
Нові надходження періодичних видань 

 за березень-квітень 2021 року  
 
 

1.  Polish Journal of Veterinary Sciences / Polish Academy of 

Sciences, Committee of Veterinary Sciences. Периодичность не 

определена - 2020г. N 4 

Зміст: Tpiplex qRT-PCR with spesific probe for synchronously 

detecting Bovine parvovirus, bovine coronavirus, bovine parainfluenza 

virus and its applications / Geng J.,Niu Y.,Wei L. Comparison of 

pharmacokinetics of intragastrically and intrarectally administered 

levetiracetam tablets in healthy non-epileptic dogs / Takamura 

H.,Chongphaibulpatana P.,Uzuka Y. Effect of hyperbaric oxygen therapy 

on the healing of postoperative wounds in bitches after hemimastectomy 

/ Lunkiewicz W.,Kielbowicz Z.,Kalisiak K. Effect of aqueous extract 

from Scutellaria baicalensis Georgi roots on CD4+ and CD8+ T cell 

responses during experimental infection with Trichinella spiralis in mice 

/ Piekarska J.,Szczypka M.,Gorczykowski M. Evaluation of pro- and 

anti-inflammatory interleukins in the mammary gland of goats 

experimentally infected  with Staphylococcus chromogenes / 

Ruiz-Romero R. A.,Martinez-Gomez D.,Cervantes-Olivares R. A. 

Estrogen deprivation induces lipid profile impairment but not cardiac 

dysfunction in ovariohysterectomized dogs / Boonyapakorn 

C/,Punyapornwithaya V.,Sawatphakdee G. Detection of Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis in Slovakian wildlife / Curlik J.,Lazar 

P.,Iglodyova A. Electromagnetic field of extremely low frequency has an 

impact on selected chemical components of the honeybee / Koziorowska 

A.,Depciuch J.,Bialek J. The effectiveness of fibrolytic enzymes and 

active yeast on improving reticulorumen pH in dairy cows / Silinskas 

I.,Monkeviciene I.,Tapio I. In-house validation method for quantification 

of formaldehyde in silage and feedingstuffs with the use HPLC-DAD 

technique / Patyra E.,Kwiatek K. Antibiotic resistance and molecular 

characteristics of Staphylococcus aureus isolated from pigs in Human, 

China / Zhang X.,Wang G.,Yin C. Synergistic interactions between 

resveratrol and doxorubicin inhibit angiogenesis both in vitro and in vivo 

/ Uvez A.,Aydinlik S.,Esener O. B. B. Water immersion vs air 

insufflation in canine duodenal endoscopy: is the future underwater? / 

Galiazzo G.,Costantino F.,Foglia A. Constant rate infusion of tramadol 

in isoflurate-anesthetized pigs undergoing experimental surgery / Catone 

G.,Meligrana M.,Marino G. Prevalence of subclinical uterine pathologiea 

diagnosed by biopsy and cytological and bacteriological findings in the 

bitches / Bukowska B.,Jurczak A.,Tobolski D. Caspase-1 inhibitor 

reduced the lung injury in a mouse model of pleuropneumonia caused by 

Actinobacillus pleuropneumoniae / Zhang Y.,Yang T.,Huang F. Dietary 

supplementation with Lactobacillus plantarum and b-glucal affects 

immune parameters in the tench (Tinca tinca) fry / Kazun 

B.,Malaczewska J.,Kazun K. Influence of puerperal metritis on the first 



ovulation after calving in dairy cows / Joudzentis V.,Siugzdaite 

J.,Palubinskas G. Surgical treatment of nictitans glang prolapse and 

cartilage eversion accompanying the nictitating membrane (third eyelid) 

rotation in cats / Demir A.,Altundag Y. The influence of short-term 

selenitetriglycerides supplementation on blood selenium, and heratic, 

renal, metabolic and hematological parameters in dairy cows / 

Zarczynska K.,Sobiech P.,Mee J. Effective inactivation of porcine 

epidemic diarrhea virus on contaminated surgery maska by 

low-concentrated sodium hypochlorite dispersion / Antas 

M.,Szczotka-Bochniarz A.,Wozniakowski G. Molecular detection of 

crimean-congo hemorrhagic fever virus (CCHFV) in tick samples but not 

in blood and milk samples of domestic ruminant species (cattle, sheep 

and goat) in northern Turkey / Ozupak T.,Albayrak H. . - [s. l.]. (Шифр 

P 94/2020/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2. Polish Journal of Veterinary Sciences / Polish Academy of 

Sciences, Committee of Veterinary Sciences. Периодичность не 

определена - 2021г. N 1 

 Зміст: The effect of DDE and Dieldrin and their parental substances 

(DDT and aldrin) on PGE2 and PGF2a release from bovine nendometrial 

explants collected during 120 to 180 days of the gestational period / 

Mlynarczuk J.,Wrobel M. H.,Dobrzyn K. Antimicrobial resistance of 

bacterial isolates from sheep and goat cheeses in eastern Slovakia / 

Vyrostkova J.,Regecova I.,Dudrikova E. The effect of dietary 

supplementation of sage plant extpact and Enterocin M on the mucus in 

the small intestine and caecum in rabbits / Szaboova R.,Laukova 

A.,Herich R. Protective role of silibinin over nickel sulfate-induced 

reproductive toxicity in male rats / Temamogullari F.,Atessahin A.,Cebi 

Sen C. Effect nto suberoylanilide hydroxamic acid on peripheral blood 

mononuclear cell cytotoxicity towards tumor cells in canines / Oyamada 

T.,Okano S. Development of a SYBR Green I real-time PRC assay for 

detection of novel porcine Parvovirus 7 / Li Y. D.,Yu Z. D.,Bai C. X. 

Feline ocular toxoplasmosis:seroprevalence, diagnosis and treatment 

outcome of 60 clinical cases / Ali K. M.,Abu-Seida A. M.,Abuowarda 

M. Serum tT4, fT4 and TSH concentrations in German Shepherd dogs 

depending on age and type of work / Taszkun I.,Milczak A.,Kalisz G. 

Isolation and identification of zinc ions and heparin binding proteins in 

yellow fraction of the red deer Cervus Elaphus L. semen / Orzolek 

A.,Dyrda K.,Rafalska K. Anti-babesial potential and chemical 

composition of essential oil from yarrow Achillea millefolium / Guz 

L.,Wawrzykowski J.,Adaszek L. The effects of lack of movement in 

sows during pregnancy period on cortisol, acute phase proteins and 

lymphocytes proliferation level in piglets in early postnatal period / 

Kulok M.,Wojtas K.,Ciorga M. Maturation of bovine oocytes under low 



culture temperature decreased glutathione peroxidase activity of both 

oocytes and blastocyts / Sen U. Prognostic role of clinical presentation, 

cytological picture and response to treatment in canine centroblastic 

lymphoma / Kliczkowska-Klarowicz K.,Jagielski D.,Czopowicz M. 

Multiple retrospective analysis of survival and evaluation of cardiac 

death predictors in a population of dogs affected by degenerative mitral 

valve disease in ACVIM class C treated with different therapeutic 

protocols / Bagardi M.,Locatelli C.,Zanaboni A. Biological variations of 

hematologic and biochemical parameters in cows during early lactation / 

Kovacevic V.,Cincovic M. R.,Belic B. The effect of Artichoke (Cynara 

scolymus L.) on the expression of calcium-binding proteins in the 

eggshell gland of laying hens / Abadjieva D.,Ankova D.,Grigorova S. 

Interferon-y-mediated gene expression in porcine alveolar macrophage; 

An in vitro model / Liu Q.,Wang H.-Y. Survey of anthelmintic resistance 

in a Romanian horse stud using three different methods / Garabus 

G.,Badea C.,Oprescu I. Fluoride concentration in teeth of the roe deer 

(Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus) from areas of 

Poland industrially uncontaminated with fluoride compounds / 

Palczewska-Komsa M.,Barczak K.,Grocholewicz K. Parasiticidal effects 

of Tanacetum vulgare extract against Ichthyophthirius multifiliis / Puk 

K.,Gus L. . - [s. l.]. (Шифр P 94/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

3.  Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно 

- 2021г. N 1 
Зміст: Теоретичні і прикладні аспекти прогнозування стану 

ґрунтового покриву / Медведєв В. В.,Пліско І. В. Оптимізація 

живлення сільськогосподарських культур за фізико-хімічної 

деградації кислих ґрунтів / Ткаченко М. А.,Борис Н. Є. Оцінка 

придатності місцевих сировинних ресурсів для виготовлення 

субстратів за вирощування малопоширених ягідних культур / 

Бортнік Т. П.,Гаврилюк В. А.,Бортнік А. М. Визначення 

цитотоксичності антимікробних препаратів і дезінфектантів на 

культурі клітин нирки теляти / Кривошия П. Ю.,Рудь О. Г.,Лисиця 

А. В. Диференціальне рівняння руху коренеплоду при його 

вібраційному викопуванні з ґгрунту / Булгаков В. М.,Адамчук В. 

В.,Головач І. В. Хімічна меліорація кислих ґрунтів з відтворенням і 

регулюванням їх родючості за біологізації в умовах лісостепу 

України / Заришняк А. С.,Іваніна В. В.,Сипко А. О. Продуктивність 

просапаної сівозміни за мінімізованого і нульового обробітків 

ґрунту в умовах зрошення півдня України / Малярчук М. 

П.,Резніченко Н. Д.,Малярчук А. С. Технологічні параметри 

водорегулювання при вирощуванні високопродуктивних кормових 

культур на осушуваних землях гумідної зони України / Воропай Г. 

В. Вплив щільності будови та вологості ґрунту на продуктивність 



інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю ярого / Уваренко 

К. Ю. . - [s. l.]. (Шифр В 16/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4. Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2021г. N 2 
Зміст: Оцінка основних показників родючості темно-сірого 

опідзоленого ґрунту за тривалого систематичного застосування 

добрив / Давидюк Г. В.,Шкарівська Л. І.,Клименко І. І. Вплив 

складу субстратів на морфологічні та біохімічні показники pleurotus 

citrinopileatus singer / Бандура І. І.,Кулик А. С.,Хареба О. В. Вплив 

агротехнічних заходів на активність хлорофілу рослин сої / 

Малиновська І. М.,Борко Ю. П. Тривалість продуктивного 

використання корів у стадах української чорно-рябої молочної 

породи в умовах племінних господарств Тернопільської області / 

Рущинська Т. М.,Тихонова Б. Є. Оцінка колекції люпину білого із 

застосуванням індексів інтегральної оцінки за проявом ознак 

продуктивності, якості насіння та зеленої маси / Левченко Т. 

М.,Байдюк Т. О. Збереження генофонду та підвищення 

продуктивності худоби білоголової української породи / Войтенко 

С. Л.,Сидоренко О. В. Вплив різних доз біопрепарату меганіт 

нірбатор на емісію парникових газів з курячого посліду / Воробель 

М. І.,Каплінський В. В.,Пінчук В. О. Особливості плантаційного 

лісорозведення на осушуваних торфовищах лісостепу України та 

його вплив на ґрунт / Вірьовка В. М.,Гелевера С. Г.,Пустовойтов Я. 

В. . Технологія структурованих молочних продуктів з 

використанням зернових добавок / Романчук І. О.,Мінорова А. 

В.,Рудакова Т. В. . Перспективи розвитку особистих селянських 

господарств у контексті адміністративної децентралізації / Неміш Д. 

В.,Гуменюк М. М.,Баланюк І. Ф. . - [s. l.]. (Шифр В 16/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

5. Гідробіологічний журнал=Гидробиологический журнал 

/ НАНУ, інститут гідробіології. Выходит раз в два месяца - 2021г. 

N 1 
Зміст: Порівняльний аналіз відгуку фітопланктону та фітоепіфітону 

на антропогенне забруднення водойм / Клоченко П. Д.,Шевченко Т. 

Ф.,Незбрицька І. М. Макрофіти та їхні угруповання у водотоках 

Кілійської дельти Дунаю / Погорєлова М. С.,Ляшенко А. В. 

Інтенсивне “цвітіння” ціаноьактерій Trichodesmium erythraeum і 

Synechococcus sp. біля групи островів Мандапам, південно-східне 

ужбережжя Індії / Рамеш Ч.,Кушик С.,Шунмугарадж Т. 

Морфометричні характеристики зелених мікроводоростей в умовах 

культури / Кірпенко Н. І.,Леонтьєва Т. О.,Царенко П. М. 



Дистанціний контроль вирощування мікроводоростей в умовах 

регулювання середовища культивування / Яремич А. В.,Карамушка 

В. І.,Крамаренко А. О. Фізіологічний стан гамарид Echinogammarus 

ischnus при зниженні концентрації розчиненого у воді кисню / Крот 

Ю. Г.,Подругіна А. Б.,Красюк Ю. М. Вплив температурного та 

кисневого режимів водного середовища на цитологічні показники 

ембріонів і личинок риб / Водяницький О. М.,Потрохов О. 

С.,Зіньковський О. Г. Амінокислотний спектр крові озерних жаб 

Pelophylax ridibundus, інтродуктованих у водойми Середнього 

Уралу  / Ковальчук Л. А.,Чорна Л. В.,Міщенко В. А. Трансмісивні 

пухлини морських двостулкових молюсків (огляд) / Бучацький Л. 

П.,Рудь Ю. П.,Залоїло О. В. Оцінка сучасного стану забруднення 

води озер м. Києва за вмістом нафтопродуктів / Горбатюк Л. О. 

,Пасічна О. О.,Платонов М. О. Модель прогнозу вмісту органічних 

речовин у воді річок Східного Сибіру в умовах кліматичних змін / 

Габишева О. І.,Габишев В. А. . - [s. l.]. (Шифр Г 5/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

6.  Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2020г. N 11 

Зміст: Удосконалення державного управління розвитком аграрного 

сектору економіки та сільських територій України / Гадзало Я. 

М.,Лузан Ю. Я. Розвиток кооперації в енергетичній чфері 

організаційно-економічної соціалізації підприємницького 

гсподарювання на селі / Калетнік Г. М.,Дюк А. А. 

Науково-економічне забезпечення інвестування аграрного сектору 

та його економічної результативності / Сахацький М. П.,Запша Г. 

М.,Сахацький П. М. . Оцінка ролі та значення молокопродуктового 

підкомплексу для вирішення продовольчого забезпечення та 

національної економіки / Козак О. А. Аналіз цінової ситуації на 

ринку м’яса великої рогатої худоби / Копитець Н. Г. Інститут 

аудиту: сутність та його складові / Жук  В. М.,Мельник К. П. 

Впровадження інформаційних систем обліку / Скиба Г. 

І.,Цімошинська О. В.,Беженар І. М. Тенденції розвитку ринку 

паливно-енергетичних ресурсів в аграрному секторі України / 

Захарчук О. В.,Мацибора Т. В. Premises and prospects for organising 

and developing secondary and tertiary producers’ cooperatives in 

Ukraine:  the case of dairy service cooperatives / Bezus R. M.,Burtak S. 

H.,Kriuchko L. S. Оцінка перспектив підтримки підпиємництва 

територіальними громадами  / Корінець Р. Я.,Перерва Г. Л. 

Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні як 

передумова формування диференційованих заходів аграрної 

політики / Воскобійник С. Я. Державне регулювання та підтримка 

аграрних інновацій в Україні / Радченко О. Д.,Ткач Л. Л.,Дендебера 

О. П. . - [s. l.]. (Шифр Е 22/2020/11) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 



 

 

7. Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2020г. N 12 

Зміст: Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку 

держави / Ходаківська О. В.,Пугачов М. І.,Патика Н. І. Accounting 

for non-current assets in budgetary institutions: problems and solutions  

/ Prodanchuk M. A.,Bezushna Yu. S. Теоретична сутність та 

класифікація необоротних матеріальних активів / Здирко Н. 

Г.,Черешневий О. І. Структурні трансформації методологічного 

інструментарію оцінки ризиків в аудиті / Мельник К. П. 

Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських 

підприємств з виробництва біопалива / Логоша Р. В.,Семчук І. А. 

Перспективи використання систем збереження електроенергії 

сільськими домогосподарствами та аграрним бізнесом / Жемойда О. 

В.,Скрипник А. В.,Нам’ясенко Ю. О. Цифровізація та цифрова 

платформа в економічному розвитку аграрного сектору / Водянка Л. 

Д.,Юрій Т. П. Організаційно-інституційне забезпечення сталого 

розвитку підприємництва в сільському господарстві / Іванченко В. 

О. Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в 

сучасних умовах розвитку АПК / Калетнік Г. М.,Козяр Н. О. 

Особливості управління практикою дослідження зв’язків з 

громадскістю / Луцяк В. В.,Остапчук А. Д.,Бондарчук Я. П. Якість 

як ключовий показник ефективності виробництва ячменю 

пивоварного призначення / Кузіна В. Ю. Оцінювання потенціалу 

країн MENA для експорту молочних продуктів / Шаповал Б. С. . - [s. 

l.]. (Шифр Е 22/2020/12) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

8. Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1 

Зміст: Теоретичні засади і методичні підходи до формування 

стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського 

господарства / Кропивко М. Ф.,Кісіль М. І. Трансформація 

організаційно-правових форм сільського господарства: від 

багатоукладності до латифундації / Могильний О. М. Розвиток 

експортного потенціалу промислових підприємств України / 

Захарчук О. В. Розвиток ринку молока в контексті забезпечення 

продовольчої безпеки країни / Місюк М. В.,Заходим М. В. Стан 

конкуренції на ринках сортів та насіння сортів пшениці м’якої 

озимох вітчизняної селекції / Буняк Н. М.,Данилко І. М. Гендерна 

збалансованість в умовах децентралізації управління сільським 

розвитком / Саблук  Г. І. Наукове забезпечення розвитку аграрної 

реформи в Україні / Месель-Веселяк В. Я.,Федоров М. М. Трансфер 

енергонеефективності: дешева гідроенергетика за рахунок аграріїв / 

Скрипник А. В.,Жемойда О. В.,Голячук О. С. Analisis of the 

influence of factors of innovative activity of agro-industrial complex 



enterprises on the stabiliti of their economic development / Chang S. 

Державне регулювання розвитку підприємництва в аграрному 

секторі / Русанюк В. В. Розвиток підприємницької діяльності в 

сільському господарстві України / Трутенко Г. О. . - [s. l.]. (Шифр Е 

22/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

9. Економіка України. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1 

Зміст: Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: 

основи та система первинних інформаційних феноменів / Тарасевич 

В. М. Джерела та принципи розвитку соціального капіталу / Звонар 

В. П. Необхідні кроки для розвитку економіки та банківського 

сектору України в період коронакиризи та після її завершення / 

Данилишин Б. М.,Степанюк Є. В. Тенденції розвитку звітування 

суб’єктів господарювання та державного управління / Ісаншина В. 

К. Інтелектуальна власність - потенціал інноваційного розвитку 

України / Хаустов В. К. Наукова спадщина А. К. Покритана у світлі 

сучасних проблем економічної теорії / Звєряков М. І. . - [s. l.]. 

(Шифр Е 23/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

10. Економіка України. Выходит ежемесячно - 2021г. N 2 

Зміст: Соціально-трудова реальність - ХХІ: філософія становлення, 

можливостей та викликів / Колот А. М. Стратегічні імперативи 

державної політики протидії гібридним загрозам і забезпечення 

економічної безпеки України / Васильців Т. Г.,Лупак Р. Л.,Волошин 

В. І. Методичні підходи щодо ідентифікації об’єднаних 

територіальних громад / Заблодська І. В.,Гречана С. І. Економічна 

ефективність правових норм та її оцінка через призму принципу 

верховенства права (на прикладі податкового законодавства) / 

Устименко В. А.,Джабраілов Р. А. Оцінка екологічної безпеки як 

складової якості життя у транскордонних субрегіонах / Жук П. Р. 

Особистість ученого -економіста: згадуючи Володимира 

Кириловича Черняка / Бершеда Є. Р. . - [s. l.]. (Шифр Е 23/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

11. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2021г. N 1 

Зміст: Як працює “фабрика” молока / Достоєвський П. П. 

Електроліт лікує мастит ; Звільнили від гнояка / Литвиненко М. . 

Феномен низької життєздатності ; Травмують ратиці ; Як зимує 

індик ; Совина голова і п’яна хода ; Мокра нужда ; Безсилі перед 

нематодою ; Бджола без жала ; Випробовування холодом ; Недуга 



забіяк ; Маркет імунітету ; Спонтанні дії не допоможуть ; 

Гормональний ризик ожиріння. - [s. l.]. (Шифр З-6/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

12. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2021г. N 3 

Зміст: Випадкова знахідка мисливців / Морозов М. Г.,Розум Є. Є. 

Керіон у собаки / Долженко К. Х.,Гуленко М. П. . - [s. l.]. (Шифр 

З-6/2021/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

13. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2021г. N 4 

Зміст: Нове про кормові добавки  / Левицький Т. Р. Пасіка за 

новими правилами ; Премікс як ліки / Ситарчук В. Захисні 

властивості біологічно активних речовин / Чигрин А. І. Концентрат 

росту / Килимнюк О. Суглоби просять підстилки ; Найшкідливіші 

агенти ; З затримкою ; Від комариної напасті ; Що робити з 

кролематкою? ; Материнський інстинкт ; Коли фільтр втомився ; 

Кліщі. Сезон розпочато ; Діагностика бабезіозу. - [s. l.]. (Шифр 

З-6/2021/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

14.  Молоко і ферма. Журнал для тих, хто працює в 

молочному скотарстві. Выходит раз в два месяца - 2021г. N 1 

Зміст: Український ринок молока / Лінецька Я. Світовий ринок: 

підсумки та прогнози / Лінецька Я. Корми: цінові тренди, вихід 

Китаю і посівна ; Технологія вирощування люцерни: як обрати сорт 

/ Мірненко В. Годівля транзитних корів добавкою на основі 

Aspergillus oryzae: результати досліджень ; Як запобігти нагріванню 

вже змішаного та розданого коровам корму / Ханєєв В. . Вітамінні 

добавки: скільки насправді потрібно корові ; Основний шлях - це 

шлях від телички до корови / Крегало Т. Грубий корм для телят: 

коли, як і скільки давати ; Лабораторна діагностика неоспорозу та 

штяхи елімінації збудника зі стада / Кокарєв А. ,Василенко 

Т.,Масюк Д. . Що впливає на єфективність охолодження корів ; 

Голштини чи кроси: зважуємо всі за і проти. - [s. l.]. (Шифр М 

75/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

 

 



15.  Наше птахівництво. Выходит раз в два месяца - 2021г. 

N 2 

Зміст: Наші реалії - зменшення виробництва курячого яйця, 

експорту й кількості підприємство на ринку / Пономаренко В. 

Ринок пробіотиків / Мачурський О. Ринок м’яса індиків / Мельник 

В. Зберігання перепелиного яйця / Прокудіна Н. Режими інкубації / 

Прокудіна Н. Масова депопуляція птиці / Мельник В. Гарантована 

стабільність / Прокопчук В. Увага до ліній напування / Палій 

А.,Палій А. Ефективне вирощування птиці / Фейрчайлд Б. Д. 

Настінні вентилятори нового покоління ; Замість антибіотиків / 

Фриш М. Нетиповий раціон / Нагорна Л. Синбіотики - кращі ліки / 

Сергєєв А. Продуктивність бройлерів ; Ефективність відгодівлі / 

Штейнер Т. Пробіотик, що нейтралізує сальмонелу / Дзядзько М. 

Функціональні продукти / Коливай В. Емульгатори в годівлі / 

Ілляшенко А. Що впливає на якість шкаралупи / Нагорна Л. 

Дерматити у бройлерів / Хвостик В. Інфекційна бурсальна хвороба / 

Фотіна Т. Вакцинація проти сальмонели ; Небезпека 

метапневмовірусу / Іващенко О.,Нечипуренко О.,Гаташ С. 

Профілактика хвороби Гамборо / Ашаш У. Мікоплазмоз птиці / 

Хвостик В. . - [s. l.]. (Шифр Н 39/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

16.  Пасіка / КП " Редакція журналу "Дім, сад, город". 

Выходит ежемесячно - 2021г. N 2 

Зміст: Історія пасіки Уманського середнього училтща садівництва і 

землеробства (До 150-річчя з днгя народження І. І. Корабльова) / 

Побережець В. . Основні етапи промислового виробництва 

бджолиного обніжжя / Адамчук Л. . Натреновані на запах бджоли 

підвищують врожай ; Всмоктування нектару бджолою може бути 

досить різноманітним / Ірка Б. Про підгодівлю бджіл пилком або 

його замінником / McAfee A. . - [s. l.]. (Шифр П 41/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

17. Пасіка / КП " Редакція журналу "Дім, сад, город". 

Выходит ежемесячно - 2021г. N 3 

Зміст: Роботи на пасіці навесні / Михайлов С. В. Міжнародний 

моніторинг втрат бджолиних колоній COLOSS: цілі, учасники, 

результати / Федоряк М. ,Шкробанець О.,Бута  М. Нозематоз: 

профілактика та лікування / Односум Г. В.,Єфіменко Т. М. Вчені 

знайшли ключ до вирішення проблеми втрати життєздатнгості 

матки ; "Бджолина інтервенція" або як виправити сім’ю-трутівку / 

Коломієць В. Г. Розміщення, норма бджолиних сімей для запилення 

ентомофільних культур та дресирування бджіл / Кошова Л. 

М.,Кулинич І. М. . - [s. l.]. (Шифр П 41/2021/3) 



Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

18. Прибуткове свинарство. Выходит раз в два месяца - 

2021г. N 1 
Зміст: Еструс після осіменіння: причини та як запобігти? ; 

Удосконалення систем біобезпеки свинокомплексів: досвід Китаю ; 

Які методи осіменіння кращі? ; Основні фактори скорочення 

застосування антибіотиків / Фріш М. Мікробіологічний аналіз 

кормів: від “ А” до “Я” / Неверковець Н.,Попадюк М. . Ветеринарне 

розслідування: причини канібалізму та некрозів / Мусійко Р. 

Профілактика та лікування анемії у поросят: порівняльне 

дослідження препаратів тривалентного заліза / Терещук Ю. Атлас 

хвороб: захворювання репродуктивної системи ; Інновації у 

вентиляції: системи негативного та позитивного тиску ; Настінні 

вентилятори нового покоління: ідеальний варіант для реконструкції 

чи будівництва ; Інтесті-вітал - альтернатива антибіотикам при 

дизентерії / Зінь Б. . - [s. l.]. (Шифр П 75/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

19. Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2021г. 

 N 2 
Зміст: Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва в 

Україні / Дадус О. Глибокі гноєзбірні ванни: американський досвід ; 

Методи годування свиней на відгодівлі: порівняння / Салата І. 

Здоровий мікроклімат - прибутковий свинокомплекс / Брамм 

М.,Костер Ю. Унікальні системи "розумної" вентиляції нового 

покоління: з турботою про благополуччя тварин ; Причини втрати 

води ; Аспекти морфологічної діагностики хвороби Марека птиці / 

Ткаченко О.А.,Гавриліна О. Г.,Алєксєєва Н. В. Альтернатива 

оксиду цинка и антибиотикам в стартовом рационе поросят с 

использованием подкислителя и фитогенной кормовой добавки / 

Конкс О. Деякі особливості обігу та використання кормових 

добавок в рамках нового кормового законодавства / Левицький Т. Р. 

. - [s. l.]. (Шифр Т52/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

20. Тваринництво сьогодні. Выходит ежемесячно - 2021г.  

N 3 

Зміст: Підвищення ефективності функціонування молочно-товарної 

ферми на прикладі ПП "Могучий" Мелітопольського району 

Запорізької області / Журавель Д. П.,Болтянський  Б. В. ,Скляр Р. 

В. І знову про грип... / Мороз Д. А. Кератокон‘юнктивіти у великої 

рогатої худоби за телязіозу / Спіцина Т. Л.,Корейба Л. В.,Дуда Ю. 



В. Годування свиноматок у період лактації ; Гены-маркеры в 

селекции свиней на воспроизводительные качества / Бальников А. 

А.,Гридюшко И. Ф. ,Казутова Ю. С. Характеристика білків кормової 

сировини тваринного походження / Ривак Г. П.,Бойко Г. . . - [s. l.]. 

(Шифр Т52/2021/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

21. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2021г. N 2 
Зміст: Ефірна олія орегано: сила природи у раціонах свиней / 

Агєєва О. ПЕС на свинофермі... або Як це - жити з Lawsonia 

intracellularis? / Титаренко О. Небезпека клостридіозу у жуйних 

тварин / Нечипуренко О. ,Крюкова Л. Транзитна годівля...або 

почніть усе спочатку! / Кардозо Ф. Кормовий буряк як фактор 

високої молочної продуктивності / Крюкова Л. Замінники молока у 

свинарстві: модний тренд... чи виробнича необхідність / Титарьова 

О.,Кузьменко О. Ідеальна гігієна на фермі... наскільки це можливо? 

/ Титаренко О. Вчасно забезпечуйте поросят залізом / Титаренко О. 

Ураження ратиць у свиней: аналізуємо причини / Чорнозуб 

М.,Козій В. ,Полтавець Я. Автоматизоване приготування корму: 

чим цікаві лопатеві кормозмішувачі? / Бондаренко Я.,Крюков Д. . - 

[s. l.]. (Шифр Т 10/2021/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

22. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2021г. N 3 

Зміст: Гінекологічні захворювання свиней: діагностика та 

лікування / Заиц Й.,Крюкова Л. Перша доба після опоросу найбільш 

інформативна! Спостерігайте... / Титаренко О. Новий погляд на 

цирковірусне захворювання свиней / Дудар Л.,Нечипуренко О. . 

Підвищення добробуту свиноголів'я у рамках селекції / Титаренко 

О. Канони виїмки силосу: про відкриття, зріз та вибір "навіски" / 

Крюкова Л. . - [s. l.]. (Шифр Т 10/2021/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

23. Український радіологічний та онкологічний журнал. 

Выходит ежеквартально - 2020г. N 4 

Зміст: Аналіз стану радіотерапевтичної допомоги населенню 

україни. Частина 1. аналіз захворюваності та технічного 

забезпечення променевої терапії в Україні / Старенький В. 

П.,Сухіна  Олена  Миколаївна,Стадник Л. Л. Особливості 

імунного статусу у хворих з метастатичними та гліальними 

пухлинами головного мозку на підготовчому етапі променевого 



лікування / Грязов А. А.,Лісяний М. І.,Грязов А. Б. Ризик розвитку 

рецидиву злоякісних пухлин яєчників та рівні пухлинних маркерів 

НЕ-4 та СА-125 / Сухіна  Олена  Миколаївна,Немальцова К. 

В.,Сухін В. С. Імунні порушення після комбінованого лікування 

хворих на рак тіла матки з ожирінням / Громакова І. С.,Сорочан П. 

П.,Прохач Н. Е. Застосування L-тироксину при лікуванні патологій 

щитоподібної залози та проблеми контролю терапії (огляд 

літератури) / Підченко Н.С. Рентгенологічна діагностика пневмоній 

в онкологічних хворих під час пандемії COVID-19. Випадок із 

практики / Кулініч Г. В.,Насонова А. М. . - [s. l.]. (Шифр У 

56/2020/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

24. Український радіологічний та онкологічний журнал. 

Выходит ежеквартально - 2021г. N 1 

Зміст: Диференційна рентгенодіагностика псевдотуберкульозного 

варіанта абсцесу легень з порожнинами туберкульозної етіології / 

Чурилін Р. Ю.,Вороньжев І. О.,Коломійченко Ю. А. 

Фармакоекономічний аналіз застосування пертузумабу в терапії 

метастатичного НЕR2-позитивного раку молочної залози в Україні / 

Мужичук О. В.,Бездітко Н. В. Чинники, що визначають 

ефективність променевої терапії раку передміхурової залози / 

Столярова О. Ю. ,Палій М. І.,Думанський Ю. В. Значущість змін 

загальноклінічного аналізу крові та тиреоїдного статусу у пацієнтів 

із вузловими утвореннями щитоподібної залози / Поліон М. 

Ю.,Гладких  Н. О. ,Залюбовська О. І. . Допплерографічне 

дослідження аорти після терапевтичної гіпотермії та введення МСК 

при експериментальному інфаркті міокарда / Чиж М. О.,Манченко 

А. О.,Трофімова  А. В. Роль комп’ютерної томографії в оптимізації 

хірургічного лікування вентральних гриж / Пархоменко К. Ю. ,Вовк 

В. А. . - [s. l.]. (Шифр У 56/2021/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


