
 
 

Полтавська державна аграрна академія 
Бібліотека 

Довідково-бібліографічний відділ 
 
 

 
 

 

Нові надходження 
літератури 
(I-й квартал 2018 р.) 

 
 

 
Бібліографічний список 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава 2018



УДК 016 

Н 73 

 

 

 

 
Укладач – бібліотекар І категорії І. І. Фіненко 

 

 

Відповідальний за випуск – директор бібліотеки ПДАА С. В. Макарець 

 

 

 

 

Н 73      Нові надходження літератури : бібліогр. список / Полтав. держ. 

аграр. акад., б–ка ; [уклад. І. І. Фіненко ; відп. за вип. 

С. В. Макарець]. – Полтава : ПДАА, 2018. – 11 с. : іл. 

 
У бібліографічному списку представлені документи, які надійшли до 

бібліотеки у I-му кварталі 2018-го року. 

Видання рекомендовано викладачам, аспірантам та здобувачам вищої 

освіти. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 016 

      Полтавська державна аграрна академія, 2018



 3 

Передмова 
 

До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує 

про видання, що надійшли до бібліотеки у 1-му кварталі 2018-го року. 

Матеріал розташовано за основними галузями знань, усередині 

розділів – за алфавітом авторів і назв. Бібліографічний опис документів та 

скорочення слів і словосполучень здійснено згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. 

Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 

та правила». 

Вміщені анотації на книги. 

Кожний бібліографічний запис містить дані про кількість 

примірників та їх місцезнаходження, а також шифр зберігання книги, по 

якому дане видання можна замовити в бібліотеці. 

Електронна версія списку розміщена на сайті академії. 
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Навчально-методична та наукова література 

 
Економіка 

Бухгалтерський облік та аудит 

 

 

1.  
657(091) 

В 19 
Васільєва Л. М. Історія бухгалтерського обліку : навч. 

посіб. / Л. М. Васільєва, Н. В. Бондарчук, 
О. П. Бондарчук. – Дніпро : Гарант СВ, 2017. – 224 с. 

 

Матеріал, викладений у посібнику, являє собою синтез 
навчального матеріалу та перелік завдань і тестів, які призначені для 
поглибленого вивчення дисципліни «Історія бухгалтерського 
обліку» та формування відповідних навичок й умінь у студентів. 

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації та слухачів 
післядипломної освіти. Також може бути використаний викладачами 
вузів та фахівцями з бухгалтерського обліку. 

 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

 

 

2.  

657.6 

М 54 

Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційних 

робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» ступеня вищої освіти «Магістр» / 

[кол. авт. ; за заг. ред. Н. А. Канцедал]. – Полтава : 

ФОП Крюков Ю. С., 2017. – 230 с. 

 

 

 

 
 

Всього примірників: 30 (абонемент учб. літ.)
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3.  
336.22 

П 44 
Податкові відносини субʼєктів підприємництва: 

управління та адміністрування : навч. посіб. / 
В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, О. В. Безкровний, Т. Г. Мисник, 
О. О. Дорошенко. – Полтава : ПДАА, 2017. – 473 с. 

 

В навчальному посібнику розглянуті загальні теоретико-
методологічні аспекти організації адміністрування та практичні 
особливості управління податковими відносинами субʼєктів 
підприємництва.  

Видання розраховано на здобувачів вищої освіти денної і заочної 
форм навчання за ступенем «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», а також стане в нагоді всім, кого 
цікавлять питання податкових відносин. 

 

Всього примірників: 75 (абонемент учб. літ.) 

4.  
657 

С 44 
Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навч. 

посіб. / Н. Є. Скоробогатова ; Нац. техн. ун-т України 
«КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Київ : Політехніка, 2017. – 
248 с. 

 

В виданні розкрито концептуальні засади організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві. Наведено методику обліку 
необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської 
заборгованості, фінансових інвестицій, власного капіталу, 
довгострокових та поточних зобовʼязань підприємства. Викладено 
методику складання форм фінансової звітності підприємства. 

Для студентів вищих навчальних закладів економічних 
спеціальностей, практикуючих бухгалтерів, фінансистів, 
економістів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський 
облік. 

 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

5.   
338.43 

Т 32 
Теорія та практика дорадництва (планування та 

втілення програм Екстеншн) : навч. посіб. / 
[Т. Буткалюк, Ю. Ванжула, Г. Лоянич, В. Мамалига, 
О. Муляр, О. Недбалюк, Н. Фіщук, З. Щокіна, 
В. Ямковенко ; за ред. Василя Мамалиги]. – Вінниця : 
Консоль, 2004. – 240 с. 

 

В навчальному посібнику, який пропонується широкому загалу 
читачів, викладено філософію і місію Екстеншн, проаналізовано та 
узагальнено діяльність сільськогосподарських дорадчих служб у 
світі і в Україні, подано структуру дорадництва як науки, 
методологію теорії і практики дорадництва.  

У посібнику широко використано надбання і здобутки дорадчої 
служби Вінницької області. 

 

Всього примірників: 9 (абонемент наук. літ.)
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Сільське господарство  
 

6.  
631.147 

О–64 
Органічне землеробство для приватного сектора / 

В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, С. В. Пономаренко, 
В. Ф. Шаповал ; громад. спілка «Полтав. т-во сільського 
господарства» ; [за ред. В. М. Писаренка]. – Полтава : 
[б. в.], 2017. – 140 с. 

До книги увійшли матеріали про вирощування плодоовочевих 
культур і ягідників без використання агрохімікатів на дачних і 
присадибних ділянках на основі використання організаційно-
господарських методів, органічних добрив та мікробіологічних 
препаратів. 

Практичні рекомендації розраховані на широке коло читачів, 
яких цікавлять питання вирощування екологічно безпечної продукції 
та здорового харчування. 

Всього примірників: 3 (абонемент наук. літ.)
 

7.  
016:929:63 
П 34 

Писаренко Віктор Микитович. Повість прожитих літ : 
біобібліогр. покажч. наук. праць / Полтав. держ. аграр. 
акад. ; [уклад. : В. М. Писаренко, Л. Д. Пащенко ; наук. 
ред. А. С. Антонець]. – Полтава : ПДАА, 2017. – 152 с. : 
фото. – (Серія «Біобібліографія вчених Полтавської 
державної аграрної академії»).  

У книзі відображені основні етапи життя, наукової і виробничої 
діяльності д-ра с.-г. наук, професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України Писаренка Віктора Микитовича. Хронологічний 
покажчик публікацій вміщує бібліографічні описи його праць – від 
статей до монографій та підручників.  

Видання рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, 
студентам ВНЗ, а також широкому загалу читачів. 

 

Всього примірників: 3 (абонемент наук. літ.)
 

8.  

631.3 

Р 83 
Руденко В. Посев под контролем / Валерий Руденко. – 

Полтава : Интерграфика, 2002. – 140 с. : ил. 
 

В книге рассмотрены вопросы, связанные с повышением 
урожайности сельскохозяйственных культур за счет улучшения 
распределения семян по площади поля. Кратко изложены 
требования к посеву, принципы работы высевающих аппаратов 
сеялок, методы настройки. Обоснован выбор параметров для 
контроля работы сеялок автоматическими системами контроля. 
Описана техника и технология посева с применением системы 
контроля высева «Нива 23». 

Для специалистов сельского хозяйства, конструкторов, учащихся 
с.-х. учебных заведений. 

 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.)
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Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство  
 

9.   
811.11(075.8) 

Л 37 
Левицький В. В. Основи германістики / 

В. В. Левицький. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 528 с. 
 

У книзі висвітлено основні положення фонетичної та граматичної 
будови германських мов, відомості про давніх германців, 
давньогерманську писемність, релігію та міфологію. Окремий розділ 
присвячено лексичному складу германських мов, де розглянуті 
семантичні процеси та закономірності германської лексики, 
антропоніміка, гідроніміка, топоніміка, запозичення та лексичні 
ізоглоси в германських мовах, а також мовна картина світу давніх 
германців. 

Книга призначена для студентів, аспірантів та науковців та може 
бути корисною для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної 
індоєвропеїстики. 

Всього примірників: 15 (абонемент учб. літ.) 
 

10.   

821.161.2(477.53) 

Н 59 

Нечитайло М. Дорога до щастя: образки з життя, 

спогади / Микола Нечитайло. – Полтава : [б. в.], 2010. – 

208 с. 
Крізь зміст цієї книги читачі мають змогу виразно й образно 

усвідомити життя самого автора, сповнене великими і щирими 

синівськими почуттями до батьків, до людей праці, високої 

вимогливості до себе і відповідальності за доручену справу, за кожен 

крок і кожну мить свого життя, за сімʼю і виконання свого 

громадянського обовʼязку. 

Книга повчальна і корисна для молоді, батьків, для всіх 

шанувальників слова, спонукає кожного здійснити найважливіший 

подвиг – чесно прожити життя. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
 

11.   

821-1(477.53) 

Ч–92 

Чупрун О. По зову сердца. Избранное : поэзия / 

Ольга Чупрун. – Полтава : АСМИ, 2010. – 100 с. 
 

Первая часть сборника посвящена воспоминаниям о судьбе 

страждущих политкаторжан 30–60-х годов XX века и их 

обездоленных семей. 

В следующих разделах автор с душевной теплотой ведет рассказ о 

прощании с юностью целого поколения и ратном подвиге студентки-

медсестры в бурные годы Великой Отечественной. 

Поэзия преисполнена темпераментом, праздничной зрелостью, 

чистотой и романтизмом. 
 

 
Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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Інші галузі знань 
 

12.   

531.787 

Д 20 
Датчики давления с цифровым выходом : 

[монография] / Н. Д. Кошевой, Е. М. Костенко, 
И. И. Кошевая, Т. Г. Рожнова ; Нац. аэрокосм. ун-т 
им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – 
Харьков : НАУ «ХАИ», 2017. – 108 с. : ил. 

 

У монографії проведено аналіз існуючих методів і пристроїв для 
вимірювання тиску. Запропоновано електромеханічні й оптичні 
датчики тиску з цифровим виходом. Наведено приклади застосування 
пристроїв у інформаційно-вимірювальних системах і системах 
контролю. 

Рекомендовано студентам технічних вищих навчальних закладів, 
аспірантам та науковцям. 

 

Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.) 
 

13.  

59-051(477.53) 

З–18 

Закалюжний В. Полтавці-відомі зоологи / Віктор 

Закалюжний. – Полтава : Астрая, 2017. – 129 с. 
 

Книга присвячена науковій, виробничій та громадській діяльності 

відомих учених-зоологів. Біографічні дописи створені на основі 

наукових публікацій у періодиці, відомостей із архівів установ та 

зажиттєвого спілкування.  

Видання адресовано широкому загалу читачів, насамперед, 

викладачам і учителям навчальних закладів, науковцям і 

краєзнавцям, студентам, учням. 

 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
 

14.   
94(477)"1939/1945" 
К 95 

Кучер В. Україна 1941-1944: трагедія народу за 
фасадом Священної війни : [монографія] / Володимир 
Кучер, Олександр Потильчак. – Київ ; Біла Церква : 
Білоцерківдрук, 2011. – 368 с. 

Автори праці на документальній основі висвітлюють комплекс 
актуальних і суперечливих питань вітчизняної історії періоду Другої 
світової війни. В роботі проаналізовано непопулярні й замовчувані в 
радянській історіографії проблеми початкового періоду війни з 
Німеччиною; становлення нацистського «нового порядку» в Україні; 
радянський рух Опору та його роль у зриві нацистських планів 
пограбування України та ін. 

Рекомендовано науковцям, викладачам, студентам та усім, кого 
цікавлять драматичні, трагічні та героїчні сторінки Другої світової та 
Великої Вітчизняної війни в Україні. 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 
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15.  

519.24 

М 54 
Методология оптимального по стоимостным и 

временным затратам планирования эксперимента : 
монография / Н. Д. Кошевой, Е. М. Костенко, 
А. В. Павлик, Н. В. Доценко ; Полтав. гос. аграр. акад. – 
Полтава : ПГАА, 2017. – 232 с. : ил. ; табл. 

 

У монографії розглянуто питання зменшення матеріальних і часових 
витрат при реалізації експериментальних досліджень за рахунок 
розробки та впровадження методології оптимального планування 
експериментів, що включає комплекс методів оптимізації планів 
експерименту та програмно-апаратні засоби для їх реалізації. 
Приведено ряд технологічних процесів, приладів і систем, на яких 
випробувано розроблену методологію. 

 

Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автореферати 
 

Економіка України 

Економіка сільського господарства України 

 
16. 338.439.5 

П 18 

Парій Л. В. Формування та функціонування ринку сиру в Україні : автореф. 

дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством» / Людмила Віталіївна Парій ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 

2018. – 20 с. 

 

 

Сільське господарство 

 
17. 636.2.09 

Ю 91 

Юськів Л. Л. Біохімічне та клінічне обгрунтування застосування вітаміну D3 і 

його роль в організмі великої рогатої худоби : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 

спец. 03.00.04 «Біохімія» / Любов Любомирівна Юськів ; Ін-т біології тварин НААН 

України. – Львів, 2018. – 39 с. 
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Періодичні, серіальні  

та інші видання, що продовжуються 
 

1. Аграрна техніка та обладнання : щокв. журн. / ТОВ «АгроМедіа». – 2018. – 

№ 1. 

2. Агроекологічний журнал : наук.-теорет. журн. / Ін-т агроекології і 
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