
Надходження за грудень 2016 

1. Сільськогосподарська радіобіологія з 

основами радіоекології. Теоретичні основи 

та лабораторно-розрахунковий практикум 

[Текст] : навчальний посібник / В.П. 

Славов, В.М. Біденко, М.І. Дідух [та ін.] ; 

М-во освіти і науки України, Житомир. нац. 

агроекол. ун-т. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка, 2015. - 312 с. - ISBN 978-966-485-

202-6  
 

2. Товарознавство харчових продуктів 

тваринного походження. Розділ "Риба та 

рибні товари" [Текст] : тести (паперовий та 

електронний варіанти) для студ. напряму 

підгот. "Товарознавство і торговельне 

підприємництво" (ден. та заоч. форм навч.) 

/ Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; уклад.: 

О. Я. Родак, М. П. Ковальчук. - Львів : Вид-

во Львів. комерц. акад., 2015. - 124 с. -  
 

3. Транспортні енергетичні установки 

(традиційні, нетрадиційні та альтернативні), 

принцип роботи та особливості будови 

[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. за спец. "Автомобілі та автомобільне 

госп-во", "Двигуни внутрішньо згорання", 

"Колісні та гусеничні транспортні засоби" 

та ін. / Ю. Ф. Гутаревич [и др.] ; М-во 

освіти і науки України, Нац. транспортний 

ун-т. - Київ : НТУ, 2015. - 244 с. - ISBN 978-

966-632-216-9 :  

 

4. Харчова хімія [Текст] : метод. вказівки до 

викон. лабор. робіт, тестові завдання та 

завдання для самост. роботи студ. ден. та 

заоч. форми навчання напряму підгот. 

6.030510 Товарознавство і підприємництво" 

/ Укоопспілка, Львів. комерц. акад. . - Львів 

: Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. - 112 с.  

 



5. Карпюк, В. М.  

Основи первинного обробітку та зберігання 

продукції рослинництва [Текст] : 

навчальний посібник / В. М. Карпюк, Ю. В. 

Федорусь ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Луцький держ. техн. ун-т. - 

Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. - 364 с. - ISBN 

978-617-672-012-6 :  

 
6. Кожушко, Леонід Федорович.  

Формування ринку осушених земель 

сільськогосподарського призначення 

[Текст] : монографія / Л. Ф. Кожушко, Т. А. 

Велесик ; М-во освіти і науки України , 

Нац. ун-т водного госп-ва та 

природокористування. - Рівне : НУВГП, 

2016. - 188 с. - ISBN 978-966-327-323-5 :  

 
7. Коптюх, Леонід Андрійович.  

Пакувальна індустрія і навколишнє 

середовище [Текст] : навчальний посібник / 

Л. А. Коптюх ; Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т 

"Україна", 2014. - 212 с. - ISBN 978-966-

388-501-8 :  

 
8. Анотований каталог книжкових видань 

2015 [Текст] / Нац. акад аграр. наук України 

; уклад.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. - 

Київ : Академперіодика, 2016. - 466 с. - 

ISBN 978-966-360-312-4 : 

 



9. Вергунов, Віктор Анатолійович.  

 Український науково-дослідний 

інститут економіки й організації сільського 

господарства (1928-1937 рр.). Документи та 

матеріали [Текст]  / В. А. Вергунов, Г. О. 

Глазунов, І. О. Зосімов ; НААН України, 

ННСГБ, ЦДАВО України. - Вінниця : 

Нілан-ЛТД, 2015. - 222 с. - ISBN 978-966-

924-265-5 :  
 

10. Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла 

Остроградського [Текст] = Transactions of 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 

University / М-во освіти і науки України, 

Кременчуц. нац. ун-т ім. М. 

Остроградського; ред. М. В. Загірняк. - 

Кременчук : [б. и.]. Вип. 3 (98). -  2016. - 

136 с.  
 

11. Кіровоградський національний технічний 

університет. Збірник наукових праць 

Кіровоградського національного технічного 

університету [Текст] / М-во освіти  і науки, 

молоді та спорту України, Кіровоград. нац. 

техн. ун-т; ред. М. І. Черновол (гол. ред.) 

[та ін.]. - Кіровоград  : [б. и.], 2016 -     . 

Вип. 29 : Техніка в сільськогосподарському 

виробництві, галузеве машинобудування, 

автоматизація. -  2016. - 318 с. - Бібліогр. в 

кінці ст. -  

 

12. Селекційно-генетичний інститут - 

Національний центр насіннєзнавства та 

сортовивчення.  Збірник наукових праць 

Селекційно-генетичного інституту - 

Національного центру насіннєзнавства та 

сортовивчення [Текст] / Нац. акад. аграр. 

наук України, Селекц.-генет. ін-т - Нац. 

центр насіннєзнавства та сортовивчення ; 

редкол.:  В. М. Соколов (відп. ред.) [та ін.]. 

- Одеса : СГІ - НЦНС, 1956 -  Вип. 25 (65). -  

2015. - 272 с.  

 



13. Селекційно-генетичний інститут - 

Національний центр насіннєзнавства та 

сортовивчення.  Збірник наукових праць 

Селекційно-генетичного інституту - 

Національного центру насіннєзнавства та 

сортовивчення [Текст] / Нац. акад. аграр. 

наук України, Селекц.-генет. ін-т - Нац. 

центр насіннєзнавства та сортовивчення ; 

редкол.:  В. М. Соколов (відп. ред.) [та ін.]. 

- Одеса : СГІ - НЦНС, 1956 .-Вип. 26 (66). -  

2015. - 195 с. -  

 

14. Ковалів, Олександер Іванович. Звершення 

земельної реформи в Україні: нова 

парадигма [Текст] / О. І. Ковалів ; НААН 

України, Ін-т агроекол. і 

Природокористування. - Київ : ДІА, 2016. - 

416 с. - ISBN 978-617-7015-34-4 :  

 

15. Гребенникова, Л. Ю. Специальные 

удобрения [Текст] : практическое пособие / 

Л. Ю. Гребенникова, Ю. М. Забара. - Киев : 

Аграр Медиен Украина, 2016. - 248 с. - 

ISBN 978-966-2730-01-2  

 

 
16. Рідкісні та зникаючі види рослин 

Львівщини [Текст] / Л. Тасєнкевич, Н. 

Калінович, М. Сорока ; Департамент екол. 

та природних ресурсів Львів. 

облдержадмін., Львів. нац. ун-т ім. І. 

Франка, Нац. лісотехнічний ун-т України. - 

2-е вид., випр. і доп. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 

168 с. - ISBN 978-617-655-129-4 :  

 



17. Лісівництво і агролісомеліорація [Текст] : 

зб. наук. пр. / УкрНДІЛГА ім. Г.М. 

Висоцького; редкол.: В.П. Ткач (голов. ред.) 

[та ін.]. - Харків : УкрНДІЛГА, 1965 - Вип. 

127. -  2015. - 208 с. - Бібліогр. в кінці ст.  

 
18. Охорона прав на сорти рослин [Текст] = 

Plant variety rights protection : бюлетень / 

Держ. вет. та фітосанітарна служба 

України, Укр. ін-т експертизи сортів 

рослин; редкол.: В. М. Топчій (голов. ред.) 

[та ін.]. - Вінниця : Корзун Д. Ю., 2003 -     . 

Вип. 2. -  2016. - 142 c. -  

 
19. Охорона прав на сорти рослин [Текст] = 

Plant variety rights protection : бюлетень / 

Держ. вет. та фітосанітарна служба 

України, Укр. ін-т експертизи сортів 

рослин; редкол.: В. М. Топчій (голов. ред.) 

[та ін.]. - Вінниця : Корзун Д. Ю., 2003 -     . 

Вип. 1. -  2016. - 1090 c. -  

 
20. Санин, С. С. Фитосанитарная экспертиза 

зернового поля и принятие решений по 

опрыскиванию пшеницы фунгицидами. 

Теория и практические рекомендации 

[Текст] : прилож. к ж. "Защита и карантин 

растений" / С. С. Санин. - [Б. м. : б. и.], 

2016. - 88 (36) с.  

 



21. Сільськогосподарська мікробіологія [Текст] 

: міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та 

АПВ, Нац. акад. наук України, Ін-т 

мікробіології і вірусології ім. 

Д.К.Заболотного; ред. В. В. Волкогон. - 

Чернігів : ІСМАВ НААН. - ISSN 1997-3004. 

Вип. 23. -  2016. - 60 с. - Бібліогр. в кінці ст.  

 
 


