
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НБ ЛНАУ 

 

 

Агропромисловий комплекс України : 

реферативний журнал / НААН. Національна 

наукова с.-г. бібліотека України; ред. Романчук 

В.П. 2018. №1. 104с. 

РЖ інформує вчених та фахівців про основні 

вітчизняні досягнення аграрної науки і виробництва з 

метою своєчасного, найповнішого застосування цих 

досягнень на практиці. Видання функціонує у таких 

напрямах :  

-оперативне ознайомлення широкого загалу 

науковців і практиків з новими публікаціями у сфері 

науки і техніки; 

-цільовий пошук необхідної інформації з усіх 

галузей АПК; 

-сприяння інтеграції наук; 

-міжгалузевий та міждержавний обмін інформацією; 

-інформування про найновішу аграрну продукцію, методи і технології. 

РЖ складається з рефератів монографій, найгрунтовніших статей наукових 

журналів, збірників, матеріалів конференцій. 

Періодичність видання – 4 вип. на рік. Замовити РЖ можна у друкованій формі, 

електронною поштою, а також бібліографічні описи без рефератів, повний випуск 

його або частину. 

 

Агропромисловий комплекс України : 

реферативний журнал / НААН. Національна 

наукова с.-г. бібліотека України; ред. Романчук 

В.П.2018. №2. 104с. 

РЖ інформує вчених та фахівців про основні 

вітчизняні досягнення аграрної науки і виробництва з 

метою своєчасного, найповнішого застосування цих 

досягнень на практиці. Видання функціонує у таких 

напрямах :  

-оперативне ознайомлення широкого загалу 

науковців і практиків з новими публікаціями у сфері 

науки і техніки; 

-цільовий пошук необхідної інформації з усіх 

галузей АПК; 

-сприяння інтеграції наук; 

-міжгалузевий та міждержавний обмін інформацією; 

-інформування про найновішу аграрну продукцію, методи і технології. 

РЖ складається з рефератів монографій, найгрунтовніших статей наукових 

журналів, збірників, матеріалів конференцій. 

Періодичність видання – 4 вип. на рік. Замовити РЖ можна у друкованій формі, 



електронною поштою, а також бібліографічні описи без рефератів, повний випуск 

його або частину. 

 

 

 

Історія розвитку наукового забезпечення 

сільського господарства в Україні : спец. вип.. РЖ 

«Агропромисловий комплекс України» (до 

100-річчя заснування НААН) / НААН. Національна 

наукова с.-г. бібліотека України; ред. Романчук 

В.П. 2018. 76с. 

Спеціальний випуск вийшов у світ уперше і 

присвячений 100-річчю заснування Національної 

академії аграрних наук України (НААН). У журналі 

представлено аналітико-синтетичне опрацювання 

переважно вітчизняних наукових джерел – 

монографій, періодичних та продовжуваних видань, 

матеріалів конференцій, посібників, міжвідомчих 

наукових збірників та інших спеціальних документів з 

питань історії заснування, діяльності галузевих 

науково-дослідних установ та вчених НААН. 

  

 

 

 

Здоров’я рослин : кукурудза : довідкове 

видання (спецпроект вид. «Агробізнес сьогодні») / 

І Терещенко, Т. Зубицький, М. Хмарський. Київ : 

Прес Медіа, 2013. 152с. (Серія «Сучасні технології 

АПК»). 

Метою даного видання є ознайомлення 

користувачів з найсучаснішими здобутками 

науковців, практичним досвідом виробників, 

новітніми технологіями компаній, які пропонують 

господарствам необхідні засоби виробництва. Темою 

довідника є вплив різних фітосанітарних умов на стан 

посівів кукурудзи і захист від шкодочинних 

організмів. 

 

 



 

Баласинович Б., Ярошевська Ю. ГМО: 

виклики сьогодення та досвід правового 

регулювання. Київ : АДЕФ-Україна. 256 с. 

В цій книзі розглянуто регуляторні системи ЄС 

та США щодо використання генетично модифікованих 

організмів та аналіз ситуації, яка склалась у цій сфері в 

Україні. Головна увага зосереджена на процедурах 

затвердження ГМО, порядку їх маркування та уже 

затверджених ГМО. Розглянуто торгівельний 

конфлікт між ЄС та США, внаслідок запровадження 

Європейським союзом жорсткої обмежувальної 

політики щодо торгівлі ГМО. Проаналізовано поточну 

ситуацію та прокоментовано інтереси як 

економічного, так і політичного характеру, що фор-

мують основу для вирішення проблеми ГМО в 

Україні. Для більш повного розуміння процесів, що 

відбуваються сьогодні, розглянуто шлях, який пройшло людство від простих дослідів 

по гібридизації до генної революції, описано три покоління генетично 

модифікованих організмів, вказано на переваги та наведено аргументи їх 

прихильників, а також проаналізовано можливі ризики пов'язані з ГМО, зроблено 

огляд світового ринку ГМО, визначено тенденції та перспективи його розвитку. 

Вперше опубліковано переклад на українську мову німецького федерального Закону 

щодо врегулювання питань генної інженерії та Закону ФРН на виконання директив 

Європейського Співтовариства щодо генетично-інженерних робіт та маркування 

продуктів харчування, вироблених без використання генетично-інженерних методів. 

Книга буде цікава всім, кого турбує проблематика ГМО. 



Адаптивна стратегія популяцій 

адвентивних видів / за ред. Р. І. Бурди. Київ : 

Наукова думка, 2018. 192 с. 

Адаптацію місцевих популяцій адвентивних 

видів з різних таксономічних царств вивчено на 

градієнті антропогенно трансформованих екотопів 

України. З’ясовано основні типи адаптивних 

стратегій, завдяки яким види-вселенці успішно 

натуралізуються та поширюються. Комплексний 

популяційний аналіз модельних видів на градієнті 

трансформації середовища дав змогу розробити 

схеми моніторингу та обґрунтувати заходи щодо 

зменшення їхньої інвазійної активності з метою 

збереження місцевого біорізноманіття. Адаптацію 

популяцій розглянуто як систему ознак і 

властивостей, використовуючи які, сукупність 

особин чужорідного виду долає просторовий, 

кліматичний, географічний, репродуктивний, фітоценотичний бар’єри під час 

імміграції у нові умови середовища. На прикладі окремих видів рослин, грибів, 

мурашок, птахів і кажанів продемонстровано їхню здатність до адаптації, 

розмноження, формування екологічної ніші, освоєння нових оселищ у вторинному 

ареалі. 

Для ботаніків, зоологів, мікологів, екологів, а також освітян, фахівців із 

природокористування та охорони природи, працівників еколого-економічного 

менеджменту. 

 
 

Вергунов В. А. Історія 

сільськогосподарської дослідної справи в 

Україні. У 3 ч. Ч. З. Урядові постанови. Відомчі 

рішення. Архівні матеріали.  К.: Аграрна наука, 

2018. 504 с.  
Книга «Історія сільськогосподарської 

дослідної справи в Україні» складається з трьох 

частин. Усі вони поєднані однією ідеєю - 

комплексним дослідженням історичних етапів 

розвитку галузевого дослідництва та його 

управління в Україні. За результатами багаторічних 

авторських досліджень історії зародження, 

становлення й розвитку сільськогосподарської 

дослідної справи в Україні та Автономній 

Республіці Крим розглянуто її еволюційний поступ 

як галузі знань та організації у контексті визначення 

понять і державної політики із широким персоніфікованим наповненням та 

портретними нарисами ста творців та розбудовників. Зокрема у частині III: «Урядові 

постанови. Відомчі рішення. Архівні матеріали» представлено архівні документи та 



матеріали генеруючого характеру, що концептуально й організаційно сприяли появі 

та подальшому розвитку галузевого дослідництва в Україні. Деякі з них вводяться до 

наукового обігу вперше. 

Книга розрахована на науковців, істориків природознавства, аспірантів, 

докторантів, викладачів, спеціалістів аграрної науки та всіх, хто цікавиться історією 

розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи. 
 

 

 

 

Вертунов В. А. Українські аграрні студії 

князя В. О. Кудашева : монографія. Київ: 

Аграрна наука, 2018. 268 с. (Іст.-бібліогр. сер. 

«Аграрна наука України в особах, документах, 

бібліографії»; кн. 107). 
У виданні за допомогою деталізованого аналізу та 

контекстової оцінки, із залученням нових, раніше 

невідомих, документальних джерел викладено 

біографію князя В.О. Кудашева та його творчі 

напрацювання, які сприяли удосконаленню першої і 

другої програми досліджень видатного творіння 

Полтавського товариства сільського господарства — 

Полтавського дослідного поля. Розглянуто передумови 

появи Кирияківського дослідного поля у світлі 

експериментаторства П.А. Кочубея, а також наведено 

оцінку вчених ( В В. Докучаева, О. О. Ізмаїльського, П. А Костичева та ін.) доробку князя 

В.О. Кудашева. Розкрито внесок послідовників наукових ідей князя В. О. Кудашева — І. Є. 

Овсинського і князя О. С. Кудашева. Через узагальнення запропоновано конкретні 

пропозиції щодо спектра майбутніх досліджень Полтавської дослідної станції ім. М.І. 

Вавилова Полтавського інституту свинарства та АПВ НААН, передусім з питань ведення 

органічного землеробства, у чому має бути зацікавлена місцева територіальна громада. 

Уперше розкрито внесок князя В.О. Кудашева в різні складові ведення вітчизняного 

сільського господарства, зокрема в організацію його науково-освітнього забезпечення. 

Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, викладачів та всіх тих, хто 

цікавиться історією аграрної науки. 



Фізика. Електрика і магнетизм : фізичний 

практикум / С. В. Мягкота, В. М. Боярчук, А. С. 

Пушак, В. В. Вістовський, Т. М. Демків.  Львів : 

ЛНАУ, 2018. 173 с. 

У практикумі висвітлено розділ «Електрика і 

магнетизм» дисципліни «Фізика». Подано основні 

закони, рівняння та теореми, які описують 

електромагнітну теорію поля у вакуумі, 

діелектричному, магнітному та провідному 

середовищах. Наведено запитання та завдання для 

самоконтролю знань. Практикум містить опис 

лабораторних робіт з електрики та магнетизму. 

Для студентів інженерних спеціальностей 

денної форми навчання. 
 

 

 

 

 

 

 

Гідроекологія. Терміни. Абревіатури / М. І. 

Кузьменко, Н. В. Майстрова, В. І. Юришинець та 

ін. Київ : Накова думка. 52 с. 

У виданні визначено місце гідроекології в 

системі природничих наук, проаналізовано 

особливості формування гідроекологічної 

термінології, наведено приклади використання 

грецьких і латинських префіксів при створенні 

гідроекологічних термінів, абревіатури для 

комп’ютерного опрацювання гідроекологічної 

інформації. 

Для студентів, аспірантів, викладачів вишів і 

науковців у галузі гідроекології, гідробіології, 

загальної екології та споріднених наук. 



ФІТОПАТОГЕННІ БАКТЕРІЇ. МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ: монографія. Том. 2 / за ред. В. П. 

Патики. Вінниця: ТОВ Віндрук, 2017. 432 с. 

Фундаментальна монографія з біології 

фітопатогенних бактерій. Уперше видається в 

Україні, ґрунтується на світових досягненнях з цих 

питань і на більш ніж 85-річних дослідженнях 

відділу фітопатогенних бактерій Інституту 

мікробіології і вірусології ім.. Д. К. Заболотного 

НАН України. Поряд з класичними відомостями 

наведено сучасні погляди на біологію 

фітопатогенних бактерій. Монографія відображає  ілідженнях відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Поряд з класичними відомостями наведено сучасні поглМвідображає 

сучасний прогрес у вивченні 

структурно-функціональної організації 

фітопатогенних бактерій, їх біорізноманітності, 

філогенії, діагностики, методах дослідження та 

захисту від збудників бактеріальних хвороб рослин, використання корисних 

можливостей цих бактерій тощо. Одні читачі розширять кругозір, інші 

переосмислять погляди на організацію фітопатогенних бактерій, їх ролі в 

мікробіології, органічній еволюції, агросфері і біосфері. 

Том II присвячено методам досліджень збудників бактеріальних захворювань 

сільськогосподарських культур у польових і лабораторних умовах. Висвітлено 

питання методик основних обліків захворювань і роботи з фітопатогенними 

бактеріями. Особливе місце приділено сучасним методам досліджень і застосуванню 

статистичних заходів, які все ширше запроваджуються в практику фітопатології. 

Книга буде корисною для біологів, мікробіологів, селекціонерів, фітопатологів, 

спеціалістів сільського господарства, аспірантів, студентів біологічних і 

агрономічних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації. 

 

Кириленко І. Г. Сучасна ноосфера: за В. І. 

Вернадським і за суттю (до 100 річчя з часу 

створення Національної академії аграрних наук 

України): наукова доповідь. Київ, 2018. 36 с. 

Висвітлено далекоглядне вчення В. І. 

Вернадського про роль живої речовини в структурі 

земної кори, еволюцію біосфери і перетворення 

людського розуму й керованої ним праці в могутню 

геологічну силу, його зусилля щодо створення 11 

розділів науки: генетичної мінералогії, геохімії, 

радіогеології, вчення про симетрію та дисиметрію 

земних космічних тіл, біогеохімії, концепції 

біосфери, вчення про живу речовину як геологічний 

фактор та про продуктивні сили як 

природно-історичний фундамент соціального 

розвитку, наукознавство, вчення про ноосферу. 

Засвідчено, що В. І. Вернадський – це 



рідкісний випадок прояву таланту вченого і філософа, наділеного високим 

гуманізмом, непохитною громадянською позицією, гострим відчуттям причетності 

до долі як усього людства, так і окремого народу, разом з яким він пережив 

революційні потрясіння, громадянську та дві світові війни і, не випадково, що в 

постійному пошуку й сумнівах він прожив усе своє довге життя, намагаючись 

зрозуміти й охопити думкою світ, що оточував його, з унікальною силою та 

глибиною. 

 

Марченко В., Гузь М., Паар Й. 

Агротехника и механизация защиты растений: 

практическое пособие. Киев : ООО «Аграр 

Медиен Украина». 2014. 216 с. 

Основы проектирования механизированных 

технологий применения химических препаратов 

для защиты растений сельскохозяйственных 

культур. Устройство и работа штанговых 

опрыскивателей, а также их техническое 

обслуживание и особенности эксплуатации. 

Материалы, изложенные в книге представляют 

практический интерес для специалистов 

сельскохозяйственных предприятий, а также 

студентов высшых аграрных учебных заведений 

III-IV уровней акредитации. 

 

 

 

 

Вергунов В. А., Коломієць Н. Д. 

Науково-технологічний потенціал аграрної 

науки в рамках стратегії інноваційного 

розвитку АПК України в умовах євроінтеграції: 

монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. 

132 с. 

Висвітлено сучасний стан і сутність 

науково-технологічного потенціалу аграрної науки, 

проведено аналіз науково-технологічного 

потенціалу НААН за його складовими з 

урахуванням кількісних характеристик аграрної 

наукометрії, вивчено досвід оцінювання 

результативності діяльності наукових організацій в 

країнах Європи, СНД та в Україні. Запропоновано 

новий підхід ННСГБ НААН до методики оцінки 

результативності наукових установ НААН з 

урахуванням принципів Лейденського маніфесту. 

 

 



 

 

Вергунов В. А. Національна наукова 

сільськогосподарська бібліотека НААН: історія 

та сучасність (до 100-річчя від дня створення). 

Київ: Аграрна наука, 2017. 464 с. 

(Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука 

України в особах, документах, бібліографії». Кн. 

100). 
Видання вміщує віднайдені, раніше 

недоступні, архівні документи стосовно перебігу 

подій, пов’язаних із створенням, а також діяльністю 

Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки Національної академії аграрних наук 

України (ННСГБ НААН) упродовж 1917-2017 рр., 

передусім через організаційні зміни та виконання 

передбачених законодавством функцій. Уперше 

розкрито історичні процеси, що сприяли створенню 

ННСГБ НААН через предтечу – бібліотеку Генерального секретаріату земельних 

справ Української Центральної Ради з 16 липня 1917р. Крім того, вперше розглянуто 

особливості функціонування бібліотеки у роки української революції 1917-1921 рр. 

Зроблено уточнення відносно виконання основних функцій установи упродовж 

20-30-х років минулого століття, а також у часи німецької окупації Харкова 

1941-1943 рр. 

Матеріал подано у вигляді нарису. Методологічною основою дослідження 

стали загальнонаукові принципи історичної достовірності, наукової об’єктивності, 

наступності та діалектичного розуміння історичного процесу через 

проблемно-хронологічний і описовий метод дослідження, а також джерелознавчого 

та історіографічного аналізу. 

Книга включає цікавий і корисний для спеціалістів і широкої громадськості 

архівний і літературний матеріал про ставлення видатних діячів різних періодів до 

культури та бібліотеки, прогресивні починання фахівців бібліотеки і систему 

цінностей у різні періоди вітчизняної історії. 



Каталог інноваційних розробок НААН, 

рекомендованих для впровадження в 

агропромислове виробництво / за ред. Я. М. 

Гадзала. Київ: Аграрна наука, 2018. 228 с. 

Каталог містить короткий опис кращих 

інноваційних розробок науково-дослідних установ 

Національної академії аграрних наук України з 

питань землеробства, меліорації, механізації, 

рослинництва, тваринництва, ветеринарної 

медицини, економіки сільського господарства, 

харчової та переробної промисловості. 

Наукове видання призначено для 

представників аграрного бізнесу - керівників і 

спеціалістів сільськогосподарських підприємств 

різних форм господарювання, фермерів, власників 

особистих селянських господарств, а також для 

працівників органів державного управління 

аграрним сектором, наукових, науково-педагогічних працівників, студентів вищих 

навчальних закладів аграрної освіти, сільськогосподарських дорадників та інших 

осіб, зацікавлених у підвищенні ефективності аграрного виробництва завдяки 

впровадженню інновацій. 

 

 

Словник української мови. У 20 т. Том 3. 

Відставання – Гуральня. Київ: Наукова думка, 

2012. 1120 с. 

Третій том академічного тлумачного 

Словника української мови у 20 томах охоплює 

загальновживану лексику сучасної української 

літературної мови, поширені терміни, діалектизми, 

усталені словосполучення. Джерела, використані у 

Словнику, відображають лексику текстів художньої 

літератури, починаючи з кінця XVIII століття до 

наших днів, Біблії, народної творчості, 

публіцистику науково-популярних і наукових 

праць, мови засобів масової інформації, мови 

Інтернету та ін. 

Третій том Словника містить 12737 

словникових статей. 

Словник розрахований на широке коло користувачів, усіх, кого цікавить 

українська мова
 

 


