
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
ЛІТЕРАТУРИ ПО СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ 

 
Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях : наук.-практ. реком. / В. В. 

Волкогон, А. С. Заришняк, Л. А. Пилипенко [та ін.] ; за ред. В. В. Волкогона. – К. : 

Ін-т с/г мікробіології та агропромислового виробництва, 2015. – 238 c. 

 У рекомендаціях узагальнено результати 

багаторічних досліджень науково-дослідницьких установ 

Національної академії аграрних наук України з питань 

застосування мікробних препаратів при вирощуванні 

сільськогосподарських культур, а також у тваринництві 

та заготівлі кормів. На ведено характеристики мікробних 

препаратів, розроблених в Інституті 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва НААН, особливості їх впливу на формування 

рослинно-мікробних асоціацій і симбіозів; дані щодо 

ефективності  застосування біодобрив у технологіях 

вирощування окремих сільськогосподарських культур та 

способів їх застосування. Узагальнено результати 

досліджень зі створення і застосування пробіотичних 

препаратів у тваринництві та кормовиробництві. 

Обговорюються основні чинники, що обумовлюють 

позитивний ефект застосування мікробних препаратів. 

 

 
Жатова, Г. О. Загальне насіннєзнавство пшениці : навч. посіб. / Г. О. Жатова. – 

Суми : Університетська книга, 2015. – 272 c. 

У посібнику викладено основні закономірності 

формування насіння, розглянуто умови, що сприяють 

утворенню насіння з високими посівними властивостями. 

Розглянуто особливості процесу проростання насіння, 

його старіння та довговічності. Приділено увагу методам 

оцінки якості насіння. Охарактеризовано основні підходи 

(у тому числі й екологічні) до технології вирощування 

високоякісного насіння. 



Тюленєва, В. О. Основи метеорології і кліматології : навч. посіб. / В. О.  

Тюленєва, І. С. Козій. – Суми : Університетська книга, 2015. – 209 c. 

Підготовка навчального посібника «Основи 

метеорології і кліматології» зумовлена переходом на 

кредитно-модульну систему та створенням сучасних 

підручників для підготовки студентів-екологів. 

Пропонований посібник містить двадцять тем, до складу 

яких входить матеріал, який охоплює практично всі 

метеорологічне процеси та явища, а також словник 

основних термінів з метеорології і кліматології та 

необхідні довідкові матеріали, що сприяють засвоєнню 

набутих знань, умінь і навичок. 

 

 

 

 

 

 

 

Гідротехнічні меліорації лісових земель : підручник / В. Ю. Юхновський, Б. І. 

Конаков, С. М. Дударець, В. М. Малюга. – К. : Кондор, 2016. – 373 c. 

У підручнику викладено основні питання щодо 

застосування гідротехнічних меліорацій на лісових землях 

Акцентовано увагу на основних теоретичних і практичних 

принципах осушення надмірно зволожених умов 

місцезростання з метою підвищення продуктивності 

лісових насаджень, зрошення лісових розсадників у 

посушливих регіонах. Окремі частини підручника пов’язані з 

формуванням джерел обводнення і зрошення та 

запобігання засоленню і заболоченню зрошуваних земель. 



Рослинництво : підручник / В. В. Базалій, О. І. Зінченко, Ю. О. Лавриненко 

[та ін.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 518 c. 

У підручнику викладено сучасні еколого-біологічні, 

агротехнічні, агрохімічні, організаційно-господарські та 

економічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і 

технологію виробництва польових культур – зернових (у 

т. ч. зернобобових), бульбоплодів та баштанних. 

Наведено короткі відомості про біологію і технології 

вирощування деяких важливих лікарських рослин. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Канівець, В. І. Основи ландшафтознавства і охорона земель : навч. посіб. для 
студ. спец. 6.090101 "Агрономія" / В. І. Канівець, М. М. Пархоменко. – Харків : 
Майдан, 2016. – 119 c. 

 
Навчальний посібник спрямовано на надання 

знань читачам про ландшафти, в яких вони живуть, 

використовують їхні ресурси, котрі так чи інакше 

змінювала людина в історичному розрізі і тепер прагне 

зберегти природні цінності та облагородити і 

приростити ресурси антропогенових та природних 

ландшафтів. 

У посібнику розглянуті компоненти ландшафту, 

елементарні його частини, функції окремих складових, 

класифікація і систематика ландшафтів, особливості 

їх обстеження та картування. Викладена система 

вимог по оптимальному використанню ландшафтів у 

аграрному секторі, описані заходи поліпшення 

земельних комплексів. Окремі розділи присвячено 

охоронним ландшафтам та порядку включення нових 

земель до природоохоронних територій державного і 

місцевого значень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гірс, О. А. Лісовпорядкування : підручник / О. А. Гірс, Б. І. Новак, С. М. 
Кашпор. – К. : Фітосоціоцентр,  2013. – 434 c. 

 
 

У підручнику на сучасному рівні висвітлені 

теоретичні і практичні питання лісовпорядкування, 

пов’язані зі стиглістю лісу, віком головної рубки, 

розміром лісокористування, організацією 

лісогосподарської і лісовпорядної діяльності, а також 

проектуванням господарських заходів. Порівняно з 

попереднім виданням у підручнику вперше розглянуті 

питання Національної інвентаризації лісів, безперервного 

лісовпорядкування, впорядкування садово-паркових та 

мисливських господарств.  

 

 

 

 

 

 

 

Квітникарство закритого грунту : навч. посіб. / Ю. В. Слєпцов, Б. Є. Якубенко, 
В. Д. Богданова [та ін.]. – К. : Кондор, 2016. – 173 c. 

 
 

Квітникарство є цілою галуззю закритого грунту, 

зі своїми специфічними заходами агротехніки, 

професійним сленгом, особливостями тощо. І засвоїти її 

нескладно! В цьому має допомогти ця книга.  

Спілкування з багатьма спеціалістами провідних 

квіткових підприємств неодноразово переконувало, що 

ніхто з них в студентські роки, нажаль, не отримував 

глибоких знань з цієї галузі. Бажання виправити це 

зумовило випуск цього навчального посібника. Він буде 

корисним студентам в процесі навчання і допоможе 

глибше пізнати чарвсний світ квітів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Брайко, В. Б. Лісопарки Чернігова та їх рекреаційні особливості : монографія / В. Б. 
Брайко. - К. : Кондор,  2016. – 174 c. 

 
У монографії розглянуто питання 

фітосанітарного стану лісопаркових насаджень 

Чернігова та наукового обгрунтування прийомів і 

методів підвищення біологічної стійкості, а також 

поліпшення їх рекреаційних і естетичних властивостей. 

Встановлено вплив рекреаційних навантажень та 

погодних чинників на фізіологічний стан дерев. 

Підібрано асортимент аборигенних деревних рослин та 

інтродуцентів з метою збереження та розширення їх 

видового різноманіття. Доповнено відомості щодо 

особливостей фітоценотичних відносин видів деревних 

рослин різних вікових груп при їх сумісному зростанні. 

Визначено обсяги та розроблено комплекс 

лісогосподарських заходів з переформування стиглих і 

перестійних тополевих і вербових насаджень. 

 

 

 

Газуда, Л. М. Розвиток сільських територій : монографія / Л. М. Газуда, Н. М. Готько, 
М. Ю. Лалакулич. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2015. – 203 c. 
 

 Розглянуто особливості забезпечення 

збалансованого розвитку сільських територій. 

Досліджено процеси і обгрунтовано результати 

реформування аграрного сектору в умовах ринкового 

господарювання. Окреслено концептуальні підходи до 

формування системного багатофункціонального 

розвитку територій сільської місцевості, в тому числі в 

контексті діяльності підприємств різних форм власності і 

форм господарювання. Обумовлено доцільність 

формування відповідної соціальної інфраструктури на 

селі, виявлено її вплив на системний розвиток сільських 

територій. Узагальнено зарубіжний досвід управління 

сільськими територіями, окреслено напрями і 

можливості трансформації його в Україні та окремих 

прикордонних регіонах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газуда, Л. М. Сільський розвиток регіону : монографія / Л. М. Газуда, В. Й. Ерфан, С. 
М. Газуда. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2015. – 249 c. 

 

 
Досліджуються сучасні теоретичні, методичні і 

прикладні аспекти сільського розвитку в умовах 

трансформаційних змін і поглиблення ринкових відносин. 

Досліджено функціональність сільських територій через 

сукупність їх властивостей, які безпосередньо впливають 

на забезпечення збалансованого розвитку і збереження 

екологічної чистоти цих територій, підвищення 

добробуту сільських мешканців. Відмічено, що основним 

видом економічної діяльності сільських територій є 

багатофункціональне сільське господарство, зокрема 

виробництво сільськогосподарської продукції і 

забезпечення продовольчої безпеки країни та її регіонів. 

 

 

 

 

 

 

 

Література з фонду Наукової бібліотеки ЧНТУ 

(корпус 11) 
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