Использование мультибиотика 
Biolex®-МВ40 при производстве  товарного яйца. 2 серия 
испытаний / Нагорная Л. Reasil - реальна сила гумінових кислот для 
тварин та птиці ; Кормление родительского стада кур мясных пород 
/ Рябоконь Ю. А.,Рябоконь В. В. Особенности поения бройлеров в 
условиях промышленного производства / Райли Д. Французские 
бройлерные цесарки: особенности кормления и содержания ; Як 18 
кг стартерного комбікорму можуть кардинально змінити ситуацію 
на фермі / Похваленко О. С. Органічний селен для ефективного 
свинарства ; Эпизоотологические исследования в свиноводстве / 
Пранге Х.,Бергфельд Й. Ефективне рішення у профілактиці 
мікотоксикозів / Андрійчук А.,Шило В. . Плевропневмония свиней / 
Пейсак З. Уровень падежа свиней на откорме при использовании 
различных схем вакцинации против ЦВС-2 ; Тепловий стрес: 
збалансування раціонів ; Інтенсивна зернова відгодівля молодняку 
ВРХ / Шатохін Є. Консервация сена и соломі. Когда и зачем? / 
Прядко В. ,Петрук А. . Роботизовані системи годівлі корів / Палій 
А. . - [s. l.]. (Шифр К25/2019/7) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 



5. Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2019г. N 8 
Зміст: Лікування чи профілактика: що краще? / Поступаленко 

Павло. Правильне зберігання зерна допоможе зберегти ваш урожай 
; Раціональна годівля курей-несучок ; Розробка технології 
використання некондиційних яєць в годівлі сільськогосподарської 
птиці / Єгоров  Б. В.,Макаринська А. В.,Бордун Т. В. . - [s. l.]. 
(Шифр К25/2019/8) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

6.  Молоко і ферма. Журнал для тих, хто працює в 
молочному скотарстві. Выходит раз в два месяца - 2019г. N 3 
Зміст: Українська молочна галузь: старі нові виклики / Музиченко 

Я. Торгові війни, кліматичні катаклізми й молоко / Музиченко Я. 
Корми і кормовиробництво / Музиченко Я. Як ефективно управляти 
фермою / Артюнов А. Помісні з монбельярдом корови як джерело 
прибутковості молочних ферм ; Бельгійська блакитна для 
кросбридингу ; Як змусити корову більше їсти / Мірненко В. Як 
прискорити прив’ялювання зеленої маси в полі / Мірненко В. Як 
попередити зігрівання та покращити збереження сухої речовини в 
кукурудзяному силосі / Ейснер І.,Кошовий Л. Транзитні корови 
розвінчування міфів з доктором Ріком Груммером (Університет 
штату Вісконсін-Медісон) ; Селективна сухостійна терапія: 
ізраїльський досвід ; Вакцинація - частина програми здоров’я стада / 
Калмус П. Менеджмент кетозів у молочному стаді / Коцик М. 
Тепловий стрес у телят: коли дрібниці зовсім не дрібниці ; 
Вирощування телиць від 2 до 12 місяців: досвід ТОВ "Молоко 
Вітчизни" / Руденко Ю. Геномна селекція в м’ясному скотарстві 
Ірландії / Рей Д. . - [s. l.]. (Шифр М 75/2019/3) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

7. Наше птахівництво. Выходит раз в два месяца - 2019г. 
 N 4 

Зміст: Виробництво м'яса птиці у ЄС / Мельник  В. Розведення 
цесарок / Прокудіна Н. Ремонтний молодняк індиків / Мовчунова 
Валентина. Вирощування перепелів  / Коливай В. Механізоване 
збирання яєць / Мельник  Володимир. Рециркуляційна система 
вентиляції / Лана Вівант. Запобігти тепловому стресу / Палій А. 
Коли потрібна гібридна фітаза / Шастак Є. Здоровий кишківник та 
якість життя / Роембке Д. Мультибіотик в дії / Нагорна Л.,Бондар 
Сергій ,Ворожбітов Олег. Трихотеценові мікотоксини  / Нагорна Л. 
Фітогени для птиці ; Годівля перепелів / Коливай В. Полинь для 
птиці / Славянська В.,Вишневець Ж. В.,Мотузко Н. С. Перспектива 
фітонцидних сполук / Розанский Хенрік,Абрамовіч П. Уберегтись 
від харчового патогену / Щебентовська О. . Інфекційна бурсальна 



хвороба  / Вухіб Айел. Температурний стрес  / Медведенко О. 
Вакцинація бройлерів від кокцидіозу / Дарді Мартіна. Ефективний 
препарат / Мельник А.,Дубін О. . Стрес, що знижує прибуток / 
Новаковський Д. Мікоплазмоз птиці / Хвостик В. Некроз голівки 
стегнової кістки / Прокудіна Н. Кишковий спірохетоз / Зон 
Г.,Івановська Л. . . - [s. l.]. (Шифр Н 39/2019/4) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 

8. Тваринництво України / М-во аграрн. політики України; 
Українська акад. аграрн. наук. Выходит ежемесячно - 2019г. N 3/4 
Зміст: Забійні якості потомства баранів різного напряму 

продуктивності / Китаєва А.,Сусол Р.,Слюсаренко І. 
Відтворювальна здатність молочної худоби різних генерацій у 
високопродуктивних стадах / Федорович Є. ,Филь С.,Боднар П. . 
Вплив підгодівлі бджіл ферментативним пептоном соєвого борошна 
на виробництво перги / Недашківський  В.,Недашківська Н. . Що 
формує виробничий тип та молочну продуктивність корів 
симентальської породи / Оріхівський Т. ,Федорович  В. ,Мазур Н. 
Ілеїт: економічна значимість діагностики та лікування / Романов О. 
Тривалість та період цвітіння основних нектаропилконосів в умовах 
лісостепу правобережного / Ковка Н. ,Недашківська В. . 
Продуктивність та обмін речовин у  ярок при згодовуванні 
протеїново-мінеральної добавки з аквакультури / Приліпко 
Т.,Супрович Т.,Шутяк О. . - [s. l.]. (Шифр Т53/2019/3/4) 
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 
 
 


