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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, 2019. – 19 с. : іл. 

 
У бібліографічному списку представлені документи, які надійшли до 

бібліотеки у I-му та ІІ-му кварталах 2019-го року. 

Видання рекомендовано викладачам, аспірантам та здобувачам вищої 

освіти. 
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Передмова 
 

До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує 

про видання, що надійшли до бібліотеки у І півріччі 2019-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 з 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. 
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Навчально-методична та наукова література 

 
Економіка 

Менеджмент 

Фінанси 

Бухгалтерський облік та аудит 

 
1.   
 

330(075.8) 

А 43 

    Актуальні питання сучасної економічної науки : 

колективна монографія / за ред. В. І. Аранчій, 

Л. О. Дорогань-Писаренко. – Полтава : Симон, 2018. – 

226 с. 

 
    У колективній монографії з позицій міждисциплінарного 
підходу викладені результати дослідження теоретичних та 

прикладних аспектів окремих актуальних питань сучасної 

економічної науки.  

    Видання призначене для науковців і практиків в економічній 

сфері, керівників і спеціалістів управлінських структур, викладачів 

та здобувачів вищої освіти. Матеріали друкуються в авторській 

редакції. 
 

Всього примірників: 1 (абонемент наук. літ.) 

 

 

2.   
659.1(075.8) 

В 75 

    Воронько-Невіднича Т. В. Реклама і рекламна 

діяльність : навч. посіб. / Т. В. Воронько-Невіднича, 

Ю. П. Калюжна, В. Д. Хурдей. – Полтава : ПДАА, 2018. - 

230 с. 
 
    У навчальному посібнику з дисципліни «Реклама і рекламна 

діяльність» викладені положення, що розкривають сутність і 

завдання рекламного процесу, які доводиться розвʼязувати 

маркетологам, менеджерам, рекламістам на всіх етапах цього 

процесу від ідеї створення реклами до визначення її ефективності. 

До теоретичного матеріалу додано тестові завдання для 

самоперевірки, завдання для практичних занять, глосарій; критерії 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти, що здійснюються за 

стобальною системою з подальшим її переведенням у ЄКТС.  

    Для здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців, фахівців у сфері рекламної діяльності. 
 

Всього примірників: 3 (абонемент наук. літ.) 
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Сільське господарство 

Ветеринарія 

 
3.   

631.58(06) 

А 43 

    Актуальні питання землеробства і агрохімії: історія та 

сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. на 

посвяту 90-річчя кафедри землеробства і агрохімії 

ім. В. І. Сазанова ф-ту агротехнологій та екології 

Полтав. держ. аграр. акад., 27–28 листоп. 2018 р. / Мін-во 

освіти і науки України, Мін-во аграр. політики і 

продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. ; 

[редкол.: В. І. Аранчій, П. В. Писаренко, С. В. Поспєлов, 

О. В. Міщенко, М. М. Опара, В. М. Самородов]. – 

Полтава : ПДАА, 2019. – 147 с. 

 
    Збірник репрезентує результати досліджень з історії аграрної 

науки, освіти і техніки, біографістики, а також висвітлює актуальні проблеми наукового 

забезпечення ведення сільського господарства України. 

 
Всього примірників: 2 (абонемент наук. літ.) 

 

 
4.   

 

636.082(075.8) 

Б 62 

    Біндюг Д. О. Моделювання селекційних і 

технологічних процесів у тваринництві : [навч.-метод. 

посіб.] / Д. О. Біндюг, І. М. Желізняк. – Полтава : 

Астрая, 2018. – 100 с. 

 
    Навчально-методичний посібник містить теоретичний коментар, 

порядок та методику виконання завдань лабораторних робіт та 

самостійної роботи для вивчення дисципліни «Моделювання 

селекційних і технологічних процесів у тваринництві» здобувачами 

ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва». 

 
Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.) 
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5.  
57(075.8) 

Б 63 

    Біотехнологія у тваринництві та промисловості : 

[навч.-метод. посіб.] / [уклад.: С. Л. Войтенко, 

С. І. Ковтун, І. М. Желізняк, Д. О. Біндюг]. – Полтава : 

Астрая, 2018. – 183 с. 

 
    Навчально-методичний посібник розроблений для підготовки 

здобувачів вищої освіти спеціальності 204 «Технології виробництва 

і переробки продукції тваринництва» й висвітлює теоретичний 

матеріал, завдання для практичних занять та самостійного вивчення 

дисципліни за темами: введення в дисципліну, генетична і клітинна 

інженерія, трансплантація ембріонів, отримання ембріонів in vitro, 

зберігання ембріонів та способи пересадки реципієнтам, 

клонування ембріонів, промислова біотехнологія та інженерна 

ензимологія, біотехнологія у харчовій промисловості. 
 

Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.) 

 

 
6.  

636.082.2(075.8) 

Г 34 

    Генетика з основами розведення та відтворення 

сільськогосподарських тварин : [навч.-метод. посіб.] / 

С. Л. Войтенко, О. О. Васильєва, Л. В. Вишневський, 

Б. С. Шаферівський. – Полтава : Астрая, 2018. – 213 с. 

 
    Навчально-методичний посібник для вивчення дисциплін 

«Генетика з біометрією», «Розведення сільськогосподарських 

тварин» та «Технологія відтворення тварин» розроблений для 

підготовки здобувачів вищої освіти II–IV рівнів акредитації 

спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва» й включає короткий виклад теоретичного матеріалу, 

завдання для лабораторних та практичних занять, а також для 

самостійної роботи.  

 
Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.) 
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7.   
633 

Ш 37 

    Шевніков М. Я. Застосування біологічних, хімічних 

та фізичних засобів у технологіях вирощування сої і 

кукурудзи : [монографія] / М. Я. Шевніков, 

О. О. Коблай. – Полтава : [б. в.], 2015. – 258 с. 

 
    У монографії викладені нові підходи до застосування 
біологічних, хімічних та фізичних засобів у технологіях 
вирощування сої і кукурудзи з урахуванням конкретних умов 
нестійкого зволоження Лісостепу України, де розміщені великі 
посівні площі цих культур. Для ефективного використання 
біокліматичного потенціалу місцевості важливе значення має 
розробка і впровадження у виробництво сучасних 
конкурентоспроможних технологій вирощування культур. 

    Розрахована на керівників і спеціалістів агроформувань, студентів і викладачів вищих аграрних 
навчальних закладів, науковців, аспірантів. 

 
Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.) 

 

 

8.   
63(075.8) 

Ш 37 

    Шевніков М. Я. Світові агротехнології : навч. посіб. 

/ М. Я. Шевніков. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – 

Полтава : [б. в.], 2018. – 238 с. 

 
    У навчальному посібнику викладені нові підходи до технологій 

вирощування сільськогосподарських культур.  

    Світові агротехнології як наукова і навчальна дисципліна має на 

меті сформувати у студентів розуміння цілісності та стабільності 

агротехнологій, як чітко визначеної і науково-обгрунтованої 

системи взаємоповʼязаних елементів, які виконують відповідні 

функції і завдання, і направлені на підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур. В результаті вивчення навчальної 

дисципліни студенти засвоюють сучасні тенденції формування 

технологій в рослинництві, враховуючи фактори, які на їх впливають.  

    Для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 201 – Агрономія у 

вищих навчальних закладах. 

 
Всього примірників: 10 (абонемент учб. літ.) 
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Інші галузі знань 

 
9.  
 

519.86(075.8) 

Е 45 

    Економіко-математичні методи та моделі : навч. 

посіб. / Полтав. держ. аграр. акад. ; К. Д. Костоглод, 

А. В. Калініченко, Н. М. Протас, Ю. В. Вакуленко, 

О. Г. Мінькова. – Полтава : ПДАА, 2018. – 232 с. 

 
    У посібнику викладені основні економіко-математичні методи 

розвʼязування задач, що мають місце в діяльності аграрних 

підприємств; наведено ряд економіко-математичних моделей, що 

застосовуються в організації та плануванні сільськогосподарського 

виробництва. Значну увагу приділено особливостям розвʼязання 

задач із використанням можливостей сучасних персональних 

компʼютерів. Наведена достатня кількість конкретних прикладів, що 

забезпечує можливість самостійного освоєння навчального матеріалу. 

 
Всього примірників: 5 (абонемент наук. літ.) 

 

 
10.   

 

544 

К 68 

    Короткова І. В. Фізична і колоїдна хімія : 

лабораторний практикум / І. В. Короткова, 

М. М. Маренич. – Полтава : Полтав. літератор, 2018. – 

224 с. 

 
    У практикумі представлені лабораторні роботи, які відповідають 

основним розділам з предмету: хімічна термодинаміка та термохімія, 

хімічна кінетика, фотохімічні процеси, властивості розчинів 

електролітів та неелектролітів, сорбційні процеси, властивості 

колоїдних розчинів та розчинів високомолекулярних сполук. До 

кожної лабораторної роботи надається теоретична частина, в якій в 

стислій та доступній формі представлені основні теоретичні 

відомості з використанням ілюстрацій та схем приладів. Тема 

доповнюється прикладами розвʼязання типових задач, питаннями для самоконтролю та переліком 

літературних джерел. Посібник містить 46 рисунків та 23 таблиці. 

    Для здобувачів вищої освіти вищих аграрних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації 

спеціальностей «Агрономія» та «Захист і карантин рослин». 

 
Всього примірників: 15 (абонемент учб. літ.) 
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Автореферати 

 
Менеджмент. Економіка України. Фінанси. 

Економіка сільського господарства України 

 
11. 005.334(043.3) 

А 56 

Аль Ширафі Мохаммед Авад Антикризове управління розвитком в сфері 
охорони здоровʼя : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та 
управління національним господарством» / Аль Ширафі Мохаммед Авад ; Полтав. 
держ. аграр. акад. – Полтава, 2018. – 20 с. 

 

12. 631.152(043.3) 

Б 43 

Бєлко І. А. Стратегічне управління розвитком сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ігор Антонович 
Бєлко ; Подільський держ. аграр.-техн. ун-т. – Камʼянець-Подільський, 2018. – 20 с. 

 

13. 336.(477)(043.3) 

В 27 

Великсар Т. І. Фінансове забезпечення системи соціального захисту 
населення України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, 
фінанси і кредит» / Тетяна Ігорівна Великсар ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2018. – 
20 с. 

 

14. 332.362(043.3) 

Д 36 

Деркульський Р. Ю. Удосконалення економічного механізму збереження 
зелених зон у містобудівних системах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» 
/ Роман Юрійович Деркульський ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. – Київ, 2018. – 25 с. 

 

15. 338.432(477)(043.3) 

Д 56 

Добровольська О. В. Фінансове забезпечення природного агровиробництва 
України в контексті сталого розвитку : автореф. дис. … д-ра. екон. наук : спец. 
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Олена Володимирівна Добровольська ; Ун-т 
митної справи та фінансів. – Дніпро, 2019. – 37 с. 

 

16. 354(043.3) 

Д 72 

Драбик О. М. Державне регулювання пенсійного забезпечення в контексті 
соціального захисту сільського населення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Оксана 
Миколаївна Драбик ; Подільський держ. аграр.-техн. ун-т. – Камʼянець-Подільський, 
2018. – 20 с. 
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17. 005(043.3) 

Л 61 

Липовий Д. В. Стратегічне управління маркетингом та збутом продукції 
інтегрованих підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / 
Дмитро Валерійович Липовий ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 
Василенка. – Харків, 2018. – 20 с. 

 

18. 332.3(043.3) 

С 15 

Сакаль О. В. Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах 
поглиблення інституціональних трансформацій : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього 
середовища» / Оксана Володимирівна Сакаль ; ДУ «Ін-т економіки 
природокористування та сталого розвитку НАНУ». – Київ, 2018. – 41 с. 

 

19. 330(043.3) 

С 36 

Сілантьєв О. І. Багатство суспільства як потенціал розвитку сучасних 
макроекономічних систем : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
«Економічна теорія та історія економічної думки» / Олег Ігорович Сілантьєв ; 
Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Полтава, 2019. – 21 с. 

 

20. 334.012.61-022.51/022.55(043.3) 

Ч–57 

Чечетова-Терашвілі Т. М. Теоретичні аспекти розробки стратегії розвитку 
малого та середнього підприємництва в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Тетяна 
Михайлівна Чечетова-Терашвілі ; НДЦ індустріальних проблем розвитку. – Харків, 
2018. – 36 с. 

 
 
 

Сільське господарство. Ветеринарія 

 
21. 633.15(043.3) 

А 14 

Абельмасов О. В. Адаптація вихідного матеріалу, спорідненого з плазмою 
Айодент, при селекції скоростиглих гібридів кукурудзи для степової зони України : 
автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / Олексій 
Вікторович Абельмасов ; ДУ Ін-т зернових культур. – Дніпро, 2019. – 25 с. 

 

22. 633.85(043.3) 

А 44 

Акуаку Д. Урожайність та якість насіння соняшнику залежно від 
позакореневого підживлення та регуляторів росту в умовах Лівобережного 
Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» 
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/ Джонс Акуаку ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. – Суми, 2019. – 
24 с. 

 

23. 635.4(477.46)(043.3) 

А 47 

Алексейчук О. М. Елементи сортової технології вирощування шпинату 
городнього у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.06 «Овочівництво», 20 «Аграрні науки і продовольство» / Ольга 
Михайлівна Алексейчук ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань, 2019. – 24 с. 

 

24. 633.1(043.3) 

Б 72 

Бовсуновська О. В. Кормова продуктивність горошку паннонського в умовах 
бінарних сумішей з тритикале озимим в умовах Лісостепу : автореф. дис. … канд. с.-г. 
наук : спец. 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво» / Ольга Вікторівна 
Бовсуновська ; Ін-т кормів та сільського госп-ва Поділля. – Вінниця, 2019. – 21 с. 

 

25. 631.4(043.3) 

Б 81 

Боднар Ю. Д. Трансформація агрофізичних та агрохімічних властивостей 
сірого лісового грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні : 
автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика» / 
Юрій Дмитрович Боднар ; ННЦ «Ін-т землеробства НААН». – Чабани, 2019. – 24 с. 

 

26. 631.582(477)(043.3) 

Б 81 

Бондар С. О. Відтворення родючості чорнозему типового та підвищення 
продуктивності культур ланки сівозміни Правобережного Лісостепу України : 
автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 16.01.01 «Загальне землеробство» / Світлана 
Олександрівна Бондар ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 
Київ, 2018. – 22 с. 
 

27. 636.4.09(043.3) 

Б 83 

Боровкова В. М. Санітарно-гігієнічна оцінка впливу фітостимулятора 
«Люкон» на неспецифічну резистентність і продуктивність молодняку свиней : 
автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна 
санітарія» / Вікторія Миколаївна Боровкова ; Харк. держ. зоовет. акад. – Харків, 
2019. – 27 с. 

 

28. 633.367(043.3) 

В 31 

Вересенко О. М. Посівні якості та урожайні властивості насіння люпину 

білого залежно від фаз стиглості і застосування гербіцидів : автореф. дис. … канд. 

с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / Оксана Миколаївна Вересенко ; 

Миронівський ін-т пшениці ім. В. М. Ресмесла. – Миронівка, 2019. – 22 с. 
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29. 635.55(043.3) 

В 63 

Воєвода Л. І. Оптимізація технології вирощування цикорію салатного вітлуф 

в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 

06.01.06 «Овочівництво» / Лілія Ігорівна Воєвода ; Уман. нац. ун-т садівництва. – 

Умань, 2019. – 24 с. 
 

30. 635.35(043.3) 

Г 14 

Гайова Л. О. Адаптивні елементи виробництва капусти цвітної у 
Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.06 
«Овочівництво» / Людмила Олександрівна Гайова ; Ін-т овочівництва і 
баштанництва. – Харків, 2019. – 24 с. 
 

31. 637.521(043.3) 

Г 85 

Гринченко Н. Г. Наукове обгрунтування технологій напівфабрикатів на 
основі молочної сировини, одержаних шляхом реалізації потенціалу лактокальцію : 
автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 «Технологія харчової продукції» / 
Наталя Геннадіївна Гринченко ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 
2018. – 44 с. 

 

32. 636.09(043.3) 

Г 91 

Грушанська Н. Г. Теоретичне та експериментальне обгрунтування 
неінвазивних методів діагностики порушень обміну мінеральних речовин у великої 
рогатої худоби і свиней : автореф. дис. … д-ра вет. наук : спец. 16.00.01 
«Діагностика і терапія тварин» / Наталія Геннадіївна Грушанська ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 40 с. 

 

33. 582.661.21(043.3) 

Г 93 

Гудим О. В. Мінливість ознак у мутантних поколіннях амаранту під дією 

гамма-опромінення : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція і 

насінництво» / Олена Володимирівна Гудим ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва. – 

Харків, 2018. – 22 с. 
 

34. 615.015(043.3) 

Г 97 

Гута З. А. Токсикологічна характеристика дії фумонізинів на організм щурів 
та птиці : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.04 «Ветеринарна 
фармакологія та токсикологія» / Зоряна Антонівна Гута ; Львів. нац. ун-т вет. 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2019. – 20 с. 

 

35. 631.5(477.7) (043.3) 

Д 24 

Дворецький В. Ф. Удосконалення елементів агротехніки вирощування ярих 
пшениці та тритикале в умовах Південного Степу України : автореф. дис. … канд. 
с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво», «Аграрні науки і продовольство» / 
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Володимир Францович Дворецький ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2019. – 
19 с. 

 

36. 631.811.98(043.3) 

Д 56 

Добровольський А. В. Ефективність сучасних рістрегулюючих препаратів за 
біологізації технології вирощування соняшнику в Південному Степу України : 
автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Андрій 
Васильович Добровольський ; ДВНЗ «Херсон. держ. аграр. ун-т». – Херсон, 2019. – 
21 с. 

 

37. 636.7.09(043.3) 

І–23 

Іванченко Н. Ю. Епілепсія собак (етіологія, діагностика, терапія) : автореф. 
дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / Надія 
Юріївна Іванченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 
2019. – 22 с. 

 

38. 633.85(043.3) 

К 20 

Капустіна Г. А. Діагностика мінерального живлення соняшнику за різних 
систем удобрення в умовах південного Степу : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.04 «Агрохімія» / Галина Анатоліївна Капустіна ; ННЦ «Ін-т 
грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського. – Харків, 2018. – 22 с. 

 

39. 636.09(043.3) 

К 38 

Кібкало Д. В. Клініко-біохімічне обгрунтування порушень метаболізму 
глікопротеїнів і протеогліканів у патогенезі та діагностиці внутрішніх хвороб тварин : 
автореф. дис. … д-ра вет. наук : спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / 
Дмитро Вікторович Кібкало ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 
Київ, 2019. – 41 с. 

 

40. 635.655(043.3) 

К 55 

Коблай С. В. Селекційна цінність різних морфотипів гороху для умов Півдня 
України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / 
Світлана Володимирівна Коблай ; Ін-т зрошуваного землеробства. – Херсон, 2019. – 
20 с. 

 

41. 631.527(043.3) 

К 75 

Коцар М. О. Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції міскантусу 

біотехнологічними методами : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 

«Селекція і насінництво» / Марія Олександрівна Коцар ; Ін-т біоенергетичних 

культур і цукрових буряків. – Київ, 2019. – 20 с. 
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42. 633.179(043.3) 

К 90 

Кулик М. І. Агроекологічне обгрунтування вирощування проса 

прутоподібного (Panicum virgatum L.) в умовах Лісостепу України : автореф. дис. … 

д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Максим Іванович Кулик ; Ін-т 

рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва. – Харків, 2019. – 60 с. 
 

43. 636.52/.58(043.3) 

К 90 

Кулібаба Р. О. Теоретичне обгрунтування та практична реалізація маркер-
асоційованої селекції українських локальних порід курей : автореф. дис. … д-ра с.-г. 
наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / Роман Олександрович Кулібаба ; Ін-т розведення і 
генетики тварин ім. М. В. Зубця. – с. Чубинське, Київська обл., 2019. – 40 с. 

 

44. 636.7.09(043.3) 

К 96 

Кушнір В. Ю. Клініко-експериментальне обгрунтування застосування 
антигомотоксичних препаратів за катаральної бронхопневмонії собак : автореф. 
дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / Володимир 
Юрійович Кушнір ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 
2019. – 22 с. 
 

45. 633.11(043.3) 

Л 64 

Литовченко А. О. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від 
попередника і фону живлення в умовах Південного Степу України : автореф. дис. … 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво», «Аграрні науки і продовольство» / 
Андрій Олександрович Литовченко ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2019. – 
21 с. 

 

46. 631.461(043.3) 

М 13 

Мазур С. О. Агроекологічна оцінка впливу грунтових гербіцидів на біоценоз 

соняшнику : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Світлана 

Олександрівна Мазур ; Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 24 с. 
 

47. 633.85(043.3) 

М 15 

Макарчук А. В. Оптимізація технології вирощування високоолеїнових та 
кондитерських гібридів соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України : 
автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Антон 
Валерійович Макарчук ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. – Суми, 
2019. – 22 с. 

 

48. 635.652(043.3) 

М 17 

Максимов Д. О. Урожайність та якість зерна квасолі залежно від обробітку 
грунту, мінеральних добрив і ширини міжряддя при зрошенні : автореф. дис. … 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» / Дмитро 
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Олександрович Максимов ; ДВНЗ «Херсон. держ. аграр. ун-т». – Херсон, 2018. – 
20 с. 
 

49. 633.2(043.3) 

М 26 

Марініч Л. Г. Оцінка колекційного та створення селекційного матеріалу 
стоколосу безостого в умовах Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / Любов Григорівна Марініч ; Сум. нац. 
аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. – Суми, 2019. – 25 с. 

 

50. 633.63(043.3) 

М 79 

Моргун І. А. Формування насіння цукрових буряків та садивного матеріалу 

міскантусу в умовах краплинного зрошення : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 

06.01.05 «Селекція і насінництво» / Іван Андрійович Моргун ; Ін-т біоенергетичних 

культур і цукрових буряків. – Київ, 2019. – 22 с. 
 

51. 631.95(043.3) 

П 37 

Плаксюк Л. Б. Агроекологічна оцінка процесу переходу господарств від 

традиційного до органічного виробництва : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 

03.00.16 «Екологія» / Лариса Борисівна Плаксюк; Ін-т агроекології і 

природокористування. – Київ, 2019. – 23 с. 
 

52. 635.41(477.46)(043.3) 

П 85 

Прудкий Р. І. Технологічні особливості формування урожайності шпинату 

городнього за органічного виробництва у Правобережному Лісостепу України : 

автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.06 «Овочівництво», 20 «Аграрні науки і 

продовольство» / Роман Іванович Прудкий ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань, 

2019. – 25 с. 
 

53. 635.657(043.3) 

П 91 

Пущак В. І. Продуктивність сортів нуту залежно від елементів інтенсифікації 
технології вирощування в умовах Лісостепу Західного : автореф. дис. … канд. с.-г. 
наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Володимир Ігорович Пущак ; Ін-т кормів та 
сільського госп-ва Поділля. – Вінниця, 2019. – 23 с. 

 

54. 635.21(043.3) 

С 55 

Собран І. В. Продуктивність потомств, одержаних у процесі беккросування 
складних міжвидових гібридів картоплі : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 
06.01.05 «Селекція і насінництво» / Іван Васильович Собран ; Сум. нац. аграр. ун-т, 
Полтав. держ. аграр. акад. – Суми, 2019. – 23 с. 
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55. 633.85(043.3) 

Т 37 

Тетерук О. О. Агроекологічні особливості вирощування олійних культур в 

зоні радіоактивного забруднення : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 

«Екологія» / Олена Олегівна Тетерук ; Ін-т агроекології і природокористування. – 

Київ, 2019. – 24 с. 
 

56. 635.21(043.3) 

Т 41 

Тимко Л. В. Адаптивна здатність та урожайність насіннєвого матеріалу сортів 

картоплі різних груп стиглості в умовах Полісся України : автореф. дис. … канд. с.-г. 

наук : спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво», 20 «Аграрні науки і продовольство» / 

Людмила Володимирівна Тимко ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань, 2019. – 20 с. 
 

57. 633.15(043.3) 

Ш 37 

Шевченко Н. В. Вплив технологічних прийомів вирощування на 

продуктивність гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу 

Правобережного : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / 

Наталія Василівна Шевченко ; Подільський держ. аграр.-техн. ун-т. – Камʼянець-

Подільський, 2018. – 20 с. 

 

 

 

Інші галузі знань 

 
58. 663.18(043.3) 

Б 77 

Бойко М. В. Функціональні біотехнологічні агенти Bacillus thuringiensis для 
контролю популяції колорадського жука : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 
03.00.20 «Біотехнологія» / Марія Вікторівна Бойко ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – Київ, 2019. – 23 с. 

 

59. 37.035(477)(043.3) 

Д 19 

Данченко І. О. Теоретичні та методичні засади формування соціальної 

зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. … д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Ірина Олексіївна Данченко ; 

Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 40 с. 
 

60. 352/354(043.3) 

Д 53 

Дмитренко В. І. Механізми впровадження електронного урядування на 

місцевому рівні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 

«Механізми державного управління» / Валерій Іванович Дмитренко ; Ін-т підготовки 

кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2018. – 20 с. 
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61. 351.854(477)(043.3) 

К 83 

Кропивницький Р. С. Удосконалення механізму державного управління 

науковою діяльністю наукових установ системи МВС України : автореф. дис. … 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Роман 

Станіславович Кропивницький ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2019. – 

20 с. 
 

62. 35(477)(043.3) 

С 13 

Савчук Л. С. Участь інститутів молодіжного парламентаризму у 

державотворчих процесах України: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. … 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / 

Любов Сергіївна Савчук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-

Франківськ, 2018. – 20 с. 
 

63. 502.51(477.72)(043.3) 

С 44 

Скок С. В. Характеристики каналізаційно-поверхневих стоків міста Херсон та 

оцінка їх впливу на стан гідроекосистем нижнього Дніпра : автореф. дис. … канд. с.-г. 

наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Світлана Вікторівна Скок ; Дніпров. держ. аграр.-

екон. ун-т. – Дніпро, 2018. – 21 с. 
 

64. 351.851(043.3) 

Я 44 

Якайтіс І. Б. Механізми державного управління інноваційним розвитком 

вищої освіти в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 

«Механізми державного управління» / Інга Бронюсівна Якайтіс ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. 
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Періодичні видання  

(I кв. 2019 р.) 
 

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

природокористування НААН України, ДУ "Ін-т охорони грунтів України". – 2018. – 

№ 3, 4. 

2. Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. / Нац. б-ка України 

ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – № 1. 

3. Ветеринарна практика : щоміс. спец. журн. / ТОВ «Асоц. спеціалістів вет. 

медицини України». – 2018. – № 12 ; 2019. – № 1. 

4. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / М-во освіти і науки 

України, Нац. акад. пед. наук, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – 2018. – № 4 ; 

2019. – № 1. 

5. Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. аграр. наук. – 2018. – 

№ 11, 12 ; 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

6. Вісник. Офіційно про податки : журн. / Держ. фіскальна служба України. – 

2019. – № 1–3, 5–24. 

7. Вісник Полтавської державної аграрної академії : наук.-вироб. фах. журн. / 

Полтав. держ. аграр. акад. – 2018. – № 4 ; 2019. – № 1. 

8. Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – 

2018. – № 12 ; 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

9. Економіка України : наук. журн. / М-во екон. розвитку і торгівлі України, М-во 

фінансів України, НАН України. – 2018. – № 10, 11, 12. 

10. Економіка. Фінанси. Право : щоміс. інформ.-аналіт. журн. / Аудиторська 

фірма «Аналітик», Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. внутр. 

справ України. – 2018. – № 11, 12 ; 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

11. Зерно : Всеукр. журн. сучасн. агропромисловця / ТОВ «Вид-во «Зерно». – 2018. – 

№ 12 ; 2019. – № 1, 2, 3, 4. 

12. Казна України : Всеукр. наук.-практ. журн. / Держ. казначейська служба 

України. – 2019. – № 1, 2, 3. 

13. Карантин і захист рослин : наук.-вироб. журн. / Ін-т захисту рослин НААН 

України. – 2018. – № 11-12 ; 2019. – № 1-2, 3-4, 5-6. 

14. Корми і факти : щоміс. журн. про корми і годівлю / ТОВ «Вид-во АГРО 

ПРЕС». – 2018. – № 12 ; 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

15. Наше птахівництво : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2019. – № 1, 2, 3. 

16. Офіційний вісник України : зб. нормативно-правових актів : офіційне вид. / 

М-во юстиції України. – 2019. – №1–45. 

17. Плантатор : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2019. – № 1, 2, 3. 

18. Пожежна та техногенна безпека : Всеукр. наук.-вироб. журн. / ТОВ 

«Пожосвіта». – 2019. – № 1, 2, 4, 5. 

19. Садівництво по-українськи : двоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2018. – № 6 ; 

2019. – № 1, 2. 

20. Статистика України : щокв. наук.-інформ. журн. / Держ служба статистики 

України, НДІ статист. дослідж., Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, Нац. акад. 

держ. управління при Президентові України. – 2018. – 3 ; 2019. – № 1. 
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21. Тваринництво України : наукометричний журн. / М-во аграр. політики та 

продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України. – 2018. – № 9-10, 11-12 ; 

2019. – № 1, 2. 

22. Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. / ДНУ «Укр. н.-д. ін-т 

прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва 

ім. Леоніда Погорілого [та ін.]. – 2018. – № 12 ; 2019. – № 1, 2. 

23. Фінанси України : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. / ДННУ «Акад. 

фінанс. упр.». – 2018. – № 11, 12 ; 2019. – № 1, 2, 3, 4. 

24. Фінансовий контроль : Всеукр. наук.-практ. журн. / Держ. фін. інспекція 

України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та 

ін.]. – 2018. – № 12 ; 2019. – № 1, 2, 3, 4, 5. 

25. The Ukrainian Farmer : щоміс. журн. / ТОВ «АГП Медіа». – 2019. – № 1, 2, 4, 

5, 6. 

 
 

 

 
 

 

 


