
Надходження за жовтень 2017. 

1. Гринчук, Олена Дмитрівна.  

Організація міжнародних 

автомобільних перевезень [Текст] : 

навчальний посібник / О. Д. Гринчук, С. 

І. Фіголь. - Вінниця : Рогальська І. О., 

2016. - 220 с. - Бібліогр.: с. 197. - ISBN 

978-617-7171-92-7 : 

 
2. Гринчук, Олена Дмитрівна.  

Організація міжнародних 

автомобільних перевезень [Текст] : 

навчальний посібник / О. Д. Гринчук, С. 

І. Фіголь. - Вінниця : Рогальська І. О., 

2016. - 220 с. - Бібліогр.: с. 197. - ISBN 

978-617-7171-92-7 : 

 
3. Гринчук, Олена Дмитрівна.  

Організація автомобільних 

пасажирських перевезень [Текст] : 

навчальний посібник / О. Д. Гринчук, С. 

І. Фіголь. - Вінниця : Рогальська І. О., 

2016. - 230 с. - Бібліогр.: с. 230-231. - 

ISBN 978-617-7171-89-7 

 
4. Сонячна енергія - це наше майбутнє! 

[Текст] : практ. посіб. з буд-ва сонячної 

електростанції для забезпеч. 

електроенергією житлової будівлі. - 

Херсон : Грінь Д. С., 2016. - 126 с. - 

ISBN 978-966-930-093-5 

 



5. Савін Михайло Олексійович [Текст] : 

біобібліограф. покажч. наук. пр. за 1974-

2016 рр. / ННЦ "Ін-т виноградарства і 

виноробства ім. В. Є. Таїрова". - Одесса 

: ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова", 2016. - 

42 с. - Бібліогр.: с. 26-40.До 70-річчя від 

дня народж. 

 
6. Фертигація як захід інтенсифікації 

зрошуваного землеробства [Текст] : 

научное издание / В. В. Сидоренко, А. 

О. Мігальов, Н. М. Негуляєва [та ін.] ; 

М-во аграр. політики та продовольства 

України, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 

- Дослідницьке : УкрНДІВТ ім. Л. 

Погорілого, 2016. - 112 с. - Бібліогр.: с. 

109-112. - ISBN 978-617-657-027-1  
7. Аграрний вісник Причорномор'я [Текст] 

: збірник наукових праць / М-во освіти і 

науки України, Одеськ. держ. аграр. ун-

т; редкол.: В. П. Чучуй (відп. ред.) [та 

ін.] . - Одеса : ТЕС.Вип. 80 : Технічні 

науки. - 2016. - 193 с. - Бібліогр. в кінці 

ст. - 

 
8. Технічні культури в умовах сучасного 

аграрного виробництва [Текст] : 

матеріали наук.-практ. конф. молодих 

вчених (Глухів, 30-31 жовт. 2013 р.) / 

НААН України, Доcлід. ст. луб'яних 

культур, Ін-т сільського госп-ва 

Північного Сходу ; редкол.: Ю. В. 

Мохер [та ін.]. - Суми : Еллада, 2016. - 

80 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-

966-1684-72-9 
 



9. Подкоритов, Анатолій Миколайович.  

Теоретичні основи спряжених 

квазігвинтових поверхонь, що 

виключають інтерференцію (зубчасті 

передачі та багатозахідні чистові 

черв'ячні фрези) [Текст] / А. М. 

Подкоритов, Н. П. Ісмаїлова ; Акад. 

наук Вищ. школи України, Держ. пед. 

ун-т ім. Б. Хмельницького. - Херсон : 

Грінь Д. С., 2016. - 230 с. - Бібліогр.: с. 

205-225. - ISBN 978-966-930-176-5 : 

 

10. Овочівництво і баштанництво: історичні 

аспекти, сучасний стан, проблеми і 

перспективи розвитку [Текст] = 

Овощеводство и бахчеводство: 

исторические аспекты, современное 

состояние, проблемы и перспективы 

развития : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (у рамках ІІ наук. форуму 

"Науковий тиждень у Крутах - 2017", 

13-14 берез. 2017 р. В двох томах. Т. 1 / 

відп. за вип. О. В. Позняк. - Крути : 

Лисенко М. М., 2017. - 296 с. - Бібліогр. 

в кінці ст. -  

 

11. Інститут землеробства НААН.  

Збірник наукових праць Національного 

наукового центру "Інститут 

землеробства НААН" [Текст] / редкол.: 

В. Ф. Камінський (голов. ред.) [та ін.]. - 

Київ : Едельвейс.Вип. 3-4. - 2016. - 240 

с. - Бібліогр. в кінці ст. - 

 
12. Борисовський Микола Якович [Текст] : 

біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1950-

2007 р. / уклад.: В. В. Власов, В. М. 

Суховілова, М. Д. Дада. - Одесса : ННЦ 

"ІВіВ ім. В. Є. Таїрова", 2017. - 34 с 

 



13. Подгорна Джонета Миколаївна [Текст] : 

біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1971-

2010 р. / уклад.: В. В. Власов, В. М. 

Суховілова, М. Д. Дада. - Одесса : ННЦ 

"ІВіВ ім. В. Є. Таїрова", 2017. - 31 с. 

 
14. Ходімте в сад [Текст] : поради 

садівникам науковців Мліївського ін-ту 

садівництва ім. Л. П. Симиренка. - Київ 

: КП "Дім, сад, город", 2017. - 92 с. - (Б-

ка "Дім, сад, город" ; 1-2, січень-червень 

2017). - 

 
15. Огірок: досягнення і проблемні питання 

генетики, селекції, сортознавства, 

насінництва, технології вирощування і 

переробки плодів [Текст] = Огурец: 

достижения и проблемные вопросы 

генетики, селекции, сортоведения, 

семеноводства, технологии 

выращивания и переработки плодов : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

(у рамках ІІ наук. форуму "Науковий 

тиждень у Крутах - 2017", 15 берез. 2017 

р. / відп. за вип. О. В. Позняк. - Крути : 

Лисенко М. М., 2017. - 166 с. - Бібліогр. 

в кінці ст. Присвяч. поновленню сорту 

Ніжинський місцевий у Держреєстрі 

України 

 

16. Овочівництво і баштанництво: історичні 

аспекти, сучасний стан, проблеми і 

перспективи розвитку [Текст] = 

Овощеводство и бахчеводство: 

исторические аспекты, современное 

состояние, проблемы и перспективы 

развития : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (у рамках ІІ наук. форуму 

"Науковий тиждень у Крутах - 2017", 

13-14 берез. 2017 р. В двох томах. Т. 2 /  



відп. за вип. О. В. Позняк. - Крути : 

Лисенко М. М., 2017. - 398 с. - Бібліогр. 

в кінці ст 

17. Проблеми збереження біорізноманіття 

Українських Карпат [Текст] : матеріали 

Міжнар. конф. молодих учених та студ. 

/ ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 

Біологічний ф-т ; відп. за вип. М. В. 

Сойма. - Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 

2017. - 157 с. - ISBN 978-617-7333-34-9 

 
18. Соціально-економічна ефективність 

інноваційного розвитку тваринництва 

[Текст] : монографія / О. В. Мазуренко, 

О. В. Ксьонова, Н. М. Столярчук, М. І. 

Козак. - Київ : НУБіП України, 2017. - 

188 с. - Бібліогр.: с. 164-178. - ISBN 978-

617-7396-49-8 : 

 
19. Тернавский, А. И. Фотосинтез [Текст] : 

учебно-методическое пособие / А. И. 

Тернавский. - Киев : Логос, 2017. - 125 

с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-

617-7442-45-4 

 
20. Районовані та перспективні сорти і 

гібриди овочевих рослин селекції 

дослідної станції "Маяк" ІОБ НААН 

[Текст] / НААН України, Ін-т 

овочівництва і баштанництва, Дослід. 

ст. "Маяк" ; НААН України, Ін-т 

овочівництва і баштанництва, Дослід. 

ст. "Маяк". - Одеса : Гуляєва В. М., 

2017. - 90 с. 
 



21. Вергунов, Віктор Анатолійович.  

Становлення спеціальної галузевої 

освіти та сільськогосподарської науки 

на українських землях у світлі творчої 

спадщини професора М. Г. Ліванова 

[Текст] : наукова доповідь / В. А. 

Вергунов ; НААН України, ННСГБ 

НААН. - Київ : МНАУ, 2017. - 21 с 

 
22. Вергунов, Віктор Анатолійович.  

Сільськогосподарський вчений комітет 

України (1918-1927) як модель В. І. 

Вернадського академізації галузевої 

науки [Текст] : наукова доповідь / В. А. 

Вергунов ; НААН України, ННСГБ 

НААН. - Київ : Хімджест, 2017. - 36 с. - 

До 100-річчя НАН України та НААН 

України 
 

23. Селекція - надбання, сучасність і 

майбутнє (освіта, наука, виробництво) 

[Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (22-24 трав. 2017 р., м. Київ) / 

НУБіП України, Н.-д. ін-т 

рослинництва, грунтознавства, 

біотехнологій та сталого 

природокористування, Агробіологічний 

ф-т. - Київ : НУБіП України, 2017. - 157 

с. - До 105-річчя з дня народж. 

видатного вченого, селекціонера, 

Заслуженого працівника вищої школи, 

доктора сільськогосподарських наук, 

професора Зеленського Михайла 

Олексійовича (1912-1997) 

 

24. Manual on Dairy Farming [Текст] / J. H. 

Kremers, H. P. Bondarenko, L. M. 

Stolpnyk [et al.] ; ed.: J. H. Kremers [et 

al.]. - Kiev : Comprint, 2017. - 120 p. - 

ISBN 978-966-929-428-9 :  

 



25. Основні, малопоширені і нетрадиційні 

види рослин - від вивчення до освоєння 

(сільськогосподарські і біологічні 

науки) [Текст] = Основные, 

малораспространенные и 

нетрадиционные виды растений - от 

изучения к внедрению 

(сельскохозяйственные и биологические 

науки) : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (у рамках ІІ наук. форуму 

"Науковий тиждень у Крутах - 2017", 16 

берез. 2017 р. У двох томах. Т. 1 / Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т 

овочівництва і баштанництва, Дослід. 

ст. "Маяк" ; відп. за вип. О. В. Позняк. - 

Крути : Лисенко М. М., 2017. - 336 с. - 

Бібліогр. в кінці ст. - 

 

 

 

26. Перспективи і пріоритети розвитку 

історичної науки [Текст] : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 

10-11 квіт. 2017 р.) / НААН України, 

ННСГБ НААН. - Вінниця : [б. и.], 2017. 

- 96 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 

 
27. Основні, малопоширені і нетрадиційні 

види рослин - від вивчення до освоєння 

(сільськогосподарські і біологічні 

науки) [Текст] = Основные, 

малораспространенные и 

нетрадиционные виды растений - от 

изучения к внедрению 

(сельскохозяйственные и биологические 

науки) : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (у рамках ІІ наук. форуму 

"Науковий тиждень у Крутах - 2017", 16 

берез. 2017 р. У двох томах. Т. 2 / Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т 

овочівництва і баштанництва, Дослід. 

ст. "Маяк" ; відп. за вип. О. В. Позняк. - 

Крути : Лисенко М. М., 2017. - 208 с. - 

 



Бібліогр. в кінці ст. - 

28. Вергунов, Віктор Анатолійович.  

Національна наукова 

сільськогосподарська бібліотека 

Національної академії аграрних наук 

України: Історична ретроспектива до 

вікового ювілею [Текст] / В. А. 

Вергунов ; НААН України, ННСГБ 

НААН. - Київ : [б. и.], 2017. - 100 с. 

 
29. Історія і сьогодення аграрної науки: 

наукові школи, персоналії, події [Текст] 

= История и настоящее аграрной науки 

и образования: научные школы, 

персоналии, события : матеріали 

Міжнар. наук. конф. (у рамках ІІ наук. 

форуму "Науковий тиждень у Крутах - 

2017", 17 берез. 2017 р.) / відп. за вип. 

О. В. Позняк. - Друкарик : Лисенко М. 

М., 2017. - 170 с.  

30. Музей в екстремальній ситуації. 

Першочергові заходи [Текст] : 

матеріали семінару-практикуму (Харків, 

25-27 квіт. 2017 р.) / М-во культури 

України, Нац. н.-д. реставраційний 

центр України, Нац. викон. ком. 

Міжнар. центру вивч. питань збереж. та 

відновл. культ. цінностей (ICCROM) ; 

упоряд. П. В. Ілінг. - Київ : ННДРЦУ, 

2017. - 240 с. - Бібліогр. в кінці ст  

31. Історія і сьогодення аграрної науки: 

наукові школи, персоналії, події [Текст] 

= История и настоящее аграрной науки 

и образования: научные школы, 

персоналии, события : матеріали 

Міжнар. наук. конф. (у рамках ІІ наук. 

форуму "Науковий тиждень у Крутах - 

2017", 17 берез. 2017 р.) / відп. за вип. 

О. В. Позняк. - Друкарик : Лисенко М. 

М., 2017. - 170 с.  



32. Угорські сільськогосподарські видання 

у фондах Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки 

Національної академії аграрних наук 

України та науково-дослідних установ і 

вищих навчальних закладів аграрного 

профілю (1595-2014) [Текст] = Magyar 

mezogazdasagi publikaciok kiadvanyai az 

Ukran Nemzeti Mezogazdasagi Konyvtar, 

az Ukran Nemzeti Agrartudomanyi 

Akademia es mas mezogazdasagi oktato-es 

kutatointezetek gyujtemenyeibol (1595-

2014) : наук.-доп. бібліогр. покажч. / 

НААН України, ННСГБ НААН ; уклад.: 

В. А. Вергунов, Т. В. Лютик, Л. М. 

Татарчук. - Київ : Компринт, 2017. - 225 

с. 

 

33. Іспанські сільськогосподарські видання 

у фондах Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки 

Національної академії аграрних наук 

України (1914-2012) [Текст] = Espanol 

edicion agricola en las colecciones de la 

Biblioteca Nacional de Ciencia Agricola de 

la Academia Nacional de Ciencias 

Agricolas Ucrania (1914-2012) : наук.-

доп. бібліогр. покажч. / НААН України, 

ННСГБ НААН ; уклад.: В. А. Вергунов, 

Н. Д. Коломієць, Л. М. Татарчук. - Київ 

: Компринт, 2017. - 74 с. 

 

34. Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет.  

Проблеми і перспективи розвитку 

підприємництва [Текст] : зб. наук. пр. / 

М-во освіти і науки України, 

Харківський нац. автомоб.-дорож. ун-т; 

І. А. Дмитрієв (голов. ред.) [та ін.]. - 

Харків : ХНАДУ. - ISSN 2226-8820. 

№1(16). - 2017. - 172 с. - Бібліогр. в кінці 

ст. -  



35 Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських 

культур [Текст] : матеріали V Міжнар. 

наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів / М-во аграр. політики та 

продовольства України, НААН України, 

М-во освіти і науки України ; відп. за 

вип. О. В. Гуменюк. - Центральне : 

Корзун Д.Ю., 2017. - 144 с. - До 105-

річчя Миронівського ін-ту пшениці ім. 

В. М. Ремесла НААН України та 15-

річниці від дня утвор. Укр. ін-ту 

експертизи сортів рослин  

 УДК   

 

 

 


