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Передмова 
 
Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників 

Житомирського національного агроекологічного університету, випуск 
четвертий, присвячений 95-річчю з дня заснування університету. Покажчик 
відображає наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані протягом 
2007–2017 рр. і є продовженням трьох попередніх бібліографічних 
покажчиків наукових праць співробітників університету. Бібліографія 
охоплює: книги, брошури, статті з періодичних, продовжуючи видань та 
наукових збірників, авторські свідоцтва, патенти, автореферати дисертацій, 
інформаційні листки, навчально-методичні видання як в друкованому так і в 
електронному вигляді. 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання». Скорочення слів виконано згідно з діючими стандартами: ДСТУ 
3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення 
слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», 
ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращения слов на 
русском языке. Общие требования и правила». 

Матеріал в покажчику розміщено за українським алфавітом. Праці 
подано мовою оригіналу. Матеріал згрупований по факультетах, а в межах 
факультету за алфавітом прізвищ авторів. 

При підготовці покажчика були використані: списки наукових та 
навчально-методичних праць, надані викладачами університету, картотека 
«Наукові праці співробітників ЖНАЕУ», Інституційний репозитарій 
ЖНАЕУ, Інформаційно-аналітична система «Бібліометрика української 
науки», спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні», авторські 
роботи. 

Допоміжний апарат посібника складається з «Іменного покажчика 
авторів», в якому прізвища авторів згруповані у алфавітному порядку. 

Бібліографічний покажчик призначений науковцям, викладачам, 
аспірантам, студентам, інформаційним працівникам, а також усім, хто 
цікавиться науковою діяльністю університету. 

 



6 

 

Загальноуніверситетські збірники наукових праць 
 

1. Вісник Державного вищого навчального закладу «Державний 
агроекологічний університет» : наук.-теорет. зб. / ред. кол. : 
А. С. Малиновський (голов. ред.), П. П. Надточій, В. В. Зіновчук [та ін.]. – 
Житомир : ДАУ, 2008. – № 1. – 472 с. ; № 1, т. 1. – 299 с. ; № 1, т. 2. – 254 с. ; 
№ 2. – 352 с. ; № 2, т. 1. – 249 с. 
2. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : 
наук.-теорет. зб. / ред. кол. : А. С. Малиновський (голов. ред.), І. Г. Грабар, 
В. В. Зіновчук [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2009. – № 1. – 405 с. ; № 2. – 401 с. ; № 2, т. 2. – 425 с. 
2010. – № 1. – 448 с. ; № 1, т. 2. – 415 с. ; № 2. –270 с. ; № 2, т. 2. – 465 с. 
2011. – № 1. – 561 с. ; № 1, т. 2. – 442 с. ; № 2, т. 1. – 341 с. ; № 2, т. 2. – 486 с. 
3. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : 
наук.-теорет. зб. / ред. кол. : В. М. Микитюк (голов. ред.), О. В. Скидан, 
В. В. Зіновчук [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2012. – № 1, т. 1. – 468 с. ; № 1, т. 2. – 434 с. ; № 2, т. 1. – 325 с. ; № 2, т. 2. – 
274 с. 
2013. – № 1, т. 1. – 348 с. ; № 1/2, т. 2. – 373 с. ; № 1, т. 3. – 215 с. ; № 2, т. 1. – 
245 с. 
2014. – № 1, т. 1. – 253 с., № 1/2, т. 2. – 268 с. ; № 2, т. 1. – 303 с., № 2, т. 3. – 
314 с. ; № 2, т. 4, ч. 1. – 430 с. ; № 2, т. 4, ч. 2. – 536 с. 
4. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : 
наук.-теорет. зб. / ред. кол. : О. В. Скидан (голов. ред.), В. В. Зіновчук, 
С. І. Веремеєнко [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2015. – № 1, т. 1. – 294 с. ; № 1, т. 2. – 259 с. ; № 1, т. 3. – 333 с. ; № 2, т. 1. – 
487 с. ; № 2, т. 2. – 226 с. ; № 2, т. 3. – 362 с. 
2016. – № 1, т. 1. – 395 с. ; № 1, т. 2. – 305 с. ; № 1, т. 3. – 487 с. ; № 2, т. 1. – 
394 с. ; № 2, т. 2. – 226 с. 
2017. – № 1, т. 1. – 428 с. 
5. Екологія: вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики : зб. доп. 
учасн. міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 трав. 2007 р. – Житомир : ДАУ, 
2007. – 296 с. 
6. Наука. Молодь. Екологія – 2007 : зб. матеріалів IІІ міжвуз. наук.-практ. 
конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 24–25 трав. 2007 р / ДАУ, 
екол. ф-т. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 250 с. 
7. Формування стратегії розвитку регіонального АПК : матеріали 3-ої 
між-факульт. наук.-практ. конф. молодих вчених, 31 трав. 2007 р. / [ред. кол. : 
В. В. Зіновчук, Є. І. Ходаківський, В. М. Микитюк та ін. ]. – Житомир : ДАУ, 
2007. – 276 с. 
8. Наука. Молодь. Екологія – 2008 : зб. матеріалів IV між нар. наук.-
практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 22–23 трав. 2008 р / 
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ДАЕУ, екол. ф-т. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – 
301 с. ; Т. 2. – 124 с. 
9. Стратегія ринкової адаптації галузі хмелярства : матеріали Всеукр. 
наук.-практ. симп., 1 лип. 2008 р. – Житомир : ДАЕУ, 2008. – 127 с. 
10. Сучасні проблеми живлення тварин, технології кормів та шляхи їх 
вирішення : тези доп. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 листоп. 2008 р. – 
Житомир : ДАЕУ, 2008. – 98 с. 
11. Формування стратегії розвитку регіонального АПК : матеріали 4-ої 
міжфакульт. наук.-практ. конф. молодих вчених, 30 трав. 2008 р. – Житомир : 
ДАЕУ, 2008. – 365 с. 
12. Наука. Молодь. Екологія – 2009 : зб. матеріалів V наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів та молодих вчених, 27–29 трав. 2009 р. / ЖНАЕУ, екол. 
ф-т. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Т. 1. – 228 с. ; Т. 2. – 
149 с. 
13. Вода: проблеми і шляхи вирішення : зб. матеріалів третьої Всеукр. 
наук.-практ. конф., 21–22 груд. 2010 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ 
ім. І. Франка, 2010. –162 с. 
14. Екологія: вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики : зб. тез 
доп. другої між нар. наук.-практ. конф., 25–26 берез. 2010 р. – Житомир : 
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 160 с. 
15. Наука. Молодь. Екологія – 2010 : зб. тез доп. VІ наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів та молодих вчених, 26–28 трав. 2010 р. / ЖНАЕУ, екол. 
ф-т. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 288 с. 
16. Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення розвитку АПК 
України: проблеми і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 
присвяч. 40-річчю екон. ф-ту, 25–26 листоп. 2010 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2010. – 267 с. 
17. Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю ф-ту аграр. 
менеджменту, 25–27 берез. 2010 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 
2010. – 312 с. 
18. Стратегічні напрями і пріоритети формування 
конкурентоспроможності аграрного сектору : матеріали конф. молодих 
вчених-економістів, 24 листоп. 2010 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 178 с. 
19. Формування стратегії розвитку регіонального АПК : матеріали 6-ої 
міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 14 трав. 2010 р. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 221 с. 
20. Хімічні аспекти екології : матеріали IІІ наук.-пізнав. конф. викладачів 
та студ. каф. хімії ЖНАЕУ, 14 груд. 2010 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ 
ім. І. Франка, 2010. – 83 с. 
21. Наука. Молодь. Екологія – 2011 : зб. матеріалів VІІІ наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів та молодих вчених, 18–19 трав. 2011 р. / ЖНАЕУ, екол. 
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ф-т. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. 1. – 183 с. ; Т. 2. – 
206 с. 
22. Стратегічні напрями і пріоритети формування 
конкурентоспроможності аграрного сектору : матеріали конф. молодих 
вчених-економістів, 24 листоп. 2010 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. –181 с. 
23. Стратегічні напрями і пріоритети формування 
конкурентоспроможності аграрного сектора : матеріали ІІ конф. молодих 
вчених-економістів, 23–24 листоп. 2011 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 
379 с. 
24. Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону : матеріали 
сьомої міжфакульт. наук.-практ. конф. молодих вчених, 20 трав. 2011 р. : 
у 2 т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – Т. 1. – 246 с. ; Т. 2. – 304 с. 
25. Хімічні аспекти екології : матеріали IV наук.-пізнав. конф. викладачів 
та студ. каф. хімії ЖНАЕУ, 14 груд. 2011 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ 
ім. І. Франка, 2011. – 60 с. 
26. Енергозбереження. Техніка для виробництва та переробки 
сільськогосподарської продукції. Сучасний стан і перспективи розвитку  
(за результатами дослідницької роботи у 2011 році) : зб. доп. 1-ої наук.-
вироб. студент. конф. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 119 с. 
27. Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми і перспективи 
розвитку в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. 
року кооперативів, 5–7 квіт. 2012 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 394 с. 
28. Лідери АПК ХХІ століття : тези доп. учасників ХІV зльоту іменних 
стипендіатів та відмінників навчання аграр. вищих навч. закл., 12–15 трав. 
2012 р. – Житомир, 2012. – 276 с. 
29. Наука. Молодь. Екологія – 2012 : зб. матеріалів VІІІ наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів та молодих вчених, 25–26 квіт. 2012 р. / ЖНАЕУ, екол. 
ф-т. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 279 с. 
30. Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської 
продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною 
енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство 
Полісся : зб. доп. міжвуз. наук.-техн. конф., присвяч. 90-річчю ЖНАЕУ, 
24 верес. 2012 р. / ЖНАЕУ, інж-техн. ф-т. –Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 112 с. 
31. Стратегічні напрями і пріоритети формування 
конкурентоспроможності аграрного сектора : матеріали 2-ої конф. молодих 
вчених-економістів, 23–24 листоп. 2011 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 
381 с. 
32. Сучасні проблеми живлення тварин, технології кормів та шляхи їх 
вирішення : тези доп. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 листоп. 2012 р. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 98 с. 
33. Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону : матеріали 
восьмої міжфакульт. наук.-практ. конф. молодих вчених, 26 квіт. 2012 р. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 352 с. 
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34. Хімічні аспекти екології : матеріали V міжфак. наук.-пізнав. конф. 
викл. та студ. каф. хімії ЖНАЕУ, 18 груд. 2012 р. – Житомир :ЖНАЕУ, 
2012. – 52 с. 
35. Ботанічні сади: проблеми інтродукції та збереження рослинного 
різноманіття : матеріали Всеукр. наук. конф., 10–11 жовт. 2013 р. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 140 с. 
36. Генетичні ресурси для селекції високопродуктивних сортів картоплі з 
добрими смаковими якостями. Методологія дегустації вітчизняних і 
зарубіжних сортів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 28–29 берез. 
2013 р. – Житомир : Рута, 2013. – 85 с. 
37. Кооперативні читання: 2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 
4–6 квіт. 2013 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 300 с. 
38. Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. : у 2-х т. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. – 422 с. ; Т. 2. – 396 с. 
39. Органічне виробництво і продовольча безпека : [матеріали доп. учасн. 
Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : Полісся, 2013. – 492 с. 
40. Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської 
продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною 
енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство. 
Полісся : зб. доп. другої наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників Житомир. 
нац. агроекол. ун-ту, 15 берез. 2013 р. / ЖНАЕУ, інж-техн. ф-т. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2013. – 166 с. 
41. Стратегічні напрями і пріоритети формування 
конкурентоспроможності аграрного сектора : матеріали 3-ої конф. молодих 
вчених-економістів, 21 листоп. 2012 р. – Житомир, 2013. – 284 с. 
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