
НАЗВА, ВИХІДНІ 

ДАНІ 

 АНОТАЦІЯ ПОСИЛАННЯ 

 Репозитарій ПДАА – Інституційний 

репозитарій  Полтавської державної аграрної 

академії 

 

2018 рік 

Біндюг Д. О.  Моделювання 

селекційних і технологічних 

процесів у тваринництві : навч.-

метод. посібник / Д.О. Біндюг, 

І.М. Желізняк. – Полтава, 2018. 

– 100с. 

 

Навчально-методичний посібник містить теоретичний 

коментар, порядок таметодику 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”. 

 

Репозитарій 

ПДАА 

Генетика з основами розведення 

та відтворення 

сільськогосподарських тварин : 

навч.- метод. посібник / С. Л. 

Войтенко, О.О. Васильєва, 

Л.В.Вишневський, 

Б.С.Шаферівський – Полтава : 

ПП 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 ІІ – ІV 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. 

 

Репозитарій 

ПДАА 

   

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1965/1/_2018_2019_%d0%bc_2018__%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be_%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%9c%d0%a1%d0%a2%d0%9f.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1965/1/_2018_2019_%d0%bc_2018__%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be_%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%9c%d0%a1%d0%a2%d0%9f.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3612/1/%d0%93%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b7%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3612/1/%d0%93%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b7%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd.pdf


2019 рік 

Войтенко С.Л. Селекція 

сільськогосподарських тварин: 

навч.- метод. посібник / С.Л. 

Войтенко. – Полтава: РВВ, 2019 

.– 46с. 

 

Навчально-методичний посібник висвітлює теоретичний 

матеріал та завдання для практичних занять за темами: 

історія науки, генетичні основи селекції, селекція за різними 

ознаками, племінна цінність тварин, селекція великої рогатої 

худоби, селекція у свинарстві та вівчарстві, селекція у 

конярстві та птахівництві, законодавча база галузі 

тваринництва. 

 

Репозитарій 

ПДАА 

 IRSNAU – Інституційний репозитарій Сумського 

національного аграрного університету 

 

2017 рік 

Якуба О.Р. Механічні 

пиловловлювачі та фільтри в 

технології комплексного 

очищення харчових 

пилоподібних продуктів: 

монографія / О.Р. Якуба, М. Ю. 

Савченко-Перерва, С. М. 

Сабадаш. – С.: СНАУ, 2017. – 

203 с. 

 

У монографії на основі використання широкого кола джерел 

вперше комплексно проаналізовано механічні 

пиловловлювачі в харчових виробництвах. Отримано 

математичні залежності для розрахунку гідравлічних втрат та 

фракційної ефективності відцентрових циліндричних 

пиловловлювачів. Монографія призначена длч наукових 

співробітників і практичних працівників харчових галузей 

промисловості 

 

 

IRSNAU 

 Репозиторій ВНАУ – Інституційний 

репозитарій Вінницького національного аграрного 

університету 

 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4655/1/%d0%a1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4655/1/%d0%a1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/5289/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd.pdf


2018 рік 

Петриченко О.А. Розвиток 

молокопродуктового під 

комплексу в Україні : 

монографія / О.А. Петриченко. 

– К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. – 348с. 

 

Висвітлено природні, організаційні та соціально-економічні 

процеси розвитку молочного скотарства. Обґрунтовано 

організаційно-економічні заходи підвищення ефективності 

виробництва молока. Досліджено економічну діяльність 

молокопереробної промисловості та економічні відносини у 

молокопродуктовому комплексі. Визначено інституціональне 

середовище та його вплив на функціонування підприємств 

молочної галузі. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Разанова О.П. Ефективність 

використання у тваринництві 

біологічно активних добавок на 

основі підмору бджіл : 

монографія / О.П. Разанова, Р.А. 

Чудак. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 

2018. – 138 с. 

У монографії викладено теоретичний та експериментальний 

матеріал з використання кормових біологічно активних 

добавок на основі бджолиного підмору у годівлі перепелів та 

бджільництві. Монографія буде корисною у роботі науковців, 

практиків, студентів та спеціалістів у сфері розведення 

перепелів та бджільництва для виробництва екологічної 

продукції. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

2019 рік 

Соломон А.М. Кисломолочні 

десерти з подовженим терміном 

зберігання : монографія / А. М. 

Соломон, Н. В. Новгородська, М. 

М. Бондар. – Вінниця: РВВ 

ВНАУ, 2019. – 155 с. 

 

У монографії викладено теоретичний та експериментальний 

матеріал з виробництва молочних десертних ферментованих 

продуктів функціонального призначення на основі 

синбіотиків, збагачених біологічно активними речовинами 

рослинного походження. Монографія буде корисною у роботі 

науковців, практиків, студентів та спеціалістів у сфері 

харчової промисловості. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20731.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20731.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/21244.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/21244.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22986.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22986.pdf


Яремчук О.С. Санітарно-

гігієнічна оцінка умов 

вирощування нетелів за різних 

способів утримання ремонтних 

телиць : монографія / О. С. 

Яремчук, Р. Л. Варпіховський. - 

Вінниця : РВВ ВНАУ, 2019. - 180 

с. 

У монографії викладено теоретичний та експериментальний 

матеріал з використання модульно-групових кліток для 

утримання різних вікових груп ремонтних телиць та 

ефективність безприв’язного утримання тварин у 

розробленому боксі. Встановлено оптимальний спосіб 

утримання тварин за дотримання санітарногігієнічних умов 

на підприємствах малої потужності. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

2020 рік 

Паладійчук О.Р. Вплив 

екзогенних факторів на 

живлення молодняку великої 

рогатої худоби: монографія/ 

О.Р. Паладійчук . -  Вінниця, 

2020. - 144с.  

 

У монографії викладено теоретичний та експериментальний 

матеріал з використання різних кормових добавок у 

вирощуванні молодняку великої рогатої худоби на м’ясо. 

Розрахована на наукових і практичних працівників аграрної 

галузі, викладачів і студентів аграрних вузів. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Сироватко К.М. Технологія 

кормів та кормових добавок: 

навч. посіб. / К.М. Сироватко, 

М.О. Зотько. - Вінниця: ВНАУ, 

2020.- 263 с. 

Висвітлено питання заготівлі та зберігання кормів, 

виробництва комбікормів, преміксів, білково-вітамінних 

добавок та обгрунтовано використання кормових добавок 

різної природи в організації збалансованої годівлі 

сільськогосподарських тварин. 

Репозиторій 

ВНАУ 

http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20691.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20691.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27310.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27310.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25142.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25142.pdf


Соломон А.М. Мікробіологія 

харчових виробництв: навч. 

посіб. для студ. напряму 

підготовки «Харчові 

технології»/ А.М. Соломон, Н.М. 

Казмірук, С.Д. Тузова. – 

Вінниця: РВВ ВНАУ, 2020. – 312 

с. 

У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал із 

дисциплін «Мікробіологія м`ясної та молочної галузі», 

«Мікробіологія молока і молочних продуктів», 

«Мікробіологія м'яса і м'ясопродуктів», «Мікробіологія 

хлібопекарного виробництва» які є одними з базових для 

фахової підготовки бакалаврів та фахових молодших 

бакалаврів із технологій харчових виробництв. Наведено 

закономірності життєдіяльності мікроорганізмів, які 

використовуються в окремих харчових виробництвах. 

Показані джерела інфекції та основні контамінуючі 

мікроорганізми сировини, напівфабрикатів та готової 

продукції. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Чудак Р.А. Ефективність 

використання фітобіотика з 

ехінацеї блідої у годівлі 

перепелів: монографія / Р.А. 

Чудак, Ю. М. Побережець, О. І. 

Вознюк.  - Вінниця: РВВ ВНАУ, 

2020.  - 197 с. 

У монографії викладено теоретичний та науково-

експериментальний матеріал з використання фітобіотичної 

добавки з ехінацеї блідої у годівлі перепелів. Монографія 

може бути використана при підготовці науковців, студентів, 

практиків, та спеціалістів у галузі фармакології та годівлі 

птиці для виробництва безпечної продукції. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

2021 рік 

Вплив кормових добавок та 

комбікормів на продуктивність 

та якість м’яса у свиней: 

монографія / Р.А. Чудак, Ю. М. 

Побережець, В. М. Ушаков, Я. І. 

 

У монографії викладено теоретичний та науково-

експериментальний матеріал з використання кормових 

добавок природного походження у годівлі свиней. 

Монографія може бути використана при підготовці 

науковців, студентів, практиків, та спеціалістів у галузі 

технології та годівлі свиней для виробництва безпечної 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25443.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25443.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23903.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23903.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28824.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28824.pdf


Бабков. - Вінниця: РВВ ВНАУ, 

2021. -  202 с. 

продукції. 

Новгородська Н.В.  Корми, 

м’ясо, вироби із свинини : 

монографія/ Н.В. Новгородська, 

С.М. Овсієнко, А.М. Соломон. - 

Вінниця: ТОВ «Друк», 2021. – 

172 с.  

У монографії викладено теоретичний та експериментальний 

матеріал з основи підвищення ефективності виробництва 

свинини і поліпшення її якості під час використання в раціоні 

біологічно активних добавок та виготовлення 

напівфабрикатів. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Поліщук Т.В. Технологія 

підготовки корів до літнього 

утримання: монографія/ Т.В. 

Поліщук, Г.І. Льотка, В.М. 

Ушаков. - ВНАУ, 2021.  - 236 с. 

У монографії викладено теоретичний та експериментальний 

матеріал, який відображає актуальні дослідження 

використання традиційної та поетапної технології підготовки 

корів до літнього утримання. Дана монографія може бути 

корисною для науковців, аспірантів і здобувачів, практичних 

фахівців, власників підприємств, технологів виробництва, які 

цікавляться питаннями утримання та розведення корів для 

виробництва продукції. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Севостьянов І.В.  Процеси та 

обладнання для віброударного 

фільтрування вологих 

дисперсних середовищ : 

монографія / І.В. Севостьянов; 

Вінн. нац. аграр. ун-т. – 

Вінниця, 2021. – 184 с. 

У монографії розроблено й досліджено процеси та 

обладнання для віброударного фільтрування вологих 

дисперсних середовищ із метою їх розділення на рідку і 

тверду фази. Дані технологічні процеси поширені в харчових 

та переробних виробництвах, їх використовують під час 

регенерації паливно-мастильних матеріалів. Наразі значну 

увагу приділяють раціоналізації цих процесів у напрямку 

підвищення їх продуктивності та якості фільтрування, а 

також зниження енерговитрат. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/29078.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/29078.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28639.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28639.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28280.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28280.pdf


Яремчук О. С. Гігієнічна оцінка 

утримання сухостійних корів: 

монографія/ О.С. Яремчук, Р.Л. 

Варпіховський. - Вінниця : ВЦ 

ВНАУ, 2021.  - 275 с. 

У монографії викладено теоретичний та експериментальний 

матеріал щодо утримання сухостійних корів та ефективності 

умов їх підготовки до отелів і фізіологічного відновлення 

організму. Встановлено оптимальний спосіб утримання 

тварин за дотримання санітарногігієнічних умов на 

підприємствах малої потужності 

Репозиторій 

ВНАУ 

 Репозитарій МНАУ – Інституційний 

репозитарій Миколаївського національного 

аграрного університету 

 

2016 рік 

Біотехнологія відтворення 

тварин: термінологічний 

словник для здобувачів ступеня 

вищої освіти «бакалавр» 

спеціальності 162 

«Біотехнологія та біоінженерія» 

/ В. О. Мельник, С.П. Кот, О.О. 

Кравченко. – Миколаїв : МНАУ, 

2016. – 75 с. 

 

У термінологічному словнику викладено понятійний апарат 

дисципліни «Біотехнологія репродукції організмів». Для 

зручності користування словником терміни подаються в 

алфавітному порядку. Термінологічний словник 

розрахований для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

«бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнологія та 

біоінженерія» та спеціальності 204 «ТВППТ». 

 

 

Репозитарій 

МНАУ 

Лихач В. Я.  Обґрунтування, 

розробка та впровадження 

інтенсивно-технологічних 

рішень у свинарстві : 

В монографії науково обґрунтовано, експериментально 

розроблено нові інтенсивно-технологічні рішення з 

виробництва продукції свинарства в племінних та товарних 

господарствах півдня України, враховуючи 

внутрігосподарський поділ підприємств на виробничі цехи: 

Репозитарій 

МНАУ 

http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28669.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28669.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2120/1/Biotehnologi_dovidnik.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2120/1/Biotehnologi_dovidnik.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2591/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%9b%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%87%20%281%29.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2591/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%9b%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%87%20%281%29.pdf


монографія / В. Я. Лихач. – 

Миколаїв : МНАУ, 2016. – 227 с. 

відтворення, опоросу, дорощування та відгодівлі. 

2017 рік 

Крамаренко О. С. Оцінювання 

генетичної структури та 

прогнозування продуктивності 

тварин південної м’ясної породи 

за ДНКмаркерами : монографія 

/ О. С. Крамаренко. — Миколаїв 

: Іліон, 2017. — 166 с. 

 

У монографії наведено результати аналізу генетичної 

мінливості та структури популяції тварин таврійського 

внутрішньопородного типу південної м’ясної породи з 

використанням ДНК-маркерів (гена гормону росту та 12 

локусів мікросателітів). Показано, що тварини з різною 

часткою спадковості за зебу характеризуються специфічним 

алелофондом за мікросателітними локусами, суттєво 

відрізняються за частотою їх розподілу та формують два 

відокремлених генних пули. Визначені зв’язки між 

наявністю/відсутністю певних алелів із показниками живої 

маси та приростів молоднику. 

 

 

Репозитарій 

МНАУ 

2018 рік 

Біологія продуктивності 

сільськогосподарських тварин : 

підручник / І.Ю. Горбатенко, 

М.І. Гиль, М.О. Захаренко та ін. ; 

за ред. М.І. Гиль ; МНАУ. – 

Миколаїв : Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. – 600 с. 

 

У роботі висвітлені питання що висвітлюють фундаментальні 

принципи забезпечення високої продуктивності 

сільськогосподарських тварин, птиці, риби, бджіл в обсязі, 

необхідному для розв’язання виробничих завдань, пов’язаних 

з технологією виробництва різних видів продукції 

тваринництва; фактори та механізми управління 

метаболічними процесами в організмі продуктивних тварин; 

механізми травлення у різних сільськогосподарських тварин 

та їх роль у забезпеченні високої продуктивності; основні 

способи стимуляції утворення компонентів молока, м’язової 

 

 

Репозитарій 

МНАУ 

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3451/1/Kramarenko%20print.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3451/1/Kramarenko%20print.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6312/1/Biolohiia%20produktyvnosti_pidruchnyk.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6312/1/Biolohiia%20produktyvnosti_pidruchnyk.pdf


тканини, вовни, яєць, меду; шляхи підвищення ефективності 

виробництва основних видів продукції тваринництва 

залежно від умов розведення, годівлі та утримання. 

Гігієна тварин та ветеринарна 

санітарія : навч. посіб. / А. О. 

Бондар, М. М. Поручник, Л. О. 

Тарасенко, В. О. Рудь; за ред. А. 

О. Бондар. – Миколаїв : МНАУ, 

2018. – 179 с. 

Метою навчального посібника є набуття теоретичних знань 

та практичних навичок з гігієни тварин та ветеринарної 

санітарії здобувачами вищої освіти, аспірантами, фермерами. 

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний 

матеріал сучасного досвіду господарювання у країнах з 

розвиненою ринковою економікою. 

 

Репозитарій 

МНАУ 

Інтенсивні технології у 

молочному скотарстві : 

монографія / Т. В. Підпала, О. 

М. Остапенко, С. Є. Ясевін та ін.; 

за ред. Т. В. Підпалої. – 

Миколаїв, 2018. – 250 с. 

У монографії висвітлено результати наукових досліджень з 

оцінювання інтенсивних технологій вирощування 

ремонтного молодняку, виробництва молока і яловичини. 

Показано, що інтенсивні технології виробництва ґрунтуються 

на урахуванні біологічних особливостей життєвих ритмів 

великої рогатої худоби, починаючи від одержання 

ремонтного молодняку, його ви- рощування «холодним» 

методом і створення комфортних умов утримання, годівлі та 

доїння корів, що забезпечує прояв високої продуктивності 

спеціалізованих молочних порід української та зарубіжної 

селекції. 

 

Репозитарій 

МНАУ 

Трофименко О. Л. Генетика 

популяцій : підручник / О. Л. 

Трофименко, М. І. Гиль, О. Ю. 

Сметана ; за ред. М. І. Гиль ; 

МНАУ. – Миколаїв : 

У першій частині підручнику подано загальну характеристику 

положень з генетики популяцій тварин, зокрема наведено 

історичну довідку розвитку цієї наукової гілки, представлені 

теоретичні засади популяційної генетики, розглянуті 

особливості і різновиди спадкової гетерогенності популяцій 

тварин, наведено основи оцінки генетичної мінливості і 

Репозитарій 

МНАУ 

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5855/1/Hihiiena%20%20tvaryn%20%20ta%20%20veterynarna%20sanitariia.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5855/1/Hihiiena%20%20tvaryn%20%20ta%20%20veterynarna%20sanitariia.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5472/1/Pidpala%20mono.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5472/1/Pidpala%20mono.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3504/1/%d0%93%d0%b8%d0%bb%d1%8c_%d0%93%d0%95%d0%9d%d0%95%d0%a2%d0%98%d0%9a%d0%90_%d0%9f%d0%9e%d0%9f%d0%a3%d0%9b%d0%af%d0%a6%d0%98%d0%99_%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c_.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3504/1/%d0%93%d0%b8%d0%bb%d1%8c_%d0%93%d0%95%d0%9d%d0%95%d0%a2%d0%98%d0%9a%d0%90_%d0%9f%d0%9e%d0%9f%d0%a3%d0%9b%d0%af%d0%a6%d0%98%d0%99_%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c_.pdf


Видавничий дім «Гельветика», 

2018. – 254 с. 

методики феноаналізу, охарактеризовані вплив еволюційних 

факторів і підроздільності популяцій на їх генетичну 

структуру, наведений опис генетичного вантажу популяцій, 

розглянуті питання видо- і породоутворення, а також основ 

генетики кількісних ознак. Друга частина підручнику 

присвячена питанням спеціальної генетики популяцій 

найбільш поширених сільськогосподарських тварин України, 

а також збереження їх генофонду. 

2019 рік 

Аналіз біометричних даних у 

розведенні та селекції тварин : 

навч. посіб. / С. С. Крамаренко, 

С. І. Луговий, А. В. Лихач, О. С. 

Крамаренко. – Миколаїв : 

МНАУ, 2019. – 211 с. 

 

У навчальному посібнику наведено методи аналізу 

біометричних даних: генетичних, якісних і кількісних. 

Особливу увагу приділено одному із найсучасніших 

напрямків аналізу даних – ресамплінгу та його різним 

варіаціям. Посібник розрахований на студентів, аспірантів, 

викладачів закладів вищої освіти аграрного та природничого 

напрямів та спеціалістів, які мають справу з біометричною 

обробкою результатів досліджень. 

 

 

Репозитарій 

МНАУ 

 Репозитарій ПДАТУ – Інституційний 

репозитарій Подільського державного аграрно-

технічного університету 

 

2016 рік 

Коваль Т.В. Біохімія тварин : 

навч. посібник / Т.В. Коваль, 

О.В. Овчарук. – Кам’янець-

Подільський : Видавець ПП 

  

У навчальному посібнику відображено теоретичний та 

практичний матеріали з курсу біохімії тварин. Розглянуто 

хімічний склад та властивості сполук, які входять до складу 

тваринних організмів; обмін речовин в процесі 

 

Репозитарій 

ПДАТУ 

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6208/1/Analiz%20biometrychnykh%20danykh%20u%20rozvelenni%20ta%20selektsii%20tvaryn.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6208/1/Analiz%20biometrychnykh%20danykh%20u%20rozvelenni%20ta%20selektsii%20tvaryn.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/2472/1/biochemistry-2016.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/2472/1/biochemistry-2016.pdf


Зволейко Д.Г., 2016. – 440 с. життєдіяльності; особливості обміну речовин в окремих 

органах і тканинах; біохімію основних продуктів 

тваринництва. Лабораторні роботи об’єднані в тематичні 

блоки і включають класичні та сучасні методи якісного та 

кількісного аналізу різних груп речовин. Для підготовки 

студентів за напрямами “Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва” і “Ветеринарна медицина” 

Технологія виробництва 

продукції свинарства : навч. 

посіб. / В.В. Шуплик, О.М. 

Булатович, Ю.М. Єфстафієва та 

ін. – Кам’янець-Подільський : 

Видавець ПП Зволейко Д.Г., 

2016. – 396 с. 

Посібник висвітлює засади збереження генофонду 

сільськогосподарських тварин, основні стратегії збереження 

біологічного різноманіття тварин України, генофондові 

об’єкти та їхню категоризацію, характеристику основних 

порід сільськогосподарських тварин, що беруть участь у 

селекційному процесі України. Окремі розділи присвячені 

використанню генофонду локальних та світових порід, 

сучасним методам збереження генофонду тварин. 

 

Репозитарій 

ПДАТУ 

2019 рік 

Приліпко Т.М. 

Експериментальне 

обґрунтування оптимального 

режиму стерилізації м'ясних 

паштетів вертикального 

автоклава періодичної дії із 

зміненими конструктивними 

параметрами : монографія/ Т.М. 

Приліпко, В.Б. Косташ, О.П. 

 

Наведені результати досліджень з визначення та 

експериментально обґрунтованих режимних і 

конструктивних параметрів вертикального автоклаву 

періодичної дії Б6-КА2-В-2. Запропоновано адаптовану та 

обґрунтовану рецептуру консервованих паштетів на основі 

використання нетрадиційних видів сировинних інгредієнтів з 

оптимальним комплексним показником оцінки, що 

відповідає вимогам здорового харчування. 

 

 

Репозитарій 

ПДАТУ 

http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/19/1/%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97%20%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/19/1/%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97%20%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7478/1/m_2019.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7478/1/m_2019.pdf


Шулько. – Подільський 

державний аграрно-технічний 

університет, 2019. – 178с. 

Приліпко Т.М.  Технологія м'яса 

і м'ясних продуктів : навч. посіб. 

/Т.М. Приліпко, В.Б. Косташ. - 

Подільський державний 

аграрно-технічний університет, 

2019. – 181с. 

Навчальний посібник розрахований для здобувачів вищої 

освіти аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 

акредитації за напрямком «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва». Може бути корисним 

слухачам підвищення кваліфікації, технологам, які керують 

процесами виробництва і переробки на агропромислових 

підприємствах з виробництва і переробки м’яса птиці. 

 

Репозитарій 

ПДАТУ 

Приліпко Т.М. Технологія 

переробки птиці : навч. посіб./ 

Т.М. Приліпко, В.Б. Косташ. - 

Подільський державний 

аграрно-технічний університет, 

2019. – 199с. 

Навчальний посібник розрахований для здобувачів вищої 

освіти аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 

акредитації за напрямком «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва». Може бути корисним 

слухачам підвищення кваліфікації, технологам, які керують 

процесами виробництва і переробки на агропромислових 

підприємствах з виробництва і переробки м’яса птиці. 

 

Репозитарій 

ПДАТУ 

Роговик Л.Й. Хімія: 

лабораторний практикум для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальностей 211 

«Ветеринарна медицина», 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» / Л.Й.Роговик, 

В лабораторному практикумі представлені лабораторні 

роботи, які повністю охоплюють тематику теоретичного курсу 

хімії. Він має за мету допомогти здобувачам вищої освіти 

опанувати теоретичний матеріал та підготуватися до 

експериментального вивчення викладених законів та явищ. 

Кожна робота містить короткі теоретичні відомості, 

контрольні питання та завдання для самостійної роботи, опис 

необхідного обладнання та методику виконання 

експериментальної частини роботи. Призначений для 

здобувачів вищої освіти спеціальностей «Ветеринарна 

 

Репозитарій 

ПДАТУ 

http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7480/1/lp_2019.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7480/1/lp_2019.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7479/1/np_2019.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7479/1/np_2019.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/6951/1/praktikum_himiya_2019.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/6951/1/praktikum_himiya_2019.pdf


Т.В.Коваль, Р.С.Ямборак. – 

Кам'янець-Подільський, 2019. – 

348 с. 

медицина» та «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

2020 рік 

Приліпко Т.М. Біохімічний і 

мікробіологічний контроль 

якості харчових продуктів: навч. 

посібник / Т.М.Приліпко, 

Т.В.Коваль, Н.В.Букалова. – 

Кам'янець-Подільський, 2020. ‒ 

575 с. 

 

Навчальний посібник розрахований для студентів аграрних 

закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації за 

спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва». Може бути корисним слухачам 

підвищення кваліфікації, технологам, які керують процесами 

виробництва і переробки на агропромислових підприємствах. 

 

 

Репозитарій 

ПДАТУ 

2021 рік 

Курс лекцій з дисципліни 

«Біохімія тварин з основами 

фізичної та колоїдної хімії» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальностей 211 

«Ветеринарна медицина» та 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» /укл.  

Т.В.Коваль. – Кам'янець-

 

Курс лекцій складений у відповідності з програмою 

навчальної дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної 

та колоїдної хімії». У виданні відображено теоретичний 

матеріал з курсу біохімії тварин. Розглянуто фізикохімічні 

основи біохімічних процесів у тваринному організмі; 

хімічний склад та властивості сполук, які входять до складу 

тваринних організмів; обмін речовин в процесі 

життєдіяльності; особливості обміну речовин в окремих 

органах і тканинах. 

 

 

Репозитарій 

ПДАТУ 

http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8172/1/bmkyhp20.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8172/1/bmkyhp20.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8791/1/kurs_lektsiy.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8791/1/kurs_lektsiy.pdf


Подільський, 2021. – 240 с. 

Приліпко Т.М. Словник-

довідник з технології харчових 

продуктів із сировини 

тваринного походження / 

Т.М.Приліпко, Т.В.Коваль, 

В.Б.Косташ. – Кам'янець-

Подільський: Віта Друк, 2021. – 

380 с. 

У словнику-довіднику розглядаються основні терміни з 

технології виробництва харчової продукції тваринного 

походження та їх тлумачення, подається довідкова 

інформація щодо окремих питань кормовиробництва і годівлі 

тварин, технології утримання і гігієни тварин, стандартизації 

і сертифікації тваринної сировини та продуктів її переробки. 

Матеріали довідника базуються на термінології вітчизняної і 

зарубіжної науки, досвіді, систематизації інформації щодо 

складових ефективності виробництва, зберігання і переробки 

тваринницької продукції. 

 

Репозитарій 

ПДАТУ 

 Репозитарій ЖНАЕУ – Інституційний 

репозитарій Житомирського національного 

агроекологічного університету 

 

2016 рік 

Бурлака В.А. Біогенна міграція 

сполук важких металів та 

продуктивність птиці під дією 

природних детергентів: 

монографія / В.А. Бурлака, А.В. 

Гуцол, Н.В. Павлюк; за ред. В.А. 

Бурлаки. – Житомир, 2016. - 

224с. 

 

У запропонованій монографії розкриваються сучасні наукові 

погляди і положення, а також результати, що отримані 

авторами в наукових дослідженнях із успішного 

використання алюмосилікатів (детергентів), в тому числі і 

алунітового алюмосилікату продукту метосоматозу ріолітових 

ксенотуфів тощо. Дається глибока їх характеристика - 

фізична, хімічна, а також викривається значення їх у галузі 

тваринництва, в тому числі птахівництві. На сторінках книги 

характеризуються різноманітні добавки, що застосовує світ. 

Висвітлюються екологічні, виробничі та економічні моменти 

 

 

Репозитарій 

ЖНАЕУ 

http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8972/1/slovnyk.pdf
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8972/1/slovnyk.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4132/1/Monograph_Burlaka.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4132/1/Monograph_Burlaka.pdf


використання металоутримуючих детергентів в сільському 

господарстві - рослинництві та тваринництві. По можливості 

розкриваються питання ролі мінералів як сорбуючих 

речовин, особливо в постчорнобильський період 

Лавринюк О. О. Бобові корми в 

раціонах свиней : монографія / 

О. О. Лавринюк, В. А. Бурлака ; 

за ред. В. А. Бурлаки. – 

Житомир : Рута, 2016. – 162 с. 

 

Монографія розрахована на технологів, біологів, спеціалістам 

санветекспертизи, лікарів ветеринарної медицини, 

агрономів, керівників господарств різних галузей та студентів 

ВНЗ, для широкого кола читачів, хто цікавиться 

особливостями та перевагами використання бобових кормів у 

свинарстві. 

 

Репозитарій 

ЖНАЕУ 

 repoHDZVA – Інституційний репозитарій 

Харківської державної зооветеринарної академії 

 

2020 рік 

Аналіз ризиків при виробництві 

харчових продуктів: навч. посіб. 

/ М.О. Дегтярьов, І.В. Яценко, 

Н.М. Жейнова, І.М. Дегтярьов. – 

Харків: Цифра Прінт, 2020. – 

269 с. 

 

У підручнику висвітлена національна та міжнародно 

нормативно– правова база продовольчої безпечності 

харчових продуктів в Україні та світі. Дана загальна 

характеристика програм–передумов та санітарно– 

операційних процедур для умовного підприємства з 

виробництва харчових продуктів. Сформульовано 

застосування принципів і правил належної виробничої 

практики та системи НАССР у молочній, м’ясній, рибній 

галузях, а також при виробництві м’яса птиці та харчових 

яєць. 

 

repoHDZVA 

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4418/1/Monograph_Lavrenyuk.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4418/1/Monograph_Lavrenyuk.pdf
http://repository.hdzva.edu.ua/bitstream/repoHDZVA/933/1/%d0%90%d0%9d%d0%90%d0%9b%d0%86%d0%97%20%d0%a0%d0%98%d0%97%d0%98%d0%9a%d0%86%d0%92%20%d0%9f%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c%20%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f.pdf


 Репозитарій ОДАУ – Інституційний 

репозитарій Одеського державного аграрного 

університету 

 

2017 рік 

Китаєва А. П. Технологічні 

прийоми підвищення 

ефективності вирощування 

молодняку великої рогатої 

худоби молочного напряму 

продуктивності: монографія / А. 

П. Китаєва, О. О. Гусятинська. – 

Одеса,  2017. -  128 с. 

 

Викладені матеріали наукових і виробничих досліджень 

можуть бути використані технологами виробництва продукції 

скотарства, фермерами і іншими фахівцями при вирощуванні 

молодняку великої рогатої худоби, а також науковцями, 

викладачами та студентами середніх і вищих навчальних 

закладів при вивченні дисципліни «Технологія виробництва 

молока і яловичини». 

 

 

Репозитарій 

ОДАУ 

Селекція та розведення бджіл: 

посібник / М. К. Богдан, Н. О. 

Кірович, В. М. Ясько та ін. . – 

Одеса, 2017. – 228 с. 

На основі сучасних досягнень науки й передового досвіду в 

посібнику висвітлено сучасні методи селекції бджолиних 

сімей, які базуються на дослідженнях генетики, 

біотехнологіїта інформаційних систем. Розглянуто 

особливості різних прийомів добору і підбору під час 

чистопородного розведення, схрещування. Наведено основні 

нормативні документи з організації племінної роботи в 

Україні та особливості великомасштабної селекції 

сільськогосподарських тварин. 

 

Репозитарій 

ОДАУ 

2019 рік 

Біологія продуктивності 

сільськогосподарських тварин: 

 

У посібнику викладено біологічні закономірності 

формування молочної, м’ясної, яєчної, шкіряної і вовнової, 

 

Репозитарій 

http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1617/1/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%20%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b0.pdf
http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1617/1/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%20%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b0.pdf
http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/%d0%af%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be_%d0%92_%d0%9c_%d0%a1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f_%d1%82%d0%b0_%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d0%b1%d0%b4%d0%b6%d1%96%d0%bb.pdf
http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/%d0%af%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be_%d0%92_%d0%9c_%d0%a1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f_%d1%82%d0%b0_%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d0%b1%d0%b4%d0%b6%d1%96%d0%bb.pdf
http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2605/1/%d0%91%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4.%20%d1%81.%d0%b3.%20%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd_%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_b.pdf


навч. посіб./ Р. Л. Сусол, А. П. 

Китаєва, І. Б. Баньковська та ін. 

– Одеса, 2019. – 288 с. 

медової і воскової продуктивності сільськогосподарських 

тварин, розкрито біохімічні процеси травлення і механізм 

перетравлення кормів, наведені наукові перспективні підходи 

щодо стимуляції продуктивності у тварин, подано системний 

підхід щодо оцінки організму сільськогосподарських тварин 

та використання інтер’єрних тестів з метою оцінки рівня 

продуктивності тварин та птиці різних видів. 

ОДАУ 

 

http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2605/1/%d0%91%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4.%20%d1%81.%d0%b3.%20%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd_%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_b.pdf

