
 



 
95-річчю з дня заснування 

Житомирського національного 
агроекологічного університету 

 
 
 
 

Наукові праці викладачів 
Житомирського національного 
агроекологічного університету 

за 2007–2017 рр. 
 

Бібліографічний покажчик 

 

 

 

 

 



Житомирський національний агроекологічний університет 

Головна бібліотека об’єднання сільськогосподарських бібліотек 
Житомирської області 

Інформаційно-бібліографічний відділ 
 

 

 

 

 

Наукові праці викладачів 
Житомирського національного 
агроекологічного університету 

за 2007–2017 рр. 
 

Бібліографічний покажчик 

Вип. 4 

 

 

 

 

 

 

Житомир 2017

2 

 



 
УДК 016:63 
ББК 91.9:4 
Н 34 

 
 
 
 

Укладачі: Яремчук Н. Г., Касянюк О. І. 
Редактор: Ігнатюк М. В. 
Макетування: Сталідзанс Л. Я. 
Відповідальний за випуск: директор наукової бібліотеки Ігнатюк М. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Н 34 Наукові праці викладачів Житомирського національного 
агроекологічного університету за 2007–2017 рр. : бібліогр. 
покажчик / уклад. Н. Г. Яремчук, О. І. Касянюк ; ред. та відп. за вип. 
М. В. Ігнатюк ; ЖНАЕУ, наукова бібліотека. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. – Вип. 4. – 1647 с. 

 
 

3 

 



Зміст 
 

Передмова ................................................................................................................ 5 
Загальноуніверситетські збірники наукових праць ............................................. 6 
Агрономічний факультет ...................................................................................... 13 
Факультет ветеринарної медицини ................................................................... 169 
Факультет екології і права .................................................................................. 414 
Факультет економіки та менеджменту ............................................................. 640 
Факультет інженерії та енергетики ................................................................... 894 
Факультет лісового господарства .................................................................... 1095 
Факультет обліку та фінансів ........................................................................... 1181 
Технологічний факультет ................................................................................. 1405 
Іменний покажчик авторів ............................................................................... 1638 
 

4 

 



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. 
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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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7. Стимулювання розвитку екотуризму в Житомирській області шляхом 
реалізації міжпредметних зв’язків у підготовці студентів екологічного 
факультету // Наука. Молодь. Екологія – 2016 : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. – С. 232–236. – (У співавт.: С. В. Ващенко, М. В. Мороз). 
8. Basic Law : навч. посібник для студ. денної форми навчання спец. 
«Правознавство». – Житомир, 2016. – 57 с. – (У співавт.: М. М. Сайко, 
Т. М. Рибак). 
9. Застосування іншомовних подкастів для розвитку іншомовної 
професійної комунікативної компетенції студентів немовних 
спеціальностей // Вісн. ЖДУ ім. І. Франка. – 2017. – Вип. 1 (87). – С. 147–
152. – (У співавт.: М. М. Сайко, М. М. Мороз). 

 
Свисюк Олена Вікторівна 

 
1. Англійська мова : навч. посіб. для студ. 2 курсу екон. спец. – Житомир, 
2007. – Ч. 2. – 88 с. 
2. Application of modern information technologies in the sphere of education // 
Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом : матеріали 
I міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир, 2007. – С. 69. 
3. Fundamentals of Management : навч. посіб. для студ. 3–4 курсів екон. 
спец. – Житомир, 2007. – 31 с. 
4. Business-plan. Its main features and role in the management system of 
entrepreneurship // Вісник ІПСТ. – 2007. – № 3. – С. 60. 
5. Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спец. 
«Механізація сільського господарства» : метод. розробка для студ. заоч. 
форми навчання спец. «Агрономія». – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 28 с. – 
(У співавт.: Л. М. Литньова, М. М. Сайко, Н. В. Морозюк). 
6. English for economists : метод. рек. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 
115 с. – (У співавт.: Е. Ф. Маліновський). 
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7. Basic Law. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 19 с. – (У співавт.: 
Т. М. Рибак, М. М. Сайко,). 
8. Англійська мова для професійного спілкування : навч. посіб. для студ. 
екон. спец. денної форми навчання. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Ч. 2. – 
96 c. – (У співавт.: Е. Ф. Маліновський). 
9. Основи права : навч. посібник з дисципліни «Англійська мова» для 
студ. денної форми навчання спец. «Правознавство». – Житомир : ЖНАЕУ, 
2015. – 58 с. – (У співавт.: М. М. Сайко, Т. М. Рибак). 
10. Міжнародний досвід функціонування обслуговуючих кооперативів та 
перспективи його впровадження в Україні // Кооперативні читання: 2016 рік : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 черв. 2016 р. / ЖНАЕУ. – Житомир, 
2016. – С. 44–49. 
11. Basic Law : навч. посіб. для студ. денної форми навчання спец. 
«Правознавство». – Житомир, 2016. – 57 с. – (У співавт.: М. М. Сайко, 
Т. М. Рибак). 
12. We Study Law : навч. посібник з дисципліни «Англійська мова 
професійного спрямування» для студ. 1–2 курсів спец. «Право». – Житомир, 
2016. – 53 с. 
13. Застосування іншомовних подкастів для розвитку іншомовної 
професійної комунікативної компетенції студентів немовних 
спеціальностей // Вісн. ЖДУ ім. І. Франка. – 2017. – Вип. 1 (87). – С. 147–
152. – (У співавт.: М. М. Сайко, М. М. Мороз). 
14. Формування навичок перекладу фахових текстів з англійської мови на 
українську у студентів вищих навчальних закладів аграрного спрямування // 
Filologia, Socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty 
rozwoju współczesnej nauki : Zbiór artykulów naukowych (Czestochowa, 
30.03.2017–31.03.2017). – Warszawa : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 
S. 97–100. 
15. Veterinary Medicine : навч. посіб. з дисципліни «Англійська мова 
професійного спрямування» для студ. 1–2 курсів спец. «Ветеринарія». – 
Житомир, 2017. – 62 с. 

 
Симоненко Леся Іванівна 

 
1. Використання теоретичних моделей розвитку сільського господарства 
для формування аграрної політики в Україні // Економіка: проблеми теорії і 
практики : зб. наук. пр. / ДНУ. – 2008. – Вип. 244, т. 1. – С. 162–168. 
2. Пакет контрольних кваліфікаційних завдань (тестів) для Держ. іспиту у 
студентів напряму підготовки 6.030509 – «Облік та аудит» ОКР «Бакалавр» з 
обліку і аудиту у 2009 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 87 с. – (У співавт.: 
В. П. Якобчук). 
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3. Контрольна робота з макроекономіки : метод. рекомендації для студ. 
заоч. форми навчання, спец. «Облік і аудит». – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 
8 с. 
4. Контрольна робота з курсу «Мікроекономіка» : метод. рекомендації для 
студ. заоч. форми навчання, спец. «Облік і аудит». – Житомир : ЖНАЕУ, 
2010. – 12 с. 
5. Курсова робота з «Макроекономіки» : метод. рек. для студ. денної і 
заоч. форм навчання, спец. «Облік і аудит». – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 
12 с. 
6. Курсова робота з «Політекономії» : метод. рекомендації для студ. заоч. 
форми навчання, спец. «Облік і аудит». – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 12 с. 
7. Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни 
«Економічна теорія» у 2012–2013 навч. році : метод. вказівки та завдання 
І етапу для студ. галузей знань «Економіка і підприємництво» та 
«Менеджмент». – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 13 с. 
8. Макроекономіка : метод. рекомендації проведення семінарських занять 
та самостійної роботи студ. галузі знань «Економіка і підприємництво» за 
ОКР «Бакалавр». – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 32 с. 
9. Мікроекономіка : метод. рекомендації проведення семінарських занять 
для студ. спец. «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». – Житомир : ЖНАЕУ, 
2013. – 44 с. 
10. Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни 
«Економічна теорія» у 2013–2014 навч. році : метод. вказівки та завдання 
І етапу для студ. галузей знань «Економіка і підприємництво» та 
«Менеджмент». – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. - 13 с. 
11. Структурні фактори розвитку сільського господарства України // 
Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2013. – Т. 2. – C. 315–318. 
12. Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни 
«Економічна теорія» у 2014–2015 навч. році : метод. вказівки та завдання 
І етапу для студ. галузей знань «Економіка і підприємництво» та 
«Менеджмент». – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. - 14 с. 
13. Економічна теорія : метод. рекомендації проведення семінарських 
занять для студ. неекономічних спеціальностей, заоч. форми навчання ОКР 
«Бакалавр». – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 12 с. 
14. Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни 
«Економічна теорія» у 2015–2016 навч. році : метод. вказівки та завдання 
І етапу для студ. спец. «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, 
банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 18 с. 
15. Економічна теорія : [навч. посіб.] / за заг. ред. В. П. Якобчук. – 
Житомир : В. Б. Котвицький, 2015. – 456 с. – (У співавт.: В. П. Якобчук, 
Є. І. Ходаківський, В. А. Довженко [та ін.]). 
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16. Ресурси високотехнологічного виробництва для сталого розвитку // 
Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 15 трав. 
2015 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 144-151. 
17. Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни 
«Економічна теорія» у 2016–2017 навч. році : метод. вказівки та завдання 
І етапу для студ. спец. «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, 
банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Публічне управління та 
адміністрування». – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 16 с. 
18. Економічна теорія : метод. вказівки проведення практ. занять для студ. 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 071 «Облік і 
оподаткування» деннна форма навчання. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 28 с. 
19. Інноваційний потенціал вищої освіти // Інтелектуальна економіка: 
глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф., 27 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 
С. 228-237. 
20. Міжнародна і національна економіка : метод. вказівки проведення 
практ. занять для студ. галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спец. 
071 «Облік і оподаткування» денна форма навчання (скор. термін), освітній 
ступінь – «Бакалавр». – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 16 с. 
21. Міжнародна і національна економіка : метод. вказівки самост. роботи 
для студ. заоч. форми навчання галузі знань 07 «Управління і 
адміністрування» спец. 071 «Облік і оподаткування» (СТН). – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. – 8 с. 
22. Організаційні структури аграрного бізнесу як фактор економічного 
зростання в галузі сільського господарства // Наукові читання: 2017 рік : 
наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, докторантів, аспірантів та молодих 
вчених НІІ економіки та агробізнесу, 15 берез. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. – Т. 3. – С. 195–198. 

 
Скидан Олег Васильович 

 
1. Аграрна політика як складова економічної політики держави // Тези 
XXXIІ наук.-практ. міжвуз. конф., присвяч. Дню університету, 14–16 берез. 
2007 р. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – С. 119. 
2. Актуальные аспекты формирования аграрной политики Украины // Тр. 
ІІ Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых «ЖАС ГАЛЫМ – 2007», 
посвящ. 40-летию образования Таразского гос. пед. ин-та, 18–19 апр. 2007 г. : 
в 12-ти т. – Тараз : Таразский гос. пед. ин-т, 2007. – Т. 1. – С. 49–55. – 
(У співавт.: Н. М. Фещенко). 
3. Державна підтримка і регулювання розвитку сільськогосподарської 
кооперації як пріоритет аграрної політики // Актуальні проблеми розвитку 
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кооперації в ринкових умовах : доп. Міжнар. наук. конф., 20–22 черв. 
2007 р. – Херсон, 2007. – С. 90–95. 
4. Законодавче регулювання розвитку галузі хмелярства в Україні // 
Формування стратегії розвитку регіонального АПК : матеріали третьої 
міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 31 трав. 2007 р. – 
Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2007. – С. 81–85. – (У співавт.: 
Н. М. Фещенко). 
5. Идеология государственной поддержки развития сельских 
территорий // Никоновские чтения. – 2007. – № 12. – С. 532–534. – 
(У співавт.: Н. М. Фещенко). 
6. Концептуальні засади державної політики фінансування розвитку 
сільських територій в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 8. – С. 130–
136. – (У співавт.: Н. М. Фещенко). 
7. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Економічний аналіз», 
завдання для практичних занять і самостійної роботи : для студ. освітньо-
кваліфік. рівня «Бакалавр» спец. 7.050106 «Облік і аудит». – Житомир : 
ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2007. – 46 с. – (У співавт.: В. М. Микитюк, 
І. І. Світлишин, О. Д. Ковальчук [та ін.]). 
8. Проблеми регіональної економічної безпеки в Україні: аграрний 
аспект // Стратегічна панорама. – 2007. – № 1. – С. 135–140. 
9. Регіональні аспекти розвитку та використання лісоресурсної сфери // 
Проблеми модернізації лісоресурсної сфери в контексті просторового 
розвитку : матеріали наук.-практ. конф., 20 квіт. 2007 р. – К. : РВПС України, 
2007. – С. 149–155. 
10. Роль соціально орієнтованих неурядових організацій у реалізації 
політики сільського розвитку в Україні // Management theory and studies for 
rural business and infrastructure development. – 2007. – Vol. 8. – P. 188–194. – 
(У співавт.: Д. І. Дема, Н. В. Фещенко). 
11. Система оперативного оповіщення про ситуацію у сфері харчових 
продуктів в ЄС: корисний досвід для України // Стандартизація, 
сертифікація, якість. – 2007. – № 4. – С. 54–58. 
12. Совершенствование аграрной политики сельского развития в 
Украине // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи : 
матеріали Міжнар. форуму молодих вчених. – Х. : ХНТУСГ, 2007. – С. 57–
59. 
13. Стратегія розвитку аграрного сектора в умовах міжнародної 
економічної інтеграції // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: 
реалії, проблеми та перспективи : матеріали першої міжнар. наук.-практ. 
конф. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 104–106. 
14. Формирование системы бюджетной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей // VAGOS. – 2007. – № 2. – С. 29–39. – (У співавт.: 
Н. М. Фещенко). 
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15. The priority direction of rural areas development in Ukraine // The 
Proceeding of the Third International Scientific Conference «Rural Development», 
8–10 November, 2007 / Lithuanian University of Agriculture. – Kaunas, 2007. – 
Vol. 3, book 2. – С. 142–146. – (У співавт.: Н. М. Фещенко). 
16. Аграрна політика України в історичному контексті // Культура народов 
Причерноморья. – 2008. – № 147. – С. 139–142. 
17. Аграрна політика України в період ринкової трансформації : 
монографія. – Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. – 376 с. 
18. Впровадження програмно-цільового методу управління розвитком 
галузі хмелярства // Стратегія ринкової адаптації галузі хмелярства : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. симп., 1 лип. 2008 р. – Житомир : ДВНЗ 
«Держ. агроекол. ун-т», 2008. – С. 82–88. 
19. Екологічна складова аграрної політики // Агросвіт. – 2008. – № 21. – 
С. 8–12. 
20. Інноваційно-інвестиційна складова аграрної політики // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2008. – № 22. – С. 15–18. 
21. Інституціональні основи формування аграрної політики // Економіка: 
проблеми теорії та практики. – 2008. – Вип. 243, т. ІІІ. – С. 757–764. 
22. Концептуальні основи стратегії формування аграрної політики 
України // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2008. – № 1 (17). – 
С. 38–42. 
23. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Теорія економічного 
аналізу» : для студ. освітньо-кваліфік. рівня «Бакалавр» напряму підготовки 
«Менеджмент» денної та заоч. форм навчання. – Житомир : ДВНЗ «Держ. 
агроекол. ун-т», 2008. – 74 с. – (У співавт.: В. М. Микитюк, І. І. Світлишин, 
О. Д. Ковальчук [та ін.]). 
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Н. М. Кульбіда). 
3. Підвищення пізнавальної активності студентів мультимедійними 
засобами у процесі вивчення дисципліни «Цивільній захист» // Наук. вісн. 
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України // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордонної служби України : електрон. 
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А. І. Гузій). 
12. Консортивні зв’язки птахів з сосною звичайною в осінній період в 
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13 черв. 2009 р. – Рівне : Рівненська друкарня, 2009 – С. 453–456. 
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розвитку : матеріали наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених до дня 
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І. В. Логвіненко, І. В. Хом’як). 
37. Свято становлення, здобутків, перспектив! // Тваринництво України. – 
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ІV рівнів акредитації. – К. : Аграр. освіта, 2007. – 8 с. – (У співавт.: 
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Н. Г. Гаврильченко, І. В. Хом’як). 
44. Використання метилурацилалуніту в раціонах свиноматок // 
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підвищення якості безпеки виробництва та переробки продукції 

1416 

 



тваринництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–18 квіт. 2008 р. – 
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53. Динаміка живої маси кролів при використанні мікроелементних 
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безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 16–18 квіт. 2008 р. – С. 220–223. – (У співавт.: 
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О. І. Скоромна). 
60. Життя як мить // Теоретичні й практичні проблеми екосистемології : зб. 
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17–25 november 2012. – София : Бял ГРАД–БГ, 2012. – Т. 24 : Здание и 
архитектура. Физическа култура и спорт. – С. 58–63. – (У співавт.: 
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М. І. Пуздимір, П. П. Ткаченко [та ін.]). 
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Наука. Молодь. Екологія – 2007 : зб. матеріалів ІІІ міжвуз. наук.-практ. конф. 
студ., асп. та молодих вчених, 24–25 трав. 2007 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ 
ім. І. Франка, 2007. – С. 136–138. – (У співавт.: А. В. Чикалюк). 
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генномодифікованих шротів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 1. – С. 252–
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міжнар. участю : зб. наук. ст., 23–26 верес. 2009 р. – Вінниця : Данилюк В. Г., 
2009. – С. 504–505. – (У співавт.: В. М. Біденко, Н. М. Кураченко, 
О. К Трунова). 
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10. Методичний посібник для проведення занять з дисципліни «Технологія 
переробки продукції тваринництва» : для студ. технолог. ф-ту денної та 
заочної форми навчання спец. 7.130200 «Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва». – Житомир, 2009. – 115 с. – (У співавт.: 
Ю. І. Савченко, Л. А. Кальчук). 
11. Продуктивність та екстер’єрні особливості корів української чорно-
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А. М. Дідківський). 
12. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Технології 
виробництва продукції тваринництва» : для студ. екон. ф-ту напрямків 
підготовки 6.050509 «Облік та аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит». – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 25 с. – (У співавт.: Ю. І. Савченко, 
Л. А. Кальчук). 
13. Методичний посібник для проведення лабораторних занять з 
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виробництва та переробки продукції тваринництва». – Житомир : ЖНАЕУ, 
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продукції» : для студ. технол. ф-ту денної форми навчання зі спец. 6.090–102 
«Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва» 
ОКР «Бакалавр». – Житомир : Палітра-плюс, 2010. – 26 с. – (У співавт.: 
С. П. Вербельчук, О. І. Шубенко, В. В. Борщенко, М. М. Кривий). 
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обладнання цехів з переробки продукції тваринництва» тематичний модуль 1 
«Обладнання для механічної обробки продукції тваринництва» : для студ. 
технол. фак. денної форми навчання зі спец. – 6.090–102 «Технологія 
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«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 7.09010201 
(ОКР «Спеціаліст») та 8.09010201 (ОКР «Магістр»). – Житомир, 2012. – 
82 с. – (У співавт.: А. М. Дідківський, І. В. Ковальчук, В. В. Кобернюк). 
20. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва» : для студ. 
технол. ф-ту денної та заочної форми навчання спец. 7.130201»Технологія 
виробництва та переробки продукції тваринництва». – Житомир : Палітра-
плюс, 2012. – 114 с. – (У співавт.: В. М. Біденко, Л. А. Кальчук, 
С. П. Вербельчук). 
21. Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з курсу 
дисципліни «Технологія продуктів забою тварин» : для студ. технол. ф-ту 
денної та заочної форми навчання спец. 7.130.201 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва». – Житомир : Палітра-плюс, 2012. – 
58 с. – (У співавт.: В. М. Біденко, Л. А. Кальчук, С. П. Вербельчук). 
22. Морфологічні показники кардіальної зони шлунка свиней при 
згодовуванні ферментних препаратів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2012. – № 2. – 
С. 219–221. – (У співавт.: А. В. Гуцол, М. О. Мазуренко, Т. В. Вербельчук  
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23. Мультиензимні композиції в годівлі свиней // Вісн. ЖНАЕУ. – 2012. – 
№ 2. – С. 232–236. – (У співавт.: А. В. Гуцол, М. О. Мазуренко, 
Т. В. Вербельчук [та ін.]). 
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корів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2012. – № 2. – С. 139–142. – (У співавт.: 
В. М. Біденко, О. І. Шубенко). 
25. Біологічні особливості корів української чорно-рябої молочної 
породи // Вісн. ЖНАЕУ. – 2013. – № 1. – С. 191–195. 
26. Інноваційні особливості формування м’ясної продуктивності чорно-
рябої худоби // Вісн. ЖНАЕУ. – 2013. – № 1 (34), т. 3. – С. 88–92. 
27. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з 
дисципліни «Технологія переробки тварин та продуктів забою» : для студ. 
технол. ф-ту денної форми навчання спец. 6.090102 «Технологія виробництва 
і переробки продукції тваринництва». – Житомир : Палітра-плюс, 2013. – 
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21 с. – (У співавт.: В. П. Славов, В. М. Біденко, С. П. Вербельчук, 
Л. А. Кальчук). 
28. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Технологія продуктів забою тварин» : для студ. напряму 
підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» денної та заочної форми навчання. – Житомир : Палітра-плюс, 
2013. – 26 с. – (У співавт.: В. П. Славов, В. М. Біденко, С. П. Вербельчук, 
Л. А. Кальчук). 
29. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Проектування та будівництво підприємств по виробництву та 
переробці продукції тваринництва» тематичний модуль 1 «Норми 
технологічного проектування тваринницьких підприємств» : для студ. 
технолог. ф-ту денної форми навчання зі спец. 6.090–10201 «Технологія 
виробництва і переробка продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр». – 
Житомир : Палітра-плюс, 2013. – 28 с. – (У співавт.: С. П. Вербельчук, 
Т. І. Ковальчук). 
30. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Проектування та будівництво підприємств по виробництву та 
переробці продукції тваринництва» тематичний модуль 2 «Норми 
технологічного проектування тваринницьких підприємств по переробці 
продукції тваринництва» : для студ. технолог. ф-ту денної форми навчання зі 
спец. 6.09010201 «Технологія виробництва і переробка продукції 
тваринництва» ОКР «Бакалавр». – Житомир : Палітра-плюс, 2013. – 90 с. – 
(У співавт.: С. П. Вербельчук, Т. І. Ковальчук). 
31. Молочна продуктивність корів та якість молока української чорно-
рябої молочної породи різних екстер’єрно-конституційних типів // Наукові 
читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 
Т. 2. – С. 16–18. 
32. Молочная продуктивность коров украинской черно-пестрой молочной 
породы различных эстерьерно-конституциональных типов // Аграрная 
наука – сельскому хазяйству : материалы VIІІ междунар. науч.-практ. конф., 
6–7 февр. 2013 г. – Барнаул : АГАУ, 2013. – С. 199–201. – (У співавт.: 
С. П. Вербельчук). 
33. Продуктивные особенности коров украиской черно-пестрой молочной 
породы // Современное сельское хозяйство – достижения и перспективы : тр. 
Междунар. симп., посвящ. 80-летию Гос. аграр. ун-та Молдовы, 9–11 окт. 
2013 г. – Кишинев, 2013. – Т. 34 (ф-т зоотехнии и биотехнологии). –  
С. 270–273. 
34. Господарськи корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної 
породи // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2014. – 
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35. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної 
породи // Наукові читання – 2014 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 42–44. 
36. Основи переробки продукції тваринництва в домашніх умовах : [навч. 
посіб.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 200 с. – (У співавт.: 
В. І. Ковальчук, В. П. Славов, М. М. Кривий [та ін.]). 
37. Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної 
породи різних екстер’єрно-конституційних типів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2014. – 
№ 1 (39), т. 1. – С. 157–162. 
38. Селекційне значення ліній у формуванні господарсько-корисних 
якостей їхнього потомства // Вісн. ЖНАЕУ. – 2014. – № 2, т. 3. – С. 263–269. 
39. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва» : для студ. 
технолог. ф-ту денної та заочної форми навчання спец. 6.090.102 «Технологія 
виробництва та переробки продукції тваринництва». – Житомир : Палітра-
плюс, 2015. – 114 с. – (У співавт.: В. М. Біденко, С. П. Вербельчук, 
Л. А. Кальчук). 
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(У співавт.: А. М. Дідківський, В. О. Євтушенко, Н. І. Ходаківська). 
41. Економічна оцінка та молочна продуктивність корів української чорно-
рябої молочної породи // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку 
національного виробництва : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.,  
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А. М. Дідківський). 
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Житомир : О. О. Євенок, 2016. – Ч. 1. – 126 с. – (У співавт.: В. П. Славов, 
Л. А. Кальчук, В. М. Біденко [та ін.]). 
43. Формування живої маси телиць української чорно-рябої молочної 
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О. С. Ревунець). 
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Вип. 6. – С. 146–149. – (У співавт.: С. Г. Дідус). 
45. Використання комбінованого типу годівлі у раціонах великої рогатої 
худоби Абердин-Ангуської породи // Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, технол. ф-т. – Житомир, 
2016. – Вип. 6. – С. 156–160. – (У співавт.: В. М. Данильчук). 
46. Вплив металохелатної композиції на ріст та розвиток телят //Аграрна 
наука та харчові технології. – 2016. – Вип. 2 (91). – С. 75–79. – (У співавт.: 
Д. М. Кучер). 
47. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних 
занять із дисципліни «Годівля тварин та технологія кормів» розділу 
«Нормована годівля сільськогосподарських тварин» : для студ. технол. ф-ту 
та ф-ту вет. медицини. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 113 с. – (У співавт.: 
В. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]). 
48. Особливості виробництва молока в умовах ФГ «Острів-97» 
Радомишльського району Житомирської області // Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, технол. ф-т. – 
Житомир, 2016. – Вип. 6. – С. 134–136. – (У співавт.: І. О. Воронкова). 
49. Особливості годівлі курей яєчного напрямку продуктивності в умовах 
ПОСП «Надія» Андрушівського району Житомирської області // Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, 
технол. ф-т. – Житомир, 2016. – Вип. 6. – С. 131–133. – (У співавт.: 
Є. М. Машталір). 
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50. Техніка годівлі дійних корів української чорно-рябої молочної породи 
в умовах ТОВ «Івниця» Андрушівського району Житомирської області // 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / 
ЖНАЕУ, технол. ф-т. – Житомир, 2016. – Вип. 6. – С. 152–156. – (У співавт.: 
В. О. Левицька). 
51. Технологія годівлі та утримання дійних та тільних сухостійних корів в 
умовах ПП «Галекс-Агро» Новоград-Волинського району Житомирської 
області // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. 
наук. пр. / ЖНАЕУ, технол. ф-т. – Житомир, 2016. – Вип. 6. – С. 137–140. – 
(У співавт.: О. О. Косянчук). 
52. Технолого-економічне обґрунтування виробництва молока в умовах 
ПСП «Случ» Баранівського району Житомирської області // Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, 
технол. ф-т. – Житомир, 2016. – Вип. 6. – С. 149–152. – (У співавт.: 
О. В. Денисюк). 
53. Економічна оцінка використання в раціонах молодняку німецької 
вівчарки м’ясних субпродуктів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 (58), т. 1. – 
С. 327–332. – (У співавт.: В. А. Басаргін, О. О. Лавринюк). 
54. Пат. 120848 Україна, МПК А23К 20/28, А23К 50/30, А23К 50/60. 
Застосування каоліну як кормової добавки для профілактики отруєнь свиней 
важкими металами / заявник і патентовласник Басаргін В. А. – 
№ u201703591 ; заявл. 12.04.2017 ; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. – 
(У співавт.: В. А. Басаргін, О. О. Лавринюк, Т. М. Тимощук [та ін.]).  

 
Москаленко Олександр Анатолійович 

 
1. Вплив занять фізичними вправами і спортом на швидкість протікання 
розумових процесів // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в 
умовах кредитно-модульної системи навчання : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф., 20–21 квіт. 2010 р. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 221–223. – 
(У співавт.: Г. Грибан, О. Скорий, П. Ткаченко [та ін.]). 
2. Основи харчування. Теорія та практичні застосування / за. ред. 
Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2010. – 881 с. – (У співавт.: Т. В. Власенко, 
Г. П. Грибан, Н. Г. Грибан [та ін.]). 
3. Методичні рекомендації на тему «Ковзанярський спорт, шорт-трек, 
ролер спорт». – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2013 – 83 с. – (У співавт.: 
Ф. Г. Опанасюк, О. І. Єловець, Т. В. Курилло [та ін.]). 
4. Теоретико-методичні засади оптимізації систем фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів України // Наукові читання – 2014 : 
наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 67–68. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк, І. Ю. Канділов [та ін.]). 
5. Аналіз впливу фізкультурно-оздоровчої діяльності на стан здоров’я 
студентів // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних 
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умовах : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 15 квіт. 2015 р. – 
Дніпропетровськ, 2015. – С. 226–230. – (У співавт.: Ф. Опанасюк, О. Скорий). 
6. Організаційно-педагогічні умови ефективності фізичного виховання 
студентів спеціального відділення // Актуальні проблеми фізичного 
виховання і спорту в сучасних умовах : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 
21 квіт. 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016, – С. 88–91. – (У співавт.: 
Ф. Опанасюк, О. Єловець). 

 
Ободзінська Оксана Василівна 

 
1. Основи харчування. Теорія та практичні застосування : посібник / за 
ред. Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2010. – 881 с. – (У співавт.: 
Т. В. Власенко, Г. П. Грибан, Н. Г. Грибан [та ін.]). 
2. Причини низької рухової активності студентів спеціального 
навчального відділення // Фізичне виховання студентської молоді: проблеми 
та перспективи : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 
2011 р. – К. : НУБіП України, 2011. – С. 132–137. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
П. П. Ткаченко, А. П. Денисовець [та ін.]). 
3. Роль та стан харчування у життєдіяльності студентської молоді // 
Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – 2011. – Вип. 6. – С. 75–82. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, А. П. Денисовець, П. П. Ткаченко [та ін.]). 
4. Фізична культура як галузь духовного розвитку особистості студента // 
Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : зб. наук. пр. 
за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2011 р. – Херсон : ХДУ, 
2011. – С. 95–98. – (У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, 
А. П. Денисовець [та ін.]). 
5. Основи повноцінного харчування студентської молоді як один із 
показників здорового способу життя // Achievement of high school – 2012 : 
материали за VIII международна научна-практична конференция,  
17–25 november 2012. – София : Бял ГРАД–БГ, 2012. – Т. 24 : Здание и 
архитектура. Физическа култура и спорт. – С. 58–63. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, О. С. Скорий [та ін.]). 
6. Роль здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні 
студентів спеціального відділення // Dny Vedy – 2012 : materialy 
VIII Mezinarodni vedecko-practicka konference, 27 brezen–05 dubna 2012 r. – 
Praha : Education and Science, 2012. – Dil 95 : Telovychova a sport. – S. 68–71. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, А. П. Денисовець [та ін.]). 
7. Формування духовності в студентів у процесі занять фізичною 
культурою і спортом // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 
2012 : materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 7–
15 listopada 2011 roku. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – T. 10 : Pedagogiczne 
nauki. – S. 51–54. – (У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, 
А. П. Денисовець [та ін.]). 
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8. Активізація рухової активності студентів спеціального навчального 
відділення // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 2. – С. 99–102. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
П. П. Ткаченко, О. О. Пантус, А. П. Денисовець). 
9. Вплив негативного навколишнього середовища на стан здоров’я 
студентської молоді під час проведення навчальних занять з фізичного 
виховання // Moderní vymoženosti vědy – 2013 : materiály IX mezinárodní 
vědecko-praktická konference, 27 ledna – 05 unora 2013 r. – Praha : Education and 
Science, 2013. – Díl 79 : Tělovychova a sport. – S. 91–94. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, О. С. Скорий [та ін.]). 
10. Загальні поняття і детермінанти рухової активності студентської 
молоді // Zpravy vedeckei deje – 2013 : materially IX Mezinarodni Vedecko–
Prakticka Konference, 27 rijna – 05 listopadu 2013 r. – Praha : Education and 
Science, 2013. – Dil. 18 : Telovychova a sport. – S. 78–81. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, А. М. Яблонська, О. О. Пантус [та ін.]). 
11. Соціальні та духовні потреби студентів у рухомій активності // 
Naukowa przestrzen Europy – 2013 : materiały IX Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji, 07–15 kwietnia 2013 r. – Przemysl : Nauka s studia, 
2013. – Vol. 36 : Budownictwo і architektura. Fizyczna kultura i sport. – S. 65–
70. – (У співавт.: Г. П. Грибан, М. І. Пуздимір, П. П. Ткаченко [та ін.]). 
12. Фізичний розвиток студентів та критерії його оцінки // Efektivní nástroje 
moderních věd – 2013 : materiály IX mezinárodní vědecko-praktická conference, 
27 dubna–05 května 2013 r. – Praha : Education and Science, 2013. – Dil 33 : 
Tělovychova a sport. Hudba a život. – S. 69–73. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
М. І. Пуздимір, П. П. Ткаченко [та ін.] 
13. Теоретико-методичні засади оптимізації систем фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів України // Наукові читання – 2014 : 
наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 67– 68. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк, І. Ю. Канділов [та ін.]). 
14. Методологічні підходи до оцінки виміру «норми» з фізичного 
виховання студентів вищих навчальних закладів // Біологічні дослідження – 
2016 : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. для молодих учених і 
студентів, 10–11 берез. 2016 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – 
Житомир : Рута, 2016. – С. 224–226. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
15. Підвищення рівня фізичної підготовленості студентів засобами 
виховання вольових якостей // Науковий часопис. Сер. 15. Наук.-пед. пробл. 
фіз. культури (фізична культура і спорт) / Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – 2016. – Вип. 6 (76). – С. 32–37. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, В. П. Краснов, О. О. Пантус). 
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Омелькович Світлана Петрівна 
 

1. Взаємозв’язок між господарсько-біологічними ознаками корів та 
ефективність їх відбору за виробничими типами // Вісн. ДАУ. – 2007. – 
№ 2. – С. 108–117. – (У співавт.: М. С. Пелехатий, Л. М. Гунтік). 
2. Відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи 
різних виробничих типів // Зб. наук. пр. Вінницького держ. аграр. ун-ту. – 
2008. – Вип. 34, т. 3 : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні 
проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції 
тваринництва», 16–18 квіт. 2008 р. – Вінниця, 2008. – С. 108–111. 
3. Екстер’єрно-конституціональні особливості корів української чорно-
рябої молочної породи різних виробничих типів // Наук. вісн. Львів. нац. ун-
ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2008. – Т. 10, 
№ 3 (38), ч. 3. – С. 106–113. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
4. Морфо-функціональні властивості вим’я корів української чорно-рябої 
молочної породи різних виробничих типів // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37), ч. 3 : 
Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 черв. 2008 р – С. 105–110. 
5. Господарсько корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної 
породи різних генотипів та їх відповідність параметрам тварин молочного 
типу // Біологічні і технологічні аспекти виробництва та переробки продукції 
тваринництва в контексті євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 90-річчю Подільського аграр.-техн. ун-ту, 21–23 трав. 
2009 р. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 102–103. 
6. Господарсько корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної 
породи різних генотипів та їх відповідність параметрам тварин молочного 
типу // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. аграр.-техн. ун-ту. Сер. 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2009. – 
Вип. 17. – С. 79–82. 
7. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної 
породи різних виробничих типів // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і 
природокористування України. – 2010. – Вип. 138 : Селекція тварин на 
сучасному етапі розвитку біологічної науки : міжнар. наук.-практ. конф.,  
17–19 груд. 2009 р. – С. 98–106. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
8. Господарсько корисні та біологічні ознаки тварин ліній і потомства 
бугаїв української чорно-рябої молочної породи та їх відповідність 
параметрам бажаного типу // Зб. наук. пр. Харківської зоовет. акад. – 2009. – 
Вип. 19, ч. 1. – С. 173–185. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
9. Методичні вказівки з вихідною інформацією для лабораторних занять з 
дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин» : для студентів 2-го 
курсу технол. ф-ту напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки 
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продукції тваринництва» ОКР Бакалавр. – Житомир : Житомирська 
облдрукарня, 2010. – 126 с. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
10. Морфо-функціональні властивості вимені корів української чорно-
рябої молочної породи різних виробничих типів // Біологічні, технологічні і 
екологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва : 
матеріали ІІ Всеукр. студ. наук. конф., присвяч. 90-річчю заснування і  
55-річчю відродження біотехнол. ф-ту Подільського держ. аграр.-техн. ун-ту, 
16–18 берез. 2010 р. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 126–127. – 
(У співавт.: Л. В. Яценко). 
11. Продуктивні та екстер’єрно-конституційні особливості корів різних 
ліній української чорно-рябої молочної породи // Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – Житомир, 
2010. – Вип. 1. – С. 67–71. – (У співавт.: О. В. Камінський). 
12. Характеристика хозяйственно-полезных признаков первотелок 
украинской черно-пестрой молочной породы разных производственных 
типов // Инновационные технологии в животноводстве : тез. докл. междунар. 
науч.-практ. конф., 7–8 окт. 2010 г. / Респ. унитарное предприятие «Науч.-
практ. центр Нац. акад. наук Белоруси по животноводству». – Жодино, 
2010. – Ч. 1. – С. 98–101. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
13. Господарськи корисні та біологічні ознаки потомства бугаїв та корів 
ліній української чорно-рябої молочної породи // Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, технол. ф-т. – 
2011. – Вип. 2. – С. 70–76. – (У співавт.: О. В. Адамович). 
14. Ефективність використання генотипу голштинської породи, ліній та 
бугаїв-плідників в поліській зоні України // Сучасний стан та перспективи 
розвитку тваринництва на Поліссі : матеріали студ. наук.-практ. конф. – 
Житомир, 2011. – Вип. 3. – С. 25–32. – (У співавт.: О. В. Камінський). 
15. Методичні вказівки з вихідною інформацією для лабораторних занять з 
дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин» : для студ. 3-го 
курсу технол. ф-ту напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр». – Житомир : Житомирська 
облдрукарня, 2011 – 63 с. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
16. Форма и морфофункциональные свойства вымени коров полесского 
типа украинской черно-пестрой молочной породы // Инновационные 
технологии в животноводстве : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф.,  
7–8 окт. 2011 г. / Респ. унитарное предприятие «Науч.-практ. центр Нац. акад. 
наук Белоруси по животноводству». – Жодино, 2011. – Ч. 1. – С. 132–134. – 
(У співавт.: Д. В. Самчик). 
17. Господарсько корисні ознаки дочок бугаїв-плідників української 
чорно-рябої молочної породи та їх відповідність параметрам тварин 
бажаного типу // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-техн. ун-ту. Сер.  
С.-г. науки. – 2012. – Вип. 20. – С. 189–191. – (У співавт.: В. В. Кобернюк). 
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18. Залежність показників спермопродукції від сезону її одержання // 
Матеріали міжнар. студ. конф. ф-ту вет. медицини ЛНУВМ та БТ 
ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2012. – С. 33–35. – (У співавт.: А. Г. Удовкін). 
19. Оцінка бугаїв-плідників за господарсько корисними ознаками їх 
дочок // Зоотехнічна наука : історія, проблеми, перспективи : матеріали 
ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 берез. 2012 р. – Кам’янець-Подільський, 
2012. – С. 228–229. 
20. Тип та характер взаємозв’язку між молочною продуктивністю корів та 
їх відтворною здатністю // Зб. наук. пр. Вінницького НАУ. Сер. С.-г. науки. – 
2012. – Вип. 2 (60). – С. 117–120. – (У співавт.: Д. В. Лісогурська). 
21. Уровень и характер взаимосвязи между молочной продуктивностью и 
другими признаками коров // Аграрная наука – сельскому хазяйству : 
материалы VІІ Междунар. науч.-практ. конф., 2–3 февр. 2012 г. – Барнаул, 
2012. – Кн. 3. – C. 153–155. – (У співавт.: Д. В. Самчик). 
22. Характеристика господарськи корисних якостей корів української 
чорно-рябої молочної породи різних генотипів та їх відповідність параметрам 
тварин молочного типу // Зб. наук. пр. Вінницького держ. аграр. ун-ту. Сер. 
С.-г. науки. – 2012 – Вип. 5 (67). – С. 135–140. – (У співавт.: 
Д. В. Лісогурська). 
23. Влияние технологии очистки меда на его качество // Аграрная наука – 
сельскому хозяйству : сб. ст. VIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.  
70-летию Алтайского ГАУ, 6–7 февр. 2013 г. : в 3 кн. – Барнаул : АГАУ, 
2013. – Кн. 3. – С. 232–234. – (У співавт.: Д. В. Лісогурська, С. В. Фурман). 
24. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної 
породи різних виробничих типів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2013. – № 1 (35), т. 2. – 
С. 153–158. – (У співавт.: А. М. Дідківський). 
25. Динаміка господарсько-корисних ознак корів української чорно-рябої 
молочної породи та ефективність їх відбору за виробничими типами // Вісн. 
ЖНАЕУ. – 2013. – № 1 (35), т. 2. – С. 171–179. 
26. Порівняльна оцінка господарсько-корисних ознак дочок бугаїв-
плідників // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2013. – Т. 2. – С. 26–27. – (У співавт.: В. В. Кобернюк). 
27. Порівняльна характеристика показників спермопродукції 
голштинських червоно- та чорно-рябих бугаїв-плідників // Вісн. Сумського 
нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2013. − Вип. 1 (22). – С. 130–132. – 
(У співавт.: Д. В. Лісогурська). 
28. Селекційно-генетичні прийоми створення високопродуктивного 
породного масиву та заводських стад молочної худоби / за заг. ред. 
М. С. Пелехатого. – Житомир : Полісся, 2013. – 332 с. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий, В. О. Дідківський, Л. М. Піддубна [та ін.]). 
29. Экстерьер и молочная продуктивность коров украинской чорно-
пестрой молочной породы // Научное обеспечение инновационного развития 
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в животноводстве : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., 23–25 окт. 
2013 г. – Жодино, 2013. – С. 155–157. – (У співавт.: А. М. Дідківський). 
30. Вплив лінійної належності на продуктивні якості корів української 
чорно-рябої молочної породи // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. 
Тваринництво. – 2014. – Вип. 2/1 (24). – С. 39–42. – (У співавт.: 
А. М. Дідківський, В. В. Кобернюк). 
31. Господарськи корисні ознаки корів української чорно-рябоїмолочної 
породи різних виробничих типів // Наукові читання – 2014 : наук.-теорет. зб. / 
ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 31–33. – (У співавт.: 
А. М. Дідківський). 
32. Інформаційно-обчислювальні системи у тваринництві : метод. 
матеріали до проведення лабораторних занять : для студ. напряму 6.090102 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Житомир : 
Житомирська облдрукарня, 2014. – 70 с. – (У співавт.: Д. М. Кучер). 
33. Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української 
чорно-рябої молочної породи різних генотипів // Зб. наук. пр. Вінницького 
нац. аграр. ун-ту. Сер. С.-г. науки. – 2014. – Вип. 1 (83), т. 2. – С. 159–165. 
34. Характеристика лактаційної діяльності корів української чорно-рябої 
молочної породи // Вісн. ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (44), т. 3. – С. 297–303. 
35. Особливості виробництва органічного молока // Органічне 
виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. V Міжнар. наук.-практ. 
конф.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 160–164. – (У співавт.: А. Л. Шуляр, 
В. П. Ткачук). 

 
Опанасюк Федір Григорович 

 
1. Активізація розумової працездатності студентів засобами фізичного 
виховання // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах 
кредитно-модульної системи навчання : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., 20–21 квіт. 2010 р. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 218–221. – 
(У співавт.: Г. Грибан, П. П. Ткаченко, Ф. Опанасюк, О. Скорий [та ін.]). 
2. Основи харчування. Теорія та практичні застосування : посібник / за 
ред. Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2010. – 881 с. – (У співавт.: 
Т. В. Власенко, Г. П. Грибан, Н. Г. Грибан[та ін.]). 
3. Використання в навчанні фізичної культури східних єдиноборств як 
засобу формування мотивації для здорового способу життя та 
самовдосконалення особистості учнів // Слобожанський наук.-спорт. вісн. – 
2012. – № 5. – С. 7–11. – (У співавт.: В. О. Гаврилюк). 
4. Використання в навчанні фізичної культури східних єдиноборств як 
засобу формування мотивації до здорового способу життя 
самовдосконалення особистості учнів // Наукові читання – 2013 : наук.-
теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 2. – С. 94–96. – 
(У співавт.: В. О. Гаврилюк). 
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5. Методичні рекомендації на тему «Ковзанярський спорт, шорт-трек, 
ролер спорт». – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013 – 83 с. – (У співавт.: 
О. І. Єловець, Т. В. Курилло). 
6. Теоретико-методичні засади оптимізації систем фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів України // Наукові читання – 2014 : 
наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 67–68. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, І. Ю. Канділов, О. В. Ободзінська [та ін.]). 
7. Фізичні вправи та їх вплив на інтелектуальну і фізичну діяльність 
студенів // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах 
кредитно-модульної системи навчання : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., 10–11 квіт. 2014 р. – Дніпропетровськ : Нова Ідеологія, 2014. – С. 314–
318. – (У співавт.: О. Єловець, Т. Курилло). 
8. Аналіз впливу фізкультурно-оздоровчої діяльності на стан здоров’я 
студентів // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних 
умовах : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 15 квіт. 2015 р. – 
Дніпропетровськ, 2015. – С. 226–230. – (У співавт.: О. Скорий, 
О. Москаленко). 
9. Сучасні педагогічні технології збереження здоров’я студентської 
молоді як складова фізичного виховання // Trends of modern science – 2016 : 
materials of XII International research and practice conference, may 30 – june 7, 
2016. – Sheffield : Science and Education, 2016. – Vol. 18 : Physical culture and 
sport. Psychology and sociology. – P. 24–27. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
Т. В. Сметанникова, П. Б. Пилипчук). 
10. Організаційно-педагогічні умови ефективності фізичного виховання 
студентів спеціального відділення // Актуальні проблеми фізичного 
виховання і спорту в сучасних умовах : матеріали Регіон. наук.-практ. конф., 
21 квіт. 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 88–91. – (У співавт.: 
О. Москаленко, О. Єловець). 
11. Проблеми фізичного розвитку та фізичної підготовленості студентів // 
Наукові читання – 2015 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. – С. 11–13. – (У співавт.: О. С. Скорий). 
12. Вплив вольових якостей студентів на показники виконання тестів з 
фізичної підготовленості // Modern curopcan science – 2016 : Materials of the 
XII International scientific and practical conference. – 2016. – Vol. 11 : 
Philological sciences, physical culture and sport. Sheffield. Science and education 
LTD. – Р. 57–61. – (У співавт.: Г. П. Грибан, Т. В. Сметаннікова). 
13. Сучасні педагогічні технології збереження здоров’я студентської 
молоді як складова фізичного виховання // Trends of modern science – 2016 : 
Materials of the XII International scientific and practical conference. – Sheffield : 
Science and education LTD, 2016. – Vol. 18 : Physical culture and sport, 
psychology and sociology. – Р. 24–27. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
Т. В. Сметаннікова). 
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14. Роль рухової активності студентів у підвищенні ефективності 
навчального процесу в спеціальному навчальному відділенні // Наук. 
часопис. Сер. 15. Наук.-пед. пробл. фіз. культури (фізична культура і спорт) / 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2017. – Вип. 3К (84). – С. 330–334. – 
(У співавт.: В. П. Краснов). 

 
Павлюк Надія Василівна 

 
1. Аз-Буки-Веді тваринника : навч. посіб. / під заг. ред. В. А. Бурлаки. – 
Житомир : Рута, 2007. – 436 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, М. М. Кривий, 
В. Ф. Шевчук [та ін.]). 
2. Акумуляція важких металів у внутрішніх органах свиней при 
використанні металовмісних добавок // Вісн. ДАУ. – 2007. – № 1 (18). – 
С. 125–131. – (У співавт.: В. А. Бурлака, Є. А Давидов). 
3. Комбінований тип годівлі, його використання для великої рогатої 
худоби // Тваринництво України. –2007. – № 11. – 18–21. – (У співавт.: 
В. П. Славов, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]). 
4. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» : для студ. 2 курсу 
технол. ф-ту скороченого терміну навчання спец. 6.130.200 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва. – Житомир : ДАУ, 2007. – 
72 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, В. П. Славов, М. М. Кривий [та ін.]). 
5. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Годівля сільськогосподарських тварин» напрямку 6.090.102 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» : для студ. ф-ту вет. 
медицини. – Житомир : ДАУ, 2007. – 47 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
М. М. Кривий). 
6. Методичні рекомендації та завдання до написання контрольної роботи з 
дисципліни «Технологія кормів з основами кормо виробництва» : для студ. 
2 курсу заоч. форми навчання зі спец. 6.130.200 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва». – Житомир : ДАУ, 2007. – 91 с. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака, В. П. Славов, М. М. Кривий [та ін.]). 
7. Робоча програма та методичні рекомендації для проведення навчальної 
практики студентів з дисципліни «Технологія кормів з основами кормо- 
виробництва» напрямку 6.090.102 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва». – Житомир : ДАУ, 2007. – 47 с. – (У співавт.: 
В. А. Бурлака, М. М. Кривий). 
8. Робоча програма та методичні рекомендації для проведення навчальної 
практики студентів з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» 
напрямку 6.090.102 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва». – Житомир : ДАУ, 2007. – 47 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
М. М. Кривий). 
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9. До викладання – з творчістю //Сучасні проблеми живлення тварин 
технології кормів й шляхи їх вирішення : тези доп. Міжнар. наук.-практ. 
конф., 27–28 листоп. 2008 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – С. 5–8. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака). 
10. До викладання предмету «Годівля тварин» – з творчістю // Вісн. 
ДАЕУ. – 2008. – № 2 (23), т. 1. – С. 8–11. – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
П. Ф. Романюк). 
11. Методичні рекомендації «Кропива та її використання» : для 
лабораторних занять з дисципліни «Технологія кормів з основами 
кормовиробництва» : для студ. технол. ф-ту спец. «Технологія виробництва 
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технол. ф-ту напряму підготовки «Технологія виробництва та переробки 
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О. О. Лавринюк, М. М. Кривий [та ін.]). 
56. Ефективність використання злаково-бобового силосу замість 
кукурудзяного в годівлі ремонтних телиць // Вісн. ЖНАЕУ. – 2015. – 
№ 2 (52), т. 3. – С. 185–190. – (У співавт.: І. М. Савчук, В. М. Степаненко). 
57. Біогенна міграція сполук важких металів та продуктивність птиці під 
дією природних детергентів : монографія / за ред. В. А. Бурлаки. – Житомир : 
Рута, 2016. – 224 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, А. В. Гуцол). 
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58. Вміст деяких мікроелементів в м’ясі індичок при використанні 
алунітів // Наук.-практ. рекомендації «Молоді науковці – тваринникам 
Житомирщини». – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – Вип. 4. – С. 17–20. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака). 
59. Вміст феруму та кобальту у м’ясі індичок при використанні алунітового 
борошна // Біологічні дослідження – 2016: зб. наук. пр. / Житомир. ун-т 
ім. І. Франка [та ін.]. – Житомир : Рута, 2016. – С. 373–375. – (У співавт.: В. 
А. Бурлака, В. В. Туманов). 
60. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять 
із дисципліни «Годівля тварин та технологія кормів» розділу «Нормована 
годівля сільськогосподарських тварин» : для студ. технол. ф-ту та ф-ту вет. 
медицини. – Житомир, 2016. – 114 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]). 
61. Робочий зошит з дисципліни «Кормова база бджільництва». – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. – 60 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, М. М. Кривий, 
В. М. Степаненко [та ін.]). 

 
Пантус Олена Олександрівна 

 
1. Основи харчування. Теорія та практичні застосування : посібник / за. 
ред. Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2010. – 881 с. – (У співавт.: 
Т. В. Власенко, Г. П. Грибан, Н. Г. Грибан [та ін.]). 
2. Причини низької рухової активності студентів спеціального 
навчального відділення // Фізичне виховання студентської молоді : проблеми 
та перспективи : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф.,  
24–25 листоп. 2011 р. – К. : НУБіП України, 2011. – С. 132–137. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, А. П. Денисовець [та ін.]). 
3. Роль та стан харчування у життєдіяльності студентської молоді // 
Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – 2011. – Вип. 6. – С. 75–82. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, А. П. Денисовець, П. П. Ткаченко [та ін.]). 
4. Самооцінка студентами рівня фізичного стану – шлях для нормування 
фізичних навантажень // Фізичне виховання студентської молоді : проблеми 
та перспективи : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 
2011 р. – К. : НУБіП України, 2011. – С. 99–104. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
Д. О. Дзензелюк, А. П. Денисовець [та ін.]). 
5. Фізична культура як галузь духовного розвитку особистості студента // 
Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : зб. наук. пр. 
за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2011 р. – Херсон : ХДУ, 
2011. – С. 95–98. – (У співавт.: Г. П. Грибан, А. П. Денисовець, 
П. П. Ткаченко [та ін.]). 
6. Основи повноцінного харчування студентської молоді як один із 
показників здорового способу життя // Achievement of high school – 2012 : 
материали за VIII международна научна-практична конференция,  
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17–25 november 2012. – София : Бял ГРАД–БГ, 2012. – Т. 24 : Здание и 
архитектура. Физическа култура и спорт. – С. 58–63. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, О. С. Скорий [та ін.]). 
7. Роль здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні 
студентів спеціального відділення // Dny Vedy – 2012 : materialy 
VIII Mezinarodni vedecko-practicka konference, 27 brezen–05 dubna 2012 r. – 
Praha : Education and Science, 2012. – Dil 95 : Telovychova a sport. – S. 68–71. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, А. П. Денисовець [та ін.]). 
8. Формування духовності в студентів у процесі занять фізичною 
культурою і спортом // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 
2012 : materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 7–15 
listopada 2011 roku. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – Vol. 10 : Pedagogiczne 
nauki. – S. 51–54. – (У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, 
А. П. Денисовець [та ін.]). 
9. Шляхи підвищення рухової активності у студентів спеціальної 
медичної групи // Naukowa przestzen Europy – 2012 : materialy 
VIII miedzynarodowej naukowi-prakticznej konferencji, 07–15 kwietnia 
2012 roku. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – Vol. 19 : Pedagogiczne nauki. 
Muzyka i zycie. Fizyczna kultura i sport. – S. 58–60. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
П. П. Ткаченко, А. П. Денисовець [та ін.]). 
10. Активізація рухової активності студентів спеціального навчального 
відділення // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 2. – С. 99–102. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
П. П. Ткаченко, О. В. Ободзінська, А. П. Денисовець). 
11. Вплив негативного навколишнього середовища на стан здоров’я 
студентської молоді під час проведення навчальних занять з фізичного 
виховання // Moderní vymoženosti vědy – 2013 : materiály IX mezinárodní 
vědecko-praktická konference, 27 ledna – 05 unora 2013 r. – Praha : Education and 
Science, 2013. – Díl 79 : Tělovychova a sport. – S. 91–94. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, О. С. Скорий [та ін.]). 
12. Загальні поняття і детермінанти рухової активності студентської 
молоді // Zprávy vědecké ideje – 2013 : materiály IX mezinárodní vědecko-
praktická konference, 27 října – 05 listopadu 2013 r. – Praha : Education and 
Science, 2013. – Díl 18 : Lékařství. Tělovychova a sport. – S. 78–81. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, A. M. Яблонська). 
13. Критерії оцінки фізичного стану студентів // Naukowa przestrzen 
Europy – 2013 : materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 
07–15 kwietnia 2013 r. – Przemysl : Nauka s studia, 2013. – Vol. 36 : 
Budownictwo і architektura. Fizyczna kultura i sport. – S. 76–79. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, М. І. Пуздимір, П. П. Ткаченко [та ін.]). 
14. Фізичний розвиток студентів та критерії його оцінки // Efektivní nástroje 
moderních věd – 2013 : materiály IX mezinárodní vědecko-praktická conference, 
27 dubna – 05 května 2013 r. – Praha : Education and Science, 2013. – Dil 33 : 
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Tělovychova a sport. Hudba a život. – S. 69–73. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
М. І. Пуздимір, П. П. Ткаченко [та ін.]). 
15. Теоретико-методичні засади оптимізації систем фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів України // Наукові читання – 2014 : 
наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 67–68. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк, І. Ю. Канділов [та ін.]). 
16. Особистісно орієнтована освіта студентів у фізичному вихованні // 
Біологічні дослідження – 2016 : [VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. для молодих 
учених і студентів, 10–11 берез. 2016 р.]. – Житомир : Рута, 2016. – С. 223–
224. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
17. Підвищення рівня фізичної підготовленості студентів засобами 
виховання вольових якостей // Науковий часопис [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. Сер. 15 : Наук.-пед. пробл. фіз. культури (фізична 
культура і спорт). – 2016. – Вип. 6. – С. 32–37. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
В. П. Краснов, О. В. Ободзінська). 

 
Пелехатий Микола Сергійович 

 
1. Взаємозв’язок між господарсько-біологічними ознаками корів та 
ефективність їх відбору за виробничими типами // Вісн. ДАУ. – 2007. – 
№ 2 (20). – С. 108–117. – (У співавт.: Л. М. Гунтік, С. П. Омелькович). 
2. Ефективність добору молочних корів за конституціональними типами // 
Розведення і генетика тварин. – 2007. – Вип. 41. – С. 154–164. – (У співавт.: 
Л. М. Гунтік, В. О. Дідківський, З. О. Волківська). 
3. Особливості породоутворювального процесу у відкритій породній 
популяції молочної худоби // Вісн. ДАУ. – 2007. – № 1 (18). – С. 106–116. – 
(У співавт.: Л. М. Гунтік, В. В. Кобернюк). 
4. Племінна цінність бугаїв-плідників за походженням та їх роль у 
створенні поліського типу української чорно-рябої молочної породи // Наук.-
техн. бюл. Ін-ту твар-ва УААН. – 2007. – № 95 : Тваринництво ХХІ сторіччя: 
новітні технології, досягнення і перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 3–6 жовт. 2007 р. – С. 209–215. – (У співавт.: Д. В. Самчик). 
5. Племінна цінність і препотентність бугаїв-плідників різних генотипів і 
походження // Вісн. ДАУ. – 2007. – № 1 (18). – С. 117–124. – (У співавт.: 
Л. М. Гунтік, Д. В. Самчик). 
6. Походження, результати оцінки та племінна цінність бугаїв-плідників 
чорно-рябої породи поліського регіону // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту 
вет. медицини ім. С. З. Гжицького. – 2007. – № 3 (34), т. 9, ч. 3. – С. 96–106. – 
(У співавт.: В. В. Кобернюк). 
7. Аналіз господарсько-біологічних ознак корів німецької чорно-рябої 
породи різних генетико-екологічних генерацій // Вісн. ДАЕУ. – 2008. – 
№ 1 (22). – С. 168–175. – (У співавт.: Л. М. Піддубна, О. В. Ружицька). 

1564 

 



8. Динаміка екстер’єрно-конституційного типу чорно-рябої худоби 
поліської зони України // Наук. вісн. Львівського Нац. ун-ту вет. медицини 
ім. С. З. Гжицького. – 2008. – № 2 (37), т. 10, ч. 3. – С. 118–126. – (У співавт.: 
В. В. Кобернюк). 
9. Екстер’єрно-конституціональні особливості і молочна продуктивність 
корів поліського типу української чорно-рябої молочної породи різних 
генотипів // Агропромислове виробництво Полісся. – 2008. – № 1. – С. 57–
59. – (У співавт.: В. О. Дідківський, Т. В. Федоренко, З. О. Волківська, 
Л. М. Піддубна). 
10. Екстер’єрно-конституціональні особливості корів української чорно-
рябої молочної породи різних виробничих типів // Наук. вісн. Львів. нац.  
ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2008. – Т. 10, 
№ 3 (38), ч. 3. – С. 106–113. – (У співавт.: С. П. Омелькович). 
11. Методичні аспекти оцінки племінної цінності бугаїв-плідників в 
умовах суцільної голштинізації // Вісн. ДАЕУ. – 2008. – № 1 (22). – С. 162–
168. – (У співавт.: Д. В. Самчик). 
12. Методичні аспекти оцінки племінної цінності бугаїв-плідників в 
умовах суцільної голштинізації // Вісн. ДАЕУ. – 2008. – № 1. – С. 162–168. – 
(У співавт.: Д. В. Самчик). 
13. Молочна продуктивність корів чорно-рябої породи поліського 
регіону // Вісн. ДАЕУ. – 2008. – № 2 (24). – С. 103–112. – (У співавт.: 
В. В. Кобернюк). 
14. Особливості розведення імпортної чорно-рябої німецької худоби за 
родинами // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37), ч. 3. – С. 125–133. – (У співавт.: 
Л. М. Піддубна). 
15. Результати інтродукції німецької чорно-рябої породи // Зб. наук. пр. 
Вінницького держ. аграр. ун-ту. – 2008. – Вип. 34. – С. 65–69. – (У співавт.: 
Л. М. Піддубна, О. В. Ружицька). 
16. Селекційно-генетичні аспекти розведення молочної худоби : бібліогр. 
покажчик / наук. ред. Ю. І. Савченко. – Житомир :ДАЕУ, 2008. – 444 с. – 
(У співавт.: В. О. Дідківський, Л. М. Піддубна). 
17. Відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи в 
розрізі виробничих типів // Зб. наук. пр. Харківської держ. зооветеринарної 
акад. – 2009. – Вип. 19, ч. 1. – С. 186–192. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
18. Господарськи корисні та біологічні ознаки тварин ліній і потомства 
бугаїв української чорно-рябої молочної породи та їх відповідність 
параметрам бажаного типу // Зб. наук. пр. Харківської зооветеринарної 
акад. – 2009. – Вип. 19, ч. 1. – С. 173–185. – (У співавт.: С. П. Омелькович). 
19. Динаміка господарсько-корисних ознак корів чорно-рябої породи 
північно-поліського регіону в розрізі виробничих типів // Наук. вісн. Львів. 
нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2009. – Т. 11, 
№ 2 (41), ч. 3. – С. 168–177. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
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20. Динаміка породотворчого процесу у відкритій регіональній популяції 
чорно-рябої молочної худоби // Наук. вісн. нац. ун-ту біоресурсів і 
природокористування України. – 2009. – Вип. 138. – С. 85–93. – (У співавт.: 
Л. М. Піддубна). 
21. Комплексна програма розвитку сільського господарства Житомирської 
області у 2009–2010 роках та на період до 2015 року. – Житомир : Рута, 
2009. – 304 с. – (У співавт.: М. М. Дейсан, Ю. І. Савченко, В. А. Бурлака  
[та ін.]). 
22. Порівняльна оцінка голштинських бугаїв-плідників за показниками 
перших трьох лактацій їх дочок // Агропромислове виробництво Полісся. – 
2009. – № 1. – С. 61–64. – (У співавт.: Л. М. Піддубна, Т. В. Федоренко). 
23. Результати оцінки бугаїв-плідників у відкритій популяції великої 
рогатої худоби чорно-рябої породи північно-поліського регіону // Вісн. 
ЖНАЕУ. – 2009. – № 1. – С. 207–215. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
24. Результати оцінки ліній у відкритій популяції великої рогатої худоби 
чорно-рябої породи північно-поліського регіону // Вісн. Дніпропетровського 
держ. аграр.-екон. ун-ту. – 2009. – № 1. – С. 147–153. – (У співавт.: 
Л. М. Піддубна). 
25. Аналіз господарсько-біологічних ознак корів чорно-рябої породи 
зарубіжної селекції в умовах поліського регіону // Наук. вісн. ЛНУВМБТ 
ім. С. З. Ґжицького. Сер. С.-г. науки. – 2010. – Т. 12, № 2 (44), ч. 3. – С. 186–
192. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
26. Динаміка екстер’єрно-конституційних параметрів та господарсько 
корисних ознак корів різних генотипів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2010. – № 2. – 
С. 73–82. – (У співавт.: А. Л. Шуляр). 
27. Екстер’єрно-конституціональні особливості корів української чорно-
рябої молочної породи різних виробничих типів // Наук. вісн. Львів. нац.  
ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2010. – Т. 10, 
№ 3 (38), ч. 3 : Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 жовт. 2008 р. – С. 106–113. – 
(У співавт.: С. П. Омелькович). 
28. Ефективність відбору корів за масо-метричними параметрами тіла // 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / 
ЖНАЕУ, технол. ф-т. – Житомир, 2010. – Вип. 1. – С. 12–17. – (У співавт.: 
О. М. Куриленко). 
29. Ефективність відбору корів за продуктивністю жіночих предків // 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / 
ЖНАЕУ, технол. ф-т. – Житомир, 2010. – Вип. 1. – С. 5–11. – (У співавт.: 
С. В. Фещенко). 
30. Методичні вказівки з вихідною інформацією для лабораторних занять з 
дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин» : для студ. 2-го 
курсу технол. ф-ту напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки 

1566 

 



продукції тваринництва» ОС «Бакалавр». – Житомир : Житомирська 
облдрукарня, 2010. – 126 с. – (У співавт.: С. П. Омелькович). 
31. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної 
породи різних виробничих типів // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і 
природокористування України. – 2010. – Вип. 138. – С. 98–106. – (У співавт.: 
С. П. Омелькович). 
32. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся та 
західному регіоні України / редкол. М. В. Зубець (гол.) [та ін.]. – К. : Аграр. 
наука, 2010 – Розд. 6 : Тваринництво. – С. 484–202. – (У співавт.: 
М. В. Зубець, В. П. Ситник, Ю. Ф. Мельник [та ін.]). 
33. Порівняння новостворених молочних порід за екстер’єром і 
конституцією // Наук. вісн. ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. Сер. С.-г. науки. – 
2010. – Т. 12, № 3 (45), ч. 3. – С. 79–93. – (У співавт.: А. Л. Шуляр). 
34. Породообразовательные процессы в открытой популяции черно-
пестрого молочного скота // Инновационные технологии в животноводстве : 
сб. тез междунар. науч.-практ. конф., 7–8 окт. 2010 г. – Жодино : НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству, 2010. – Ч. 1. – С. 101–104. – (У співавт.: 
Л. М. Піддубна). 
35. Прогнозування молочної продуктивності корів за екстер’єрно-
конституційними параметрами тіла // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-
техн. ун-ту. – 2010. – Вип. 18. – С. 140–146. – (У співавт.: А. Л. Шуляр). 
36. Результати використання німецької чорно-рябої худоби в умовах 
Полісся // Зб. наук. пр. Білоцерківського нац. аграр. ун-ту. – 2010. – 
Вип. 3 (72). – С. 84–87. – (У співавт.: О. В. Ружицька). 
37. Результати порівняльної оцінки молочних порід // Наук. вісн. 
Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 
2010. – Т. 12, № 2 (44), ч. 3. – С. 177–185. – (У співавт.: А. Л. Шуляр, 
Я. О. Тишкевич). 
38. Роль бугаїв-плідників у формуванні відкритої популяції чорно-рябої 
породи північно-поліського регіону // Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва. – 2010. – Вип. 3 (72). – С. 88–92. – (У співавт.: 
Л. М. Піддубна). 
39. Селекційно-генетичні аспекти масті корів новостворених молочних 
порід // Вісн. ЖНАЕУ. – 2010. – № 1. – С. 245–252. – (У співавт.: 
М. В. Слюсар). 
40. Характеристика хозяйственно-полезных признаков первотелок 
украинской черно-пестрой молочной породы разных производственных 
типов // Инновационные технологии в животноводстве : сб. тез междунар. 
науч.-практ. конф., 7–8 окт. 2010 г. – Жодино : НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству, 2010. – Ч. 1. – С. 98–101. – (У співавт.: С. П. Омелькович). 
41. Вплив генетичних факторів на продуктивність молочного стада // Зб. 
наук. пр. Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2011. – № 8 (48). – С. 48–56. – 
(У співавт.: Л. М. Піддубна). 

1567 

 



42. Ефективність відбору корів за продуктивністю матерів // 
Агропромислове виробництво Полісся. – 2011. – Вип. 4. – С. 101–106. – 
(У співавт.: Л. М. Піддубна, А. Л. Шуляр). 
43. Ефективність непрямого відбору корів за габаритними розмірами // 
Вісн. ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 1. – С. 218–225. – (У співавт.: Л. М. Піддубна, 
А. Л. Шуляр). 
44. Масть і молочна продуктивність корів української червоно-рябої 
молочної породи // Наук. вісн. Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. – 
2011. – С. 103–111. – (У співавт.: М. В. Слюсар). 
45. Масть і молочна продуктивність корів української чорно-рябої 
молочної породи // Наук. вісн. Львівського Нац. ун-ту вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2011. – Т. 13, № 2 (48), ч. 2. – С. 94–
103. – (У співавт.: М. В. Слюсар). 
46. Методичні вказівки з вихідною інформацією для лабораторних занять з 
дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин» : для студ. 3-го 
курсу технол. ф-ту напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» ОС «Бакалавр». – Житомир : Житомирська 
облдрукарня, 2011 – 63 с. – (У співавт.: С. П. Омелькович). 
47. Молочна продуктивність корів новостворених молочних порід // 
Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-техн. ун-ту. – 2011. – Вип. 19. – 
С. 105–109. – (У співавт.: А. Л. Шуляр). 
48. Морфо-функціональні властивості вим’я корів новостворених 
українських молочних порід // Зб. наук. пр. Вінницького нац. аграр. ун-ту. 
Сер. С.-г. науки. – 2011. – Вип. 11 (51). – С. 108–116. – (У співавт.: 
А. Л. Шуляр). 
49. Порівняльна оцінка трьох порід корів національної та зарубіжної 
селекції // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. 
наук. пр., присвяч. 35-річчю технол. ф-ту / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2011. – Вип. 2. – С. 11–12. – (У співавт.: Я. О. Тишкевич). 
50. Програма селекційно-племінної і технологічної роботи в стадах великої 
рогатої худоби приватної агрофірми «Єрчики» Житомирської області до 2020 
року. – Житомир : Полісся, 2011. – 76 с. – (У співавт.: В. О. Дідківський, 
Л. М. Піддубна). 
51. Результати різних варіантів племінного підбору в заводському стаді 
української чорно-рябої молочної породи // Вісн. ЖНАЕУ. – 2011. – № 2, 
т. 1. – С. 128–137. – (У співавт.: Д. М. Кучер). 
52. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби : навч. 
посіб. – Житомир : Полісся, 2011. – 464 с. – (У співавт.: Г. М. Калиновський, 
В. А. Яблонський, С. П. Хомин). 
53. Деякі інтер’єрні показники та клінічні параметри корів новостворених 
українських молочних порід різних генотипів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2012. – № 2, 
т. 1. – С. 121–129. – (У співавт.: А. Л. Шуляр). 

1568 

 



54. Ефективність використання кросів ліній в заводському стаді 
української чорно-рябої молочної породи // Вісн. ЖНАЕУ. – 2012. – № 2, 
т. 1. – С. 141–150. – (У співавт.: Д. М. Кучер). 
55. Концепція бажаного типу та її використання при створенні 
високопродуктивного заводського стада молочної худоби // Вісн. ЖНАЕУ. – 
2012. – № 1, т. 1. – С. 238–247. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
56. Методика и результаты оценки пигментации шерстного покрова коров 
пестрых пород // Аграрна наука – сельському хозяйству : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., 2–3 февр. 2012 г. – Барнаул, 2012. – С. 157–
159. – (У співавт.: М. В. Слюсар). 
57. Особливості породотворного процесу у відкритій популяції чорно-
рябої молочної худоби північно-поліського регіону // Розведення і генетика 
тварин. – 2012. – Вип. 46. – С. 19–21. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
58. Племінний підбір у відкритій популяції молочної худоби // Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2012. – Вип. 7 (90). – 
С. 94–98. – (У співавт.: Л. М. Піддубна, Д. М. Кучер). 
59. Селекційно-племіна робота як фактор розвитку інноваційних 
технологій в галузі молочного скотарства поліського регіону України // Вісн. 
ЖНАЕУ. – 2012. – № 1 (30), т. 1. – С. 3–20. – (У співавт.: В. М. Микитюк, 
Л. М. Піддубна). 
60. Генезис чорно-рябої молочної худоби у відкритій породній популяції // 
Вісн. ЖНАЕУ. – 2013. – № 1 (35), т. 2. – С. 3–33. – (У співавт.: 
Л. М. Піддубна). 
61. Господарсько-корисні ознаки корів-первісток української чорно-рябої 
молочної породи при різному рівні гетерогенного підбору // Вісн. Сумського 
нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2013. – Вип. 7 (23). – С. 59–67. – 
(У співавт.: Д. М. Кучер). 
62. Господарсько-корисні ознаки корів-первісток української чорно-рябої 
молочної породи різних кросів ліній // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. 
зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 2. – С. 27–30. – (У співавт.: 
Д. М. Кучер). 
63. Лінійна оцінка екстер’єру корів українських чорно-рябої і червоно-
рябої молочних порід та її вплив на їх молочну продуктивність в аналогічних 
умовах // Вісн. ЖНАЕУ. – 2013. – № 2, т. 2.– С. 154–169. – (У співавт.: 
О. А. Кочук-Ященко). 
64. Лінійна оцінка екстер’єру корів українських чорно-рябої і червоно-
рябої молочних порід та її вплив на їх молочну продуктивність в аналогічних 
умовах // Вісн. ЖНАЕУ. – 2013. – № 2, т. 1. – С. 154–169. – (У співавт.: 
О. А. Кочук-Ященко). 
65. Масть і молочна продуктивність корів української чорно-рябої 
молочної породи // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 2. – С. 33–36. – (У співавт.: М. В. Слюсар). 

1569 

 



66. Основні фактори формування північно-поліської популяції чорно-рябої 
молочної породи та перспективи її подальшого удосконалення // Наукові 
читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 
Т. 2. – С. 30–32. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
67. Основні фактори формування північно-поліської популяції чорно-рябої 
молочної худоби // Сучасні проблеми розведення і селекції 
сільськогосподарських тварин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 
присвяч. 20-річчю створення каф. розведення, генетики тварин та 
біотехнології ЖНАЕУ, 22–23 трав. 2013 р. – Житомир, 2013. – С. 5–8. – 
(У співавт.: Л. М. Піддубна). 
68. Оцінка бугаїв за комплексом ознак дочок-первісток у стаді молочної 
худоби // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-технол. ун-ту. – 2013. – 
Вип. 21. – С. 205–208. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
69. Племінний підбір за селекційними індексами батьків // Сучасні 
проблеми розведення і селекції сільськогосподарських тварин : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю створення каф. розведення, 
генетики тваринт та біотехнології ЖНАЕУ, 22–23 трав. 2013 р. – Житомир, 
2013. – С. 12–14. – (У співавт.: Д. М. Кучер). 
70. Селекційно-генетичні прийоми створення високопродуктивного 
породного масиву та заводських стад молочної худоби / за заг. ред. 
М. С. Пелехатого. – Житомир : Полісся, 2013. – 332 с. – (У співавт.: 
В. О. Дідківський, Л. М. Піддубна, Т. І. Ковальчук [та ін.]). 
71. Вплив генотипу корів-первісток української чорно-рябої молочної 
породи на їх екстер’єрний тип, молочну продуктивність і відтворну 
здатність // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Гжицького. – 2014. – Т. 16, № 3, ч. 3. – С. 143–158. – (У співавт.: 
О. А. Кочук-Ященко). 
72. Динаміка селекційно-генетичних параметрів популяції чорно-рябої 
молочної худоби північно-поліського регіону в розрізі базових племзаводів // 
Наукові читання – 2014 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2014. – Т. 1. – С. 3–5. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
73. Оцінка бугаїв за молочною продуктивністю і екстер’єрними 
особливостями дочок // Вісн. ЖНАЕУ. – 2014. – № 2, т. 3. – С. 210–225. – 
(У співавт.: О. А. Кочук-Ященко). 
74. Оцінка молочної продуктивності корів за екстер’єром // Тваринництво 
України. – 2014. – № 11. – С. 5–9. – (У співавт.: О. А. Кочук-Ященко). 
75. Племінний підбір для високопродуктивного заводського стада 
молочної худоби // Тваринництво України. – 2014. – № 3/4. – С. 19–24. – 
(У співавт.: Д. М. Кучер). 
76. Використання концепції бажаного типу в селекції української чорно-
рябої молочної породи : метод. рекомендації. – Житомир, 2015. – 30 с. – 
(У співавт.: Л. Ф. Бабич, Р. І. Рудик, І. М. Савчук [та ін.]). 

1570 

 



77. Ефективність використання різних форм племінного підбору в 
заводському стаді української чорно-рябої молочної породи // Наукові 
читання. – 2015 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 
Т. 1. – С. 39–43. – (У співавт.: Д. М. Кучер). 
78. Селекція корів молочних порід у межах окремого стада за 
відповідністю їх показників параметрам тварин бажаного типу. – Житомир : 
Полісся, 2015. – 30 с. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
79. Успадковуваність і повторюваність господарсько-корисних ознак у 
стадах молочної худоби // Вісн. ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (52), т. 3. – С. 140–
146. – (У співавт.: Л. М. Піддубна). 
80. Взаємозв’язок молочної продуктивності з показниками відтворної 
здатності // Модернізація національної системи управління державним 
розвитком: виклики і перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 
8–9 груд. 2016 р. – Тернопіль : Крок, 2016. – Ч. 1. – С. 47–49. – (У співавт.: 
М. В. Осипенко). 
81. Вплив тривалості сервіс-періоду на молочну продуктивність та 
відтворну здатність корів // Науковий огляд. – 2016. – Т. 9, № 30. – С. 65–
76. – (У співавт.: М. В. Осипенко). 
82. Ефективність селекції корів-первісток голштинської породи за 
господарськи корисними ознаками бажаного типу // Тенденції та 
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали 
XIX міжнар. наук. інтернет-конф. 30 листоп. 2016 р. – Переяслав-
Хмельницький, 2016. – С. 568–572. – (У співавт.: О. І. Талько). 
83. Масо-метричні параметри тулуба корів-первісток голштинської та 
українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід в умовах молочного 
комплексу // Вісн. Сумського НАУ. Сер. Тваринництво. – 2016. – 
Вип. 7 (30). – С. 82–88. – (У співавт.: Л. М. Піддубна, Д. М. Кучер, 
О. А. Кочук-Ященко). 
84. Методичні матеріали до проведення лабораторних занять з дисципліни 
«Генетика з біометрією» : для підготовки фахівців освітнього ступеня 
бакалавр напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісництво». – Житомир : Житомирська облдрукарня, 2016. – 72 с. – 
(У співавт.: Л. М. Піддубна, О. А. Кочук-Ященко). 
85. Порівняльна оцінка екстер’єру корів-первісток молочних порід в 
умовах молочного комплексу // Модернізація національної системи 
управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали 
ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 груд. 2016 р. – Тернопіль : Крок, 2016. – 
Ч. 1. – С. 50–52. – (У співавт.: Д. М. Кучер, О. А. Кочук-Ященко). 
86. Розведення тварин : метод. рекомендації для проведення лаб. та практ. 
занять спец. 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва». – Житомир : Житомирська облдрукарня, 2016. – 42 с. – 
(У співавт.: О. А. Кочук-Ященко). 

1571 

 



87. Молочна продуктивність та перебіг лактації корів українських чорно-
рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах безприв’язного утримання // 
Аграрна наука та харчові технології. – 2017. – Вип. 2 (96). – С. 199–205. – 
(У співавт.: Л. М. Піддубна, В. В. Кобернюк, Т. О. Гунтік). 
88. Результати порівняльної оцінки корів українських чорно-рябої та 
червоно-рябої молочних порід в умовах безприв’язного утримання // Вісн. 
Сумського нац. аграр. у-ту. Сер. Тваринництво. – 2017. – Вип. 5/1 (31). – 
С. 123–130. – (У співавт.: Л. М. Піддубна, Т. О. Гунтік). 

 
Пилипчук Павло Борисович 

 
1. Вплив занять фізичними вправами і спортом на швидкість протікання 
розумових процесів // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в 
умовах кредитно-модульної системи навчання : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф., 20–21 квіт. 2010 р. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 221–223. – 
(У співавт.: Г. Грибан, О. Скорий, П. Ткаченко [та ін.]). 
2. Основи харчування. Теорія та практичні застосування / за. ред. 
Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2010. – 881 с. – (У співавт.: Т. В. Власенко, 
Г. П. Грибан, Н. Г. Грибан [та ін.]). 
3. Роль та стан харчування у життєдіяльності студентської молоді // 
Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – 2011. – Вип. 6. – С. 75–82. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, А. П. Денисовець, П. П. Ткаченко [та ін.]). 
4. Удосконалення організації і проведення навчальних занять зі 
студентами спеціальної медичної групи // Проблеми сучасної валеології, 
фізичної культури та реабілітації: зб. наук. пр. – матеріали V Всеукр. наук.-
практ. конф. – Херсон, 2011. – С. 97–101. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
П. П. Ткаченко). 
5. Фізична культура як галузь духовного розвитку особистості студента // 
Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : зб. наук. пр. 
за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2011 р. – Херсон : ХДУ, 
2011. – С. 95–98. – (У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, 
А. П. Денисовець [та ін.]). 
6. Основи повноцінного харчування студентської молоді як один із 
показників здорового способу життя // Achievement of high school – 2012 : 
материали за VIII международна научна-практична конференция,  
17–25 november 2012. – София : Бял ГРАД–БГ, 2012. – Т. 24 : Здание и 
архитектура. Физическа култура и спорт. – С. 58–63. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, О. С. Скорий [та ін.]). 
7. Роль здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні 
студентів спеціального відділення // Dny Vedy – 2012 : materialy 
VIII Mezinarodni vedecko-practicka konference, 27 brezen–05 dubna 2012 r. – 
Praha : Education and Science, 2012. – Dil 95 : Telovychova a sport. – S. 68–71. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, А. П. Денисовець [та ін.]). 

1572 

 



8. Формування духовності в студентів у процесі занять фізичною 
культурою і спортом // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 
2012 : materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji,  
7–15 listopada 2011 roku. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – Vol. 10 : 
Pedagogiczne nauki. – S. 51–54. – (У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, 
А. П. Денисовець [та ін.]). 
9. Шляхи підвищення рухової активності у студентів спеціальної 
медичної групи // Naukowa Przestrzen Europy – 2012 : mаterialy 
VIII Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji, 07–15 kwietnia 2012. – 
Vol. 19 : Pedagogiczne nauki Muzyka i zycie Fizyczna kultura i sport. – 
Przemysl : Nauka i studia, 2012. – S. 58–60. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
П. П. Ткаченко, А. П. Денисовець [та ін.]). 
10. Загальні поняття і детермінанти рухової активності студентської 
молоді // Zprávy vědecké ideje – 2013 : materiály IX mezinárodní vědecko-
praktická konference, 27 října – 05 listopadu 2013 r. – Praha : Education and 
Science, 2013. – Díl 18 : Lékařství. Tělovychova a sport. – S. 78–81. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, A. M. Яблонська, О. О. Пантус [та ін.]). 
11. Теоретико-методичні засади оптимізації систем фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів України // Наукові читання – 2014 : 
наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 67–68. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк, І. Ю. Канділов [та ін.]). 
12. Сучасні педагогічні технології збереження здоров’я студентської 
молоді як складова фізичного виховання // Trends of modern science – 2016 : 
materials of XII International research and practice conference, may 30 – june 7, 
2016. – Sheffield : Science and Education, 2016. – Vol. 18 : Physical culture and 
sport. Psychology and sociology. – P. 24–27. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
Ф. Г. Опанасюк, Т. В. Сметанникова). 

 
Піддубна Людмила Михайлівна 

 
1. Взаємозв’язок між господарсько-біологічними ознаками корів та 
ефективність їх відбору за виробничими типами // Вісн. ДАУ. – 2007. – 
№ 2 (19). – С. 108–117. – (У співавт.: М. С. Пелехатий, С. П. Омелькович). 
2. Ефективність добору молочних корів за конституціональними типами // 
Розведення і генетика тварин. – 2007. – Вип. 41. – С. 154–163. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий, В. О. Дідівський, З. О. Волківська). 
3. Особливості породоутворювального процесу у відкритій породній 
популяції молочної худоби // Вісн. ДАУ. – 2007. – № 1 (18). – С.  106–116. – 
(У співавт.: М. С. Пелехатий, В. В. Кобернюк). 
4. Племінна цінність і препотентність бугаїв-плідників різних генотипів і 
походження // Вісн. ДАУ. – 2007. – № 1 (18). – С. 117–124. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий, Д. В. Самчик). 
5. Аналіз господарсько-біологічних ознак корів німецької чорно-рябої 

1573 

 



породи різних генетико-екологічних генерацій // Вісн. ДАЕУ. – 2008. – 
№ 1 (22). – С. 168–175. – (У співавт.: М. С. Пелехатий, О. В. Ружицька). 
6. Екстер’єрно-конституціональні особливості і молочна продуктивність 
корів поліського типу української чорно-рябої молочної породи різних 
генотипів // Агропромислове виробництво Полісся. – 2008. – № 1. – С. 57–
59. – (У співавт.: М. С. Пелехатий, В. О. Дідківський, Т. В. Федоренко  
[та ін.]). 
7. Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни «Генетика 
сільськогосподарських тварин з біометрією». – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 
70 с. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
8. Особливості розведення імпортної чорно-рябої німецької худоби за 
родинами // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37), ч. 3. – С. 125–133. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий). 
9. Результати інтродукції німецької чорно-рябої породи // Зб. наук. пр. 
Вінницького держ. аграр. ун-ту. – 2008. – Вип. 34. – С. 65–69. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий, О. В. Ружицька). 
10. Фізіолого-біохімічні та біотехнологічні показники сперми бугаїв-
плідників : монографія. – К. : Люксар, 2008. – 208 c. – (У співавт.: 
Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, В. В. Федорович, В. О. Кадиш). 
11. Відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи в 
розрізі виробничих типів // Зб. наук. пр. Харківської держ. зоовет. акад. – 
2009. – Вип. 19, ч. 1. – С. 186–192. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
12. Динаміка господарсько-корисних ознак корів чорно-рябої породи 
північно-поліського регіону в розрізі виробничих типів // Наук. вісн. Львів. 
нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2009. – Т. 11, 
№ 2 (41), ч. 3. – С. 168–177. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
13. Динаміка породотворчого процесу у відкритій регіональній популяції 
чорно-рябої молочної худоби // Наук. вісн. нац. ун-ту біоресурсів і 
природокористування України. – 2009. – Вип. 138. – С. 85–93. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий). 
14. Ефективність використання імпортованої худоби різних порід чорно-
рябого кореня при створенні української чорно-рябої молочної породи // Зб. 
наук. пр. Подільського держ. аграр.-техн. ун-ту. Сер. Технологія виробництва 
і переробки продукції тваринництва. – 2009. – Вип. 17. – С. 90–93. 
15. Порівняльна оцінка голштинських бугаїв-плідників за показниками 
перших трьох лактацій їх дочок // Агропромислове виробництво Полісся. – 
2009. – № 1. – С. 61–64. – (У співавт.: М. С. Пелехатий, Т. В. Федоренко). 
16. Результати оцінки бугаїв-плідників у відкритій популяції великої 
рогатої худоби чорно-рябої породи північно-поліського регіону // Вісн. 
ЖНАЕУ. – 2009. – № 1. – С. 207–215. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
17. Результати оцінки ліній у відкритій популяції великої рогатої худоби 
чорно-рябої породи північно-поліського регіону // Вісн. Дніпропетровського 

1574 

 



держ. аграр.-екон. ун-ту. – 2009. – № 1. – С. 147–153. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий). 
18. Аналіз господарсько-біологічних ознак корів чорно-рябої породи 
зарубіжної селекції в умовах поліського регіону // Наук. вісн. ЛНУВМБТ 
ім. С. З. Ґжицького. Сер. С.-г. науки. – 2010. – Т. 12, № 2 (44), ч. 3. – С. 186–
192. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
19. Вплив інбридингу на продуктивні ознаки корів української чорно-рябої 
молочної породи // Вісн. ЛНУВМ БТ ім. С. З. Гжицького. – 2010. – Т. 12, 
№ 3 (45), ч. 3. – С. 105–109. 
20. Динаміка господарсько-біологічних ознак корів української чорно-
рябої молочної породи залежно від генотипу // Вісн. ЖНАЕУ. – 2010. – 
№ 1. – С. 253–258. – (У співавт.: О. А. Кочук-Ященко). 
21. Диференціація корів молочного стада на конституційні типи за 
щільністю тіла // Наук. вісн. Луганського нац. аграр. ун-ту. Сер. С.-г. науки. – 
2010. – № 21. – С. 127–131. – (У співавт.: Д. М. Гунтік). 
22. Ефективність використання генофонду голштинської породи при 
формуванні регіональної популяції чорно-рябої молочної худоби // Зб. наук. 
пр. Подільського держ. аграр.-техн. ун-ту. – 2010. – Вип. 18. – С. 151–154. 
23. Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни 
«Біотехнологія» : для студ. технол. ф-ту напряму 6.090102 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва». – Житомир : ЖНАЕУ, 
2010. – 78 с. – (У співавт.: Д. В. Лісогурська, А. М. Дідківський, 
В. В. Кобернюк). 
24. Перспективні напрямки розведення, селекційно-племінної роботи і 
відтворення молочної худоби // Наукові основи агропромислового 
виробництва в зоні Полісся та західному регіоні України / редкол. 
М. В. Зубець (гол.) [та ін.]. – К. : Аграр. наука, 2010. – С. 494–512. – 
(У співавт.: М. С. Пелехатий). 
25. Породообразовательные процессы в открытой популяции черно-
пестрого молочного скота // Инновационные технологии в животноводстве : 
сб. тез междунар. науч.-практ. конф., 7–8 окт. 2010 г. – Жодино : НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству, 2010. – Ч. 1. – С. 101–104. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий). 
26. Результати використання в умовах Полісся тварин чорно-рябої породи 
іноземної селекції // Технологія виробництва і переробки продуктів 
тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, технол. ф-т. – Житомир, 2010. – 
Вип. 1. – С. 36–42. – (У співавт.: Ю. В. Козаченко). 
27. Результати використання у північно-поліському регіоні України тварин 
чорно-рябої породи іноземної селекції // Проблеми зооінженерії та 
ветеринарної медицини. – 2010. – Вип. 21, ч. 1. – С. 205–211. 
28. Роль бугаїв-плідників у формуванні відкритої популяції чорно-рябої 
породи північно-поліського регіону // Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва. – 2010. – Вип. 3 (72). – С. 88–92. – (У співавт.: 

1575 

 



М. С. Пелехатий). 
29. Вплив генетичних факторів на продуктивність молочного стада // Зб. 
наук. пр. Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2011. – Вип. 8 (48). – С. 38–44. – 
(У співавт.: М. С. Пелехатий). 
30. Генезис региональной популяции черно-пестрого молочного скота // 
Инновационные технологии в животноводстве : тез. докл. Междунар. науч.-
практ. конф. / Респ. унитарное предприятие «Науч.-практ. центр Нац. акад. 
наук Белоруси по животноводству», 7–8 окт. 2011 г. – Жодино, 2011. – Ч. 1. – 
С. 144–146. 
31. Генетико-популяційна характеристика стада ДГ «Рихальське» 
Ємільчинського району Житомирської області // Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, технол. ф-т. – 
Житомир, 2011. – Вип. 2. – С. 56–58. – (У співавт.: С. Г. Перець). 
32. Господарсько-корисні ознаки корів-первісток української чорно-рябої 
молочної породи різних породних поєднань // Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, технол. ф-т. – 
Житомир, 2011. – Вип. 2. – С. 5–6. – (У співавт.: О. А. Кочук-Ященко). 
33. Ефективність відбору корів за екстер’єрно-конституційними типами // 
Вісн. аграр. науки Причорномор’я. – 2011. – Вип. 4 (64), т. 3, ч. 2. – С. 46–51. 
34. Ефективність відбору корів за продуктивністю матерів // 
Агропромислове виробництво Полісся. – 2011. – Вип. 4. – С. 101–106. – 
(У співавт.: М. С. Пелехатий, А. Л. Шуляр, В. О. Дідківський [та ін.]). 
35. Ефективність непрямого відбору корів за габаритними розмірами // 
Вісн. ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 1. – С. 218–225. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий, А. Л. Шуляр). 
36. Програма селекційно-племінної і технологічної роботи в стадах великої 
рогатої худоби приватної агрофірми «Єрчики» Житомирської області до 2020 
року. – Житомир : Полісся, 2011. – 76 с. – (У співавт.: М. С. Пелехатий, 
В. О. Дідківський). 
37. Результати використання у формуванні популяції молочної худоби 
північно-поліського регіону генофонду різних споріднених порід чорно-
рябого кореня та їх поєднань // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-техн. 
ун-ту. – 2011. – Вип. 19. – С. 115–118. 
38. Вплив паратипових та генотипових факторів на молочну 
продуктивність корів // Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, технол. ф-т. – Житомир, 2012. – 
Вип. 3. – С. 7–9. – (У співавт.: Р. П. Бєлий). 
39. Ефективність непрямого відбору корів за живою масою та габаритами 
тулуба // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. 
наук. пр. / ЖНАЕУ, технол. ф-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. – С. 12–19. – 
(У співавт.: І. О. Голумбевський). 
40. Инбридинг в открытой породной популяции молочного скота // 
Аграрная наука – сельскому хазяйству : материалы VІІ междунар. науч.-

1576 

 



практ. конф., 2–3 февр. 2012 г. : в 3-х кн. – Барнаул, 2012. – Кн. 3. – С. 164–
166. 
41. Концепція бажаного типу та її використання при створенні 
високопродуктивного заводського стада молочної худоби // Вісн. ЖНАЕУ. – 
2012. – № 1, т. 1. – С. 238–247. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
42. Особливості породотворного процесу у відкритій популяції чорно-
рябої молочної худоби північно-поліського регіону // Розведення і генетика 
тварин. – 2012. – Вип. 46. – С. 19–21. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
43. Оцінка бугаїв-плідників і ліній у стаді молочної худоби // Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, 
технол. ф-т. –Житомир, 2012. – Вип. 3. – С. 10–12. – (У співавт.: М. М. Гоша). 
44. Племінний підбір у відкритій популяції молочної худоби // Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2012. – Вип. 7 (90). – 
С. 94–98. – (У співавт.: М. С. Пелехатий, Д. М. Кучер). 
45. Селекційно-племінна робота як фактор розвитку інноваційних 
технологій в галузі молочного скотарства Поліського регіону України // Вісн. 
ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 1. – С. 3–20. – (У співавт.: В. М. Микитюк, 
М. С. Пелехатий). 
46. Генезис чорно-рябої молочної худоби у відкритій породній популяції // 
Вісн. ЖНАЕУ. – 2013. – № 1 (35), т. 2. – С. 3–33. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий). 
47. Генетическая детерминация хозяйственно-полезных признаков 
молочного скота // Аграрная наука – сельскому хозяйству : сб. ст. 
VIІІ междунар. науч.-практ. конф., 6−7 февр. 2013 г. – Барнаул : ФГОУ ВПО 
«АГАУ», 2013. – Кн. 3. – С. 274–276. – (У співавт.: Є. М. Кивенко). 
48. Молочна продуктивність і відтворна здатність корів-первісток 
української чорно-рябої молочної породи залежно від живої маси та віку 
отелення // Вісн. ЖНАЕУ. – 2013. – Вип. 1 (35). – С. 141–148. – (У співавт.: 
Д. В. Захарчук). 
49. Основні фактори формування північно-поліської популяції чорно-рябої 
молочної породи та перспективи її подальшого удосконалення // Наукові 
читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 
Т. 2. – С. 30–32. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
50. Основні фактори формування північно-поліської популяції чорно-рябої 
молочної худоби // Сучасні проблеми розведення і селекції 
сільськогосподарських тварин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 
присвяч. 20-річчю створення каф. розведення, генетики тварин та 
біотехнології ЖНАЕУ і 75-річчю з дня народж. проф. М. С. Пелехатого,  
22–23 трав. 2013 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – С. 5–8. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий). 
51. Оцінка бугаїв за комплексом ознак дочок-первісток у стаді молочної 
худоби // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-технол. ун-ту. – 2013. – 
Вип. 21. – С. 205–208. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 

1577 

 



52. Селекційно-генетичні прийоми створення високопродуктивного 
породного масиву та заводських стад молочної худоби / за заг. ред. 
М. С. Пелехатого. – Житомир : Полісся, 2013. – 332 с. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий, В. О. Дідківський, Т. І. Ковальчук [та ін.]). 
53. Вплив генотипових та паратипових факторів на молочну 
продуктивність української чорно-рябої молочної худоби // Тваринництво 
України. – 2014. – № 3–4. – С. 11–14. 
54. Голштинізація відкритої регіональної популяції чорно-рябої молочної 
худоби та перспективи її подальшого удосконалення // Біологія тварин. – 
2014. – Т. 16, № 4. – С. 121–132. 
55. Динаміка селекційно-генетичних параметрів популяції чорно-рябої 
молочної худоби північно-поліського регіону в розрізі базових племзаводів // 
Наукові читання – 2014 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2014. – Т. 1. – С. 3–5. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
56. Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української 
чорно-рябої молочної породи провідних племзаводів північно-поліського 
регіону // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. – 2014. – Вип. 7 (26). – С. 55–58. 
57. Популяція чорно-рябої молочної худоби в племгосподарствах північно-
поліського регіону // Тваринництво України. – 2014. – № 5. – С. 20–24. 
58. Використання концепції бажаного типу в селекції української чорно-
рябої молочної породи : наук.-метод. рекомендації. – Житомир : Полісся, 
2015. – 30 с. – (У співавт.: Л. Ф. Бабич, Р. І. Рудик, М. С. Пелехатий[та ін.]). 
59. Генезис чорно-рябої молочної худоби у відкритій породній популяції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.01 – 
Розведення та селекція тварин. – Львів, 2015. – 41 с. 
60. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Імуногенетика» : для студ. технол. ф-ту спец. 7.09010201 і 
8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 44 с. – (У співавт.: О. А. Кочук-Ященко). 
61. Селекція корів молочних порід у межах окремого стада за 
відповідністю їх показників параметрам тварин бажаного типу : метод. 
рекоменедації. – Житомир : Полісся, 2015. – 30 с. – (У співавт.: 
М. С. Пелехатий). 
62. Успадковуваність і повторюваність господарсько-корисних ознак у 
стадах молочної худоби // Вісн. ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (52), т. 3. – С. 140–
146. – (У співавт.: М. С. Пелехатий). 
63. Масо-метричні параметри тулуба корів-первісток голштинської та 
українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід в умовах молочного 
комплексу // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. – 2016. – Вип. 7 (30) – С. 82–
88. – (У співавт.: М. С. Пелехатий, Д. М. Кучер, О. А. Кочук-Ященко). 
64. Оцінка екстер’єрного типу корів українських чорно-рябої і червоно-
рябої молочних порід за методикою лінійної класифікації відповідно до 
вимог SCAR // Наукові читання – 2015 : наук.-теорет. зб. – Житомир : 

1578 

 



ЖНАЕУ, 2016. – С. 49–52. – (У співавт.: О. А. Кочук-Ященко). 
65. Молочна продуктивність та перебіг лактації корів українських чорно-
рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах безприв’язного утримання // 
Аграрна наука та харчові технології. – 2017. – Вип. 2 (96). – С. 199–205. – 
(У співавт.: М. С. Пелехатий, В. В. Кобернюк, Т. О. Гунтік). 
66. Результати порівняльної оцінки корів українських чорно-рябої та 
червоно-рябої молочних порід в умовах безприв’язного утримання // Вісн. 
Сумського нац. аграр. у-ту. Сер. Тваринництво. – 2017. – Вип. 5/1 (31). – 
С. 123–130. – (У співавт.: М. С. Пелехатий, Т. О. Гунтік). 

 
Плотіцин Костянтин Володимирович 

 
1. Технічна підготовка футболістів. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 75 с. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, В. Р. Зорнік). 
2. Шляхи удосконалення системи професійно-прикладної фізичної 
підготовки студентів аграрних вузів України // Актуальні проблеми 
фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи 
організації навчання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 13–14 верес. 
2007 р. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Ч. 1. – С. 129–131. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, Н. Г. Грибан). 
3. Активізація розумової працездатності студентів засобами фізичного 
виховання // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах 
кредитно-модульної системи навчання : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., 20–21 квіт. 2010 р. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 218–221. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк, О. С. Скорий [та ін.]). 
4. Основи харчування. Теорія та практичні застосування : посібник / за 
ред. Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2010. – 881 с. – (У співавт.: 
Т. В. Власенко, Г. П. Грибан, Н. Г. Грибан). 
5. Активізація навчальної діяльності студентів спеціальної медичної 
групи // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології / Луцький ін-т розвитку 
людини ун-ту «Україна». – 2011. – Вип. 6. – С. 68–75. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, А. П. Денисовець [та ін.]). 
6. Самооцінка студентами рівня фізичного стану – шлях для нормування 
фізичних навантажень // Фізичне виховання студентської молоді: проблеми 
та перспективи : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 
2011 р. – К. : НУБіП України, 2011. – С. 99–104. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
Д. О. Дзензелюк, А. П. Денисовець [та ін.]). 
7. Фізична культура як галузь духовного розвитку особистості студента // 
Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : зб. наук. пр. 
за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2011 р. – Херсон : ХДУ, 
2011. – С. 95–98. – (У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, 
А. П. Денисовець [та ін.]). 

1579 

 



8. Основи повноцінного харчування студентської молоді як один із 
показників здорового способу життя // Achievement of high school – 2012 : 
материали за VIII междунар. науч.-практ. конф., 17–25 november 2012. – 
София : Бял ГРАД–БГ, 2012. – Т. 24 : Здание и архитектура. Физическа 
култура и спорт. – С. 58–63. – (У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, 
О. С. Скорий [та ін.]). 
9. Роль здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні 
студентів спеціального відділення // Dny Vedy – 2012 : materialy VIII 
Mezinarodni vedecko-practicka konference, 27 brezen–05 dubna 2012 r. – Praha : 
Education and Science, 2012. – Dil 95 : Telovychova a sport. – S. 68–71. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, А. П. Денисовець [та ін.]). 
10. Формування духовності в студентів у процесі занять фізичною 
культурою і спортом // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 
2012 : materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji,  
7–15 listopada 2011 roku. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – Vol. 10 : 
Pedagogiczne nauki. – S. 51–54. – (У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, 
А. П. Денисовець [та ін.]). 
11. Вплив негативного навколишнього середовища на стан здоров’я 
студентської молоді під час проведення навчальних занять з фізичного 
виховання // Moderní vymoženosti vědy – 2013 : materiály IX mezinárodní 
vědecko-praktická konference, 27 ledna – 05 unora 2013 r. – Praha : Education and 
Science, 2013. – Díl 79 : Tělovychova a sport. – S. 91–94. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, О. С. Скорий [та ін.]). 
12. Критерії оцінки фізичного стану студентів // Naukowa przestrzen 
Europy – 2013 : materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 
07–15 kwietnia 2013 r. – Przemysl : Nauka s studia, 2013. – Vol. 36 : 
Budownictwo і architektura. Fizyczna kultura i sport. – S. 76–79. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, М. І. Пуздимір, П. П. Ткаченко [та ін.]). 
13. Соціальні та духовні потреби студентів у рухомій активності // 
Naukowa przestrzen Europy – 2013 : materiały IX Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji, 07–15 kwietnia 2013 r. – Przemysl : Nauka s studia, 
2013. – Vol. 36 : Budownictwo і architektura. Fizyczna kultura i sport. – S. 65–
70. – (У співавт.: Г. П. Грибан, М. І. Пуздимір, П. П. Ткаченко [та ін.]). 
14. Теоретико-методичні засади оптимізації систем фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів України // Наукові читання – 2014 : 
наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 67–68. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк, І. Ю. Канділов [та ін.]). 
15. Захворюваність серцево-судинної системи студентів-аграріїв // Наук. 
часопис. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична 
культура і спорт) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2016. – 
Вип. 3 (2). – С. 110–113. – (У співавт.: Д. О. Дзензелюк). 

 

1580 

 



П’ясківський Володимир Марцинович 
 

1. Оздоровлення бджіл від вароатозу за допомогою ізолятора бджолиної 
матки : метод. рекомендації. – К. : НАУ, 2007. – 23 с. – (У співавт.: 
П. Я. Хмара, О. Є. Галатюк, А. В. Щенявський). 
2. Перспективи розвитку вівчарства в Житомирській області до 2010 
року // Зб. наук. пр. Вінницького нац. аграр. ун-ту. Сер. С.-г. науки. – 2008. – 
Вип. 34, т. 1 : Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та 
переробки продукції тваринництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – 
С. 77−82. 
3. Нові підходи до проблеми // Пасіка. – 2009. – № 6. – С. 23−25. 
4. Поросятам мінеральні препарати. – Житомир : ЖЦНТІ, 2009. – 2 с. – 
(Інформ. лист № 3). – (У співавт.: В. А. Бурлака, І. І. Грузинська). 
5. Поросятам-сисунам збалансоване мінеральне живлення. – Житомир : 
ЖЦНТІ, 2009. – 4 с. – (Інформ. лист № 6). – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
В. Ю. Мамченко). 
6. Результати науково-практичної конференції // Український пасічник. – 
2009. – № 5. – С. 32−34. 
7. Традиційні та нові методи зимівлі бджіл // Український пасічник. – 
2009. – № 4. – С. 13−14. 
8. Гістоморфологія нирок свиней при згодовуванні природних мінералів // 
Зб. наук. пр. Вінницького держ. аграр. ун-ту. Сер. С.-г. науки. – 2010. – 
Вип. 3 (43). – С. 16–19. – (У співавт.: Л. П. Горальський, В. А. Бурлака, 
Т. В. Вербельчук [та ін.]). 
9. Тлумачний словник з дисципліни «Методика дослідної справи та 
основи патентознавства» : для студ. 4 курсу технолог. ф-ту. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2010. – 78 с. – (У співавт.: Т. В. Вербельчук, В. І. Ткачук). 
10. Порівняння способів виробництва прополісу // Технологія виробництва 
і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ, технол. ф-т. – 
2011. – Вип. 2. – С. 59−61. – (У співавт.: Т. М. Степ’юк). 
11. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни 
«Технологія виробництва продукції бджільництва» : для студ. напрямку 
6.090.102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
ОКР «Бакалавр». – Житомир : Палітра-плюс, 2012. – 71 с. – (У співавт.: 
І. П. Гранківський). 
12. Навчальний план і програма підвищення кваліфікації пасічників 
(бджолярів) слухачів Інституту післядипломної освіти та дорадництва, 1 
(36 годин) та 2 тижні (72 год.) навчання. – Житомир : Палітра-плюс, 2012. – 
26 с. – (У співавт.: О. Є. Галатюк, Д. В. Лісогурська, М. М. Кривий). 
13. Селекційно-племінна робота у бджільництві та її інноваційні 
напрямки : лекція. – Житомир : Палітра-плюс, 2012. – 41 с. – (У співавт.: 
В. Д. Броварський). 
14. Технології переробки воскової сировини на пасіках та воскозаводах : 

1581 

 



лекція. – Житомир : Палітра-плюс, 2012. – 40 с. 
15. Технології переробки воскової сировини на пасіках та воскозаводах: 
лекція з курсу «Технологія виробництва продукції бджільництва» : для студ. 
напрямку 6.090.102 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» ОКР «Бакалавр». – Житомир : Палітра-плюс, 2012. – 16 с. 
16. Технологія меду та контроль якості : лекція. – Житомир : Палітра-
плюс, 2012. – 50 с. 
17. Аспекти селекційно-племінної роботи в бджільництві на 
Житомирщині // Вісн. ЖНАЕУ. – 2013. – № 1, т. 2 (35). – С. 34−41. – 
(У співавт.: Д. В. Лісогурська). 
18. Значение практической подготовки в формировании специалиста по 
пчеловодству // Аграрная наука – сельскому хозяйству : сб. ст. 
VIII Междунар. науч. практ. конф., 6–7 февр. 2013 г. – Барнаул : АГАУ, 
2013. – С. 99–101. – (У співавт.: М. М. Кривий, Д. В. Лісогурська). 
19. Інноваційні методи селекційно-племінної роботи у бджільництві // 
Сучасні проблеми розведення і селекції сільськогосподарських тварин : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю створення каф. 
розведення, генетики тварин та біотехнології ЖНАЕУ і 75-річчю з дня 
народж. д-ра с.-г. наук проф. Пелехатого М. С., 22–23 трав. 2013 р. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – С. 23−25. 
20. Історія науки: П. І. Прокопович про несвідомий добір // Сучасні 
проблеми розведення і селекції сільськогосподарських тварин : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю створення каф. розведення, 
генетики тварин та біотехнології ЖНАЕУ і 75-річчю з дня народж. д-ра с.-г. 
наук, проф. Пелехатого М. С., 22–23 трав. 2013 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2013. – С. 30−31. – (У співавт.: Д. В. Лісогурська). 
21. Кормова база пасіки АФ «Бджоловод ЛТД» // Зоотехнічна наука: 
історія, проблеми, перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – 
Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2013. – С. 94−96. 
22. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Сучасні методи досліджень у тваринництві» розділу 
«Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній 
медицині». – Житомир : Житомирська облдрукарня, 2013. – 86 с. – 
(У співавт.: Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук). 
23. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Методика наукових досліджень та патентування» : для студ. за 
напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва». – Житомир : Житомирська облдрукарня, 2013. – 102 с. – 
(У співавт.: І. В. Ковальчук, Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук). 
24. Практична підготовка фахівців з бджільництва // Український 
пасічник. –2013. – № 8. – С. 32–34. – (У співавт.: М. М. Кривий). 
25. Проблеми збереження генофонду поліської бджоли на Житомирському 
Поліссі // Матеріали VIII з’їзду Українського ентомологічного товариства, 

1582 

 



26–30 серп. 2013 р. − К. : Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 2013. – С. 135–
136. – (У співавт.: Д. В. Лісогурська). 
26. Проблеми раціонального природокористування. Технології 
моніторингу та прогнозування стану навколишнього середовища, 
запобігання та ліквідації її забруднення. Проблеми геномодифікованих 
продуктів у бджільництві // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / 
ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 2. – С. 37–38. – (У співавт.: 
І. П. Гранківський). 
27. Проблемы генномодификованних продуктов в пчеловодстве // 
Аграрная наука – сельскому хозяйству : сб. ст. VIII Междунар. науч. практ. 
конф., 6–7 февр. 2013 г. – Барнаул : АГАУ, 2013. – Кн. 1. – С. 482−483. – 
(У співавт.: І. П. Гранківський). 
28.  Програма закордонної практики студентами технологічного 
факультету ОКР «Бакалавр» спец. 6.090102 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва». – Житомир : Житомирська облдрукарня, 
2013. – 14 с. – (У співавт.: Д. В. Лісогурська, І. В. Ковальчук). 
29. Робоча програма загально-технологічної практики студентів 
технологічного факультету ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090102 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Житомир : 
Палітра-плюс, 2013. – 16 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, В. Ф. Андрійчук). 
30. Спеціально-технологічна (професійна) практика : програма і метод. 
вказівки для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст», «Магістр» спец. 
«Технології виробництва продукції тваринництва» спец. «Бджільництво». – 
Житомир : Палітра-плюс, 2013. – 29 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, 
М. М. Кривий). 
31. Вплив терміну використання стільників та способу первинної обробки 
на якість меду // Наукові читання – 2014 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 52–54. – (У співавт.: М. М. Кривий, 
О. В. Лісогурська, Д. В. Лісогурська [та ін.]). 
32. Лесная пчела Украины // Проблемы и перспективы сохранения 
генофонда медоносных пчел в современных условиях : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 145-летию со дня рожд. 
М. А. Дернова, 4–5 марта 2014 г. – Киров : Северо-Восточный РНЦ [и др.], 
2014. – С. 218–221. – (У співавт.: Д. В. Лісогурська). 
33.  Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни 
«Технологія виробництва продукції бджільництва» ОКР «Спеціаліст», 
«Магістр» спец. «Технологія виробництва продукції тваринництва», 
спеціалізації «Бджільництво». – Житомир : Палітра-плюс, 2014. – 44 с. – 
(У співавт.: Т. В. Вербельчук). 
34. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Технологія виробництва продукції 
вівчарства» на тему «Основні технологічні процеси ведення вівчарства на 
малих фермах» : для студ. за напрямом підготовки 6.090.102 «Технологія 

1583 

 



виробництва продукції тваринництва». – Житомир : Палітра-плюс, 2014. – 
30 с. – (У співавт.: Т. В. Вербельчук). 
35. Походження та характеристика падевих медів лісової рослинності 
Полісся // Вісн. ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (44), т. 3. – С. 175−192. – (У співавт.: 
Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук). 
36. Радиоэкологическая оценка продуктов пчеловодства, полученных в 
условиях Житомирского Полесья // Аграрная наука – сельскому хозяйству : 
сб. ст. ІХ Междунар. науч. практ. конф., 5–6 февр. 2014 г. – Барнаул : АГАУ, 
2014. – С. 148–149. – (У співавт.: Д. В. Лісогурська, С. В. Фурман, 
М. М. Кривий). 
37. Результати студентських досліджень на новий рівень // Наукові 
читання – 2014 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 
Т. 1. – С. 47–50. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, Т. В. Вербельчук, 
В. А. Барановська). 
38. Вимоги часу до практичної підготовки фахівців // Вісн. ЖНАЕУ. – 
2015. – № 2 (52), т. 3. – С. 38−50. – (У співавт.: В. А. Барановська, 
Т. В. Вербельчук). 
39. Кроки бджільництва України до ЄС та органічної продукції // Аграрна 
наука, освіта, виробництво: європейський досвід України : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., 17−18 листоп. 2015 р. – Житомир, 2015. – С. 376–381. – 
(У співавт.: М. М. Кривий, Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук). 
40. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Технологія виробництва продукції 
вівчарства» на тему «Організація годівлі овець» : для студ. за напрямом 
підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва». – Житомир : Палітра-плюс, 2015. – 30 с. – (У співавт.: 
Т. В. Вербельчук). 
41. Некоторые аспекты научно-производственной базы практик 
зооинженеров // Аграрная наука – сельскому хозяйству : сб. ст. X Междунар. 
науч.-практ. конф., 4–5 февр. 2015 г. : в 3-х кн. – Барнаул : АГАУ, 2015. – 
Кн. 1. – С. 41–43. – (У співавт.: Т. В. Вербельчук, В. А. Барановська). 
42. Органический мед лесной растительности Полесья Украины 
возможен // Аграрная наука – сельскому хозяйству : сб. ст. X Междунар. 
науч.-практ. конф., 4–5 февр. 2015 г. – Барнаул : АГАУ, 2015. – С. 174−176. – 
(У співавт.: Т. В. Вербельчук, Д. В. Лісогурська, С. П. Вербельчук). 
43. Украина на пути к органическому пчеловодству // Биотехнологические 
аспекты развития современного пчеловодства : материалы II междунар. науч. 
практ. конф., 3−4 марта 2015 г. – Киров : НИИСХ Северо–Востока, 2016. – 
С. 131−138. – (У співавт.: Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук). 
44. Україна на шляху до органічного виробництва // Бджолярський круг. 
«За рентабельну пасіку». – 2015. – № 3 (33). – С. 54−56. – (У співавт.: 
Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук). 
45. Шаги к органическому пчеловодству на Житомирщине // 

1584 

 



Биотехнологические аспекты развития современного пчеловодства : 
материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 3–4 марта 2015 г. – Киров : 
НИИСХ Северо-Востока, 2015. – С. 138–142. – (У співавт.: Т. В. Вербельчук, 
М. М. Кривий, С. П. Вербельчук). 
46. Джерела падевих медів Полісся // Інноваційні технології та 
інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали III міжнар. 
наук.-практ. конф., 20−21 жовт. 2016 р. ‒ Тернопіль : Крок, 2016. ‒ Ч. 1. – 
С. 97‒100. – (У співавт.: Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук). 
47. За якість та безпеку продукції бджільництва // Органічне виробництво і 
продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. 
конф.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2016. – С. 151–156. – (У співавт.: 
Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук, В. А. Барановська). 
48. Зміни біоценозів лісу на Поліссі Житомирщини // Вісн. ЖНАЕУ. – 
2016. – № 1 (55), т. 3. – С. 163–170. – (У співавт.: С. П. Вербельчук, 
М. М. Кривий, Т. В. Вербельчук, П. П. Хомич). 
49. Медовий запас та характеристика медозбірних угідь пасіки ЖНАЕУ в 
Овруцькому районі // Вісн. ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (55), т. 3. – С. 149–157. – 
(У співавт.: С. П. Вербельчук, М. М. Кривий, Т. В. Вербельчук, І. В. Столяр). 
50. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Технологія виробництва продукції вівчарства» на тему «М’ясна 
та молочна продукція овець» : для студ. напряму підготовки «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва». – Житомир : Палітра-
плюс, 2016. – 45 с. – (У співавт.: Т. В. Вербельчук, В. І. Ткачук, 
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53. Мікотоксини – як загроза органічному бджільництву // Органічне 
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экологической безопасности России : кол. моногр. / А. З. Брандорф, 
Л. М. Колбина, М. М. Ивойлова [и др.]. – Киров : НИИСХ Северо-Востока, 
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57. Аналіз технологій виробництва перги // Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка. Сільськогосподарські науки. – 2017. – 
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7. Методичні положення та норми часу працівників ветеринарної 
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оцінювання ефективності вирощування продукції хмелярства / заявник і 
патентовласник Український науково-дослідний інститут продуктивності 
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praktická konference, 27 října – 05 listopadu 2013 r. – Praha : Education and 
Science, 2013. – Díl 18 : Lékařství. Tělovychova a sport. – S. 78–81. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, A. M. Яблонська, О. О. Пантус [та ін.]). 
7. Соціальні та духовні потреби студентів у рухомій активності // 
Naukowa przestrzen Europy – 2013 : materiały IX Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji, 07–15 kwietnia 2013 r. – Przemysl : Nauka s studia, 
2013. – Vol. 36 : Budownictwo і architektura. Fizyczna kultura i sport. – S. 65–
70. – (У співавт.: Г. П. Грибан, М. І. Пуздимір, П. П. Ткаченко [та ін.]). 
8. Теоретико-методичні засади оптимізації систем фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів України // Наукові читання – 2014 : 
наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 67–68. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк, І. Ю. Канділов [та ін.]). 
9. Вплив вольових якостей студентів на показники виконання тестів з 
фізичної підготовленості // Modern curopcan science – 2016 : Materials of the 
XII International scientific and practical conference. – Sheffield : Science and 
education LTD, 2016. – Vol. 11 : Philological sciences, physical culture and 
sport. – Р. 57–61. – (У співавт.: Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк). 
10. Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток спеціальних 
медичних груп упродовж навчання у вищих навчальних закладах // Фізична 
культура, спорт та здоров’я нації. – 2016. – Вип. 20. – С. 47–51. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, О. Тимошенко). 
11. Сучасні педагогічні технології збереження здоров’я студентської 
молоді як складова фізичного виховання // Trends of modern science – 2016 : 
materials of XII International research and practice conference, may 30 – june 7 
2016. – Sheffield : Science and Education, 2016. – Vol. 18 : Physical culture and 
sport. Psychology and sociology. – P. 24–27. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
Ф. Г. Опанасюк, П. Б. Пилипчук). 

 
Степаненко Валентина Миколаївна 

 
1. Аз-Буки-Веді тваринника : навч. посіб. / під заг. ред. В. А. Бурлаки. – 
Житомир : Рута, 2007. – 436 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, М. М. Кривий, 
В. Ф. Шевчук [та ін.]). 
2. Комбінований тип годівлі, його використання для великої рогатої 
худоби // Тваринництво України. – 2007. – № 11. – С. 18–21. – (У співавт.: 
В. П. Славов, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]). 
3. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» : для студ. 2 курсу 
технол. ф-ту скороченого терміну навчання спец. 6.130.200 «Технологія 
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виробництва і переробки продукції тваринництва» / В. А. Бурлака, 
В. П. Славов, В. М. Степаненко [та ін.]. – Житомир : ДАУ, 2007. – 72 с. 
4. Методичні рекомендації для самостійної роботи студ. з дисципліни 
«Годівля сільськогосподарських тварин» напрямку 6.090.102 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» : для студ. ф-ту вет. 
медицини. – Житомир : ДАУ, 2007. – 47 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
В. П. Славов, Н. В. Павлюк [та ін.]). 
5. Методичні рекомендації та завдання до написання контрольної роботи 
з дисципліни «Технологія кормів з основами кормовиробництва» : для студ. 
2 курсу заоч. форми навчання зі спец. 6.130.200 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва». – Житомир : ДАУ, 2007. – 91 с. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака, В. П. Славов). 
6. Робоча програма та методичні рекомендації для проведення навчальної 
практики студентами з дисципліни «Технологія кормів з основами 
кормовиробництва» напрямку 6.090.102 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва». – Житомир : ДАУ, 2007. – 47 с. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака, М. М. Кривий, Н. В. Павлюк [та ін.]). 
7. Кропива та її використання : метод. рекомендації для лаб. занять з 
дисципліни «Технологія кормів з основами кормовиробництва» : для студ. 
технол. ф-ту спец. «Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва» і студ. ф-ту вет. медицини спец. «Лікар вет. медицини». – 
Житомир : ДАУ, 2008. – 54 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, М. М. Кривий, 
В. В. Борщенко [та ін.]). 
8. Літні раціони та ефективність травлення // Тваринництво України. – 
2008. – № 11. – С. 33–37. – (У співавт.: М. М. Кривий). 
9. Методичні рекомендації для лабораторних занять з дисципліни 
«Технологія кормів з основ кормовиробництва» : для студ. 2-го курсу 
напрямку підготовки «Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва» і спец. «Вет. медицина». Ч. 1. Зелені корми та методи їх 
використання. – Житомир : ДАУ, 2008. – 130 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
В. П. Славов, В. В. Борщенко [та ін.]). 
10. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Технологія кормів з основами кормовиробництва» : для студ. 
технол. ф-ту напряму підготовки «Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва». Ч. 2. Технологічні аспекти заготівлі та 
використання сухих і вологих кормів. – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 100 с. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака, В. П. Славов, В. В. Борщенко [та ін.]). 
11. Методичні рекомендації для проведення практактичних занять з 
дисципліни «Дресирування собак» : для студ. технол. ф-ту напряму 
підготовки «Технологія виробництва та переробки продуктів 
тваринництва». – Житомир : ДАЕУ, 2008. – 114 с. – (У співавт.: 
В. А. Бурлака, В. П. Славов, Н. В. Павлюк [та ін.]). 
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12. Методичні рекомендації і завдання для написання курсового проекту з 
дисципліни «Спеціальне собаківництво» спец. «Кінологія» : для студ. технол. 
ф-ту напряму підготовки «Технологія виробництва та переробки продуктів 
тваринництва». – Житомир : ДАЕУ, 2008. – 34 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
М. М. Кривий, Н. В. Павлюк). 
13. Кафедра годівлі тварин та технології кормів. Шляхи становлення, 
здобутки, перспективи. – Житомир : ДАЕУ, 2009. – 148 с. – (У співавт.: 
В. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]). 
14. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Технологія 
виробництва продукції тваринництва» : для студ. спец. 6.030 601 
«Менеджмент ЗЕД» стац. форми навчання (за вимогами КМСОНП). – 
Житомир : Палітра-плюс, 2009. – 40 с. – (У співавт.: В. В. Борщенко, 
В. А. Бурлака, М. М. Кривий [та ін.]). 
15. Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Технології 
виробництва продукції тваринництва» : для студ. 1 курсу ф-ту аграр. 
менеджменту зі спец. 6.030 604 «Економіка підприємств» стац. форми 
навчання (за вимогами КМСОНП). – Житомир : Палітра-плюс, 2009. – 39 с. – 
(У співавт.: В. В. Борщенко, В. А. Бурлака, М. М. Кривий [та ін.]). 
16. Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Технології 
виробництва продукції тваринництва» : для студ. 1 курсу ф-ту аграр. 
менеджменту зі спец. 6.030 601 «Менеджмент організацій» скороченої форми 
навчання (за вимогами КМСОНП). – Житомир : Палітра-плюс, 2009. – 39 с. – 
(У співавт.: В. В. Борщенко, В. А. Бурлака, Н. В. Павлюк [та ін.]). 
17. Робоча програма ознайомчої практики: для студ. 1 курсу зі спец. 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Житомир : 
Палітра-плюс, 2009. – 12 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, В. В. Борщенко, 
Н. В. Павлюк [та ін.]). 
18. Аз-Буки-Веді тваринника : навч. посіб. / під заг. ред. В. А. Бурлаки. –  
2-ге вид. –Житомир : Полісся, 2010. – 496 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
Л. П. Горальський, Д. А. Засекін [та ін.]). 
19. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : метод. 
рекомендації з вивчення дисципліни студ. денної форми навчання із спец. 
8.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
ОКР «Спеціаліст». – Житомир : Палітра-плюс, 2010. – 47 с. – (У співавт.: 
В. В. Борщенко, В. А. Бурлака, М. М. Кривий [та ін.]). 
20. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : метод. 
рекомендації з вивчення дисципліни студ. заоч. форми навчання із спец. 
8.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
ОКР «Спеціаліст». – Житомир : Палітра-плюс, 2010. – 40 с. – (У співавт.: 
В. В. Борщенко, В. А. Бурлака, М. М. Кривий [та ін.]). 
21. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : метод. 
рекомендації з вивчення дисципліни студ. денної форми навчання із спец. 
8.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
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ОКР «Магістр». – Житомир : Палітра-плюс, 2010. – 40 с. – (У співавт.: 
В. В. Борщенко, В. А. Бурлака, М. М. Кривий [та ін.]). 
22. Використання зелених кормів в годівлі тварин. – Житомир : ЖНАЕУ, 
2010. – 31 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, Л. Ф. Бабич). 
23. Гематологічні показники індичок, що отримували з раціоном алунітове 
борошно // Зб. наук. пр. Вінницького нац. аграр. ун-ту. Сер. С.-г. науки. – 
2010. – № 4 (44). – С. 35–36. – (У співавт.: В. А. Бурлака, В. В. Туманов). 
24. Методичні рекомендації «Дипломне проектування з годівлі тварин та 
технології кормів» : для студ. технол. ф-тів вищих навч. закладів напряму 
підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 87 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, М. М. Кривий, 
В. В. Борщенко [та ін.]). 
25. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Технологія кормів з основами кормо виробництва» : для студ. 
технол. ф-ту напряму підготовки «Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва». Ч. 3. Високоенергетичні корми та кормові добавки 
в раціонах тварин, птиці, риб. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 118 с. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака, В. П. Славов, М. М. Кривий [та ін.]). 
26. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Технології 
виробництва продукції тваринництва» : для студ. спец. «Екологія лісового 
господарства» стац. форми навчання (за вимогами КМСОНП). – Житомир : 
Палітра-плюс, 2010. – 39 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, М. М. Кривий, 
В. В. Борщенко [та ін.]). 
27. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Технології 
виробництва продукції тваринництва» : для студ. спец. «Екологія лісового 
господарства» заоч. форми навчання (за вимогами КМСОНП). – Житомир : 
Палітра-плюс, 2010. – 40 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, М. М. Кривий, 
В. В. Борщенко [та ін.]). 
28. Технологія виробництва кормів і кормових добавок : метод. вказівки 
для проведення практ. занять зі студ. заоч. форми навчання за спец. 8.130201 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2010. – 30 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, М. М. Кривий, 
В. В. Борщенко [та ін.]). 
29. Біохімічні та морфологічні показники крові молодняку свиней при 
згодовуванні комбінованих силосів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2011. – № 2, т. 1. – 
С. 138–143. – (У співавт.: В. П. Славов, Р. О. Васильєв, М. М. Кривий). 
30. Кропива та її використання // Теоретичні та прикладні проблеми 
екосистемології : зв. зб. тез і ст. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 26–27 жовт. 
2011 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – С. 159–164. – 
(У співавт.: Н. В. Павлюк, В. А. Бурлака, М. М. Кривий, О. І. Скоромна). 
31. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Технології 
виробництва продукції тваринництва» : для студ. спец. 6.030 604 «Економіка 
підприємств» стац. форми навчання (за вимогами КМСОНП). – Житомир : 
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Палітра-плюс, 2011. – 28 с. – (У співавт.: В. В. Борщенко, В. А. Бурлака, 
М. М. Кривий [та ін.]). 
32. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Технології 
виробництва продукції тваринництва» : для студ. спец. 6.030 601 
«Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності» стац. форми навчання (за вимогами КМСОНП). – Житомир : 
Палітра-плюс, 2011. – 32 с. – (У співавт.: В. В. Борщенко, В. А. Бурлака, 
М. М. Кривий [та ін.]). 
33. Радіологічна оцінка продуктів бджільництва, вироблених в умовах 
природних угідь // Зб. наук. пр. Вінницького нац. аграр. ун-ту. Сер. С.-г. 
науки. – 2011. – № 11 (51). – С. 161–164. – (У співавт.: М. М. Кривий, 
С. П. Вербельчук, Д. В. Лісогурська [та ін.]). 
34. Робоча програма навч. практики з дисципліни «Технології виробництва 
продукції тваринництва» : для студ. 1 курсу ф-ту аграр. менеджменту зі спец. 
6.030601 «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності» стац. форми навчання (за вимогами КМСОНП). – Житомир : 
Палітра-плюс, 2011. – 20 с. – (У співавт.: В. В. Борщенко, В. А. Бурлака, 
М. М. Кривий [та ін.]). 
35. Баланс свинцю і кадмію в організмі підсвинків при використанні 
природних сорбентів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2012. – № 2 (33), т. 2. – С. 110–112. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака, Є. А. Давидов, Н. В. Павлюк). 
36. Годівля екзотичних тварин : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Бурлаки. – 
Вид. 2-ге. – Житомир : Полісся, 2012. – 358 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
М. М. Кривий, О. І. Скоромна [та ін.]). 
37. Ефективність використання багатокомпонентних силосів із ярих 
зернофуражних культур для відгодівлі бугайців в умовах Полісся України // 
Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнар. 
наук.-практ. конф. – К., 2012. – С. 123–125. – (У співавт.: І. М. Савчук). 
38. Поживна цінність комбінованих силосів // Агропромислове 
виробництво Полісся. – 2012. – № 5. – С. 102. – (У співавт.: І. М. Савчук). 
39. Продуктивні якості бугайців при використанні у раціонах 
багатокомпонентних силосів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2012. – № 2 (33), т. 2. – 
С. 45–48. – (У співавт.: Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко [та ін.]). 
40. Використання місцевих високобілкових кормів зернобобових культур 
при виробництві молока і яловичини в зоні Полісся України : метод. 
рекомендації. – Житомир : Рута, 2013. – 52 с. – (У співавт.: А. А. Гетя, 
І. А. Іонов, С. А. Михальченко [та ін.]). 
41. Кінологія: утримання, годівля, дресирування собак : підручник / за заг. 
ред. В. А. Бурлаки. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 512 с. – (У співавт.: 
В. А. Бурлака, Л. П. Горальський, Д. А. Засєкін [та ін.]). 
42. Концентрація важких металів у яловичині за використання силосів – 
кукурудзяного та зі злаково-бобових культур // Вісн. аграр. науки. – 2013. – 
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№ 8. – С. 26–29. – (У співавт.: Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко 
[та ін.]). 
43. М’ясна продуктивність бугайців при використанні в раціонах злаково-
бобового силосу // Зб. наук. пр. ПДАТУ. – 2013. – Вип. 21. – С. 260–263. 
44. Методичні рекомендації для лабораторних занять з дисципліни 
«Зоохіманаліз кормів» : для студ. ф-ту технології виробництва та переробки 
продукції тваринництва. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Ч. 1. – 107 с. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака, О. О. Лавринюк, М. М. Кривий [та ін.]). 
45. Методичні рекомендації для лабораторних занять з дисципліни 
«Зоохіманаліз кормів» : для студ. ф-ту технології виробництва та переробки 
продукції тваринництва. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Ч. 2. – 75 с. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака, О. О. Лавринюк, М. М. Кривий [та ін.]). 
46. Переваримость и обмен веществ в организме бычков при 
использовании силоса из кукурузы и злаково-бобовой смеси // Научные 
основы модернизации отраслей земледелия и животноводства Калужского 
региона в современных условиях : тр. междунар. науч.-практ. конф. – 
Калуга : ГНУ НИИСХ Россельхозакадемии, 2013 – С. 96–101. 
47. Питома активність 137Cs у продуктах забою бугайців при використанні 
злаково-бобового силосу // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем 
АПК : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 22 трав. 
2013 р. – Житомир, 2013. – С. 89–92. 
48. Рубцевий метаболізм і гематологічні показники при використанні у 
кормових раціонах бугайців різних силосів // Наук.-техн. бюл. / Ін-т 
тваринництва НААН. – 2013. – Вип. 108. – С. 102–106. 
49. Технологія виробництва продукції тваринництва : метод. вказівки для 
виконання контрольної роботи для студ. ф-ту обліку та фінансів напряму 
підготовки: 6.030 509 «Облік і аудит» та 6.030 508 «Фінанси і кредит» стац. 
та заоч. форми навчання. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 75 с. – (У співавт.: 
В. А. Бурлака, В. В. Борщенко, М. М. Кривий). 
50. Використання зернобобових на корм при виробництві молока і м’яса в 
зоні Полісся України : [монографія] / за ред. Ю. І. Савченка, І. М. Савчука. – 
Житомир : Рута, 2014. – 206 с. – (У співавт.: Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, 
М. Г. Савченко [та ін.]). 
51. Використання злаково-бобових силосів для годівлі бугайців // 
Тваринництво України. – 2014. – № 8–9. – С. 67–70. 
52. Ефективність використання злаково-бобового силосу у складі раціонів 
ремонтних телиць // Молоді вчені у вирішенні проблем тваринництва та 
ветеринарії : матеріали першої наук.-практ. конф., 18 листоп. 2014 р. – 
Житомир, 2014. – С. 65–70. 
53. Злаково-бобові силоси в раціонах молодняку ВРХ // Агропромислове 
виробництво Полісся. – 2014. – № 7. – С. 35. – (У співавт.: І. М. Савчук, 
Ю. І. Савченко, М. Г. Савченко). 
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54. Методичні вказівки щодо підготовки та написання контрольної роботи 
студентами заочної форми навчання ОКР «Магістр» за спеціальністю 
8.130.201 – «Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва». – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 16 с. – (У співавт.: 
В. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]). 
55. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни 
«Тваринництво» напряму підготовки 6.090 101 «Агрономія». – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2014. – 76 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, О. О. Лавринюк, 
М. М. Кривий [та ін.]). 
56. Методичні рекомендації і робочий зошит для проведення лабораторних 
занять з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» зі спеціальності 
6.110101 «Ветеринарна медицина». – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 92 с. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака, О. О. Лавринюк, М. М. Кривий [та ін.]). 
57. Методичні рекомендації та робочий зошит для самостійної роботи з 
дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» зі спеціальності 
6.110101 «Ветеринарна медицина» / В. А. Бурлака, О. О. Лавринюк, 
М. М. Кривий. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 56 с. – (У співавт.: 
В. А. Бурлака, О. О. Лавринюк, М. М. Кривий [та ін.]). 
58. Перетравність і обмін речовин в організмі бугайців при використанні 
силосів із кукурудзи та злаково-бобової сумішки // Наукові читання – 2014 : 
наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 57–60. 
59. Використання силосів із злаково-бобових культур при виробництві 
яловичини в зоні Полісся України : метод. рек. – Житомир : ІСГП, 2015. – 
55 с. – (У співавт.: А. А. Гетя, Р. І. Рудик, Ю. І. Савченко, І. М. [та ін.]). 
60. Ефективність використання злаково-бобового силосу замість 
кукурудзяного в годівлі ремонтних телиць // Вісн. ЖНАЕУ. – 2015. – 
№ 2 (52), т. 3. – С. 185–189. – (У співавт.: І. М. Савчук, Н. В. Павлюк). 
61. Ефективність використання силосів на основі пелюшки і люпину в 
годівлі бугайців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів». – Х., 2015. – 20 с. 
62. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять зі студентами 
з дисципліни «Тваринництво» напряму підготовки 6.090 101 «Агрономія». – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 62 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, 
О. О. Лавринюк, М. М. Кривий [та ін.]). 
63. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» зі спеціальності 
6.110101 «Ветеринарна медицина». – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 24 с. – 
(У співавт.: В. А. Бурлака, О. О. Лавринюк, М. М. Кривий [та ін.]). 
64. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних 
занять із дисципліни «Годівля тварин та технологія кормів» розділу 
«Нормована годівля сільськогосподарських тварин» : для студ. технолог.  
ф-ту та ф-ту вет. медицини. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 113 с. – (У співавт.: 
В. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]). 
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65. Накопичення 137Cs у продуктах забою бугайців при використанні в 
раціонах силосів із кукурудзи та злаково-бобової сумішки // Biodiversity after 
Chernobyl Accident : the scientific proceedings of the International network 
AgroBioNet. – Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. – Part 2. – P. 196–
200. – (У співавт.: І. М. Савчук). 
66. Накопичення важких металів у кормах раціону та продуктах забою 
бугайців при згодовуванні злаково-бобових силосів // Молоді науковці – 
тваринникам Житомирщини : наук.-практ. рек. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 
С. 80–84. – (У співавт.: І. М. Савчук). 
67. Відтворна здатність свиноматок при використанні сорбентів важких 
металів // Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : матеріали VІІ 
міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 трав. 2017 р. – Кам’янець-Подільський : 
Зволейко Д. Г., 2017. – С. 75–78. – (У співавт.: В. А. Басаргін, 
О. О. Лавринюк). 
68. Пат. 120846 Україна, МПК А23К 20/28, А23К 50/30, А23К 50/60. 
Застосування алуніту кормової добавки для профілактики отруєнь свиней 
важкими металами / заявник і патентовласник Басаргін В. А. –
№ u201703571 ; заявл. 12.04.2017 ; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. – 
(У співавт.: В. А. Басаргін, О. О. Лавринюк, Т. М. Тимощук [та ін.]). 
69. Робочий зошит з дисципліни «Кормова база бджільництва». – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 60 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака, М. М. Кривий, 
Н. В. Павлюк [та ін.]). 

 
Ткаченко Павло Петрович 

 
1. Шляхи удосконалення системи професійно-прикладної фізичної 
підготовки студентів аграрних вузів України // Актуальні проблеми 
фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи 
організації навчання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 13–14 верес. 
2007 р. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Ч. І. – С. 129–131. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, Н. Г. Грибан). 
2. Активізація розумової працездатності студентів засобами фізичного 
виховання // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах 
кредитно-модульної системи навчання : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., 20–21 квіт. 2010 р. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 218–221. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк, О. С. Скорий [та ін.]). 
3. Активізація рухової активності студентів спеціального навчального 
відділення // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 2. – С. 99–102. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
О. В. Ободзінська, О. О. Пантус, А. П. Денисовець). 
4. Вплив занять фізичними вправами і спортом на швидкість протікання 
розумових процесів // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в 
умовах кредитно-модульної системи навчання : матеріали Всеукр. наук.-
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практ. конф., 20–21 квіт. 2010 р. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 221–223. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, О. С. Скорий, Т. В. Сметаннікова [та ін.]). 
5. Основи харчування. Теорія та практичні застосування / за ред. 
Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2010. – 882 с. – (У співавт.: Т. В. Власенко, 
Г. П. Грибан, Н. Г. Грибан [та ін.]). 
6. Активізація навчальної діяльності студентів спеціальної медичної 
групи // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології / Луцький ін-т розвитку 
людини ун-ту «Україна». – 2011. – Вип. 6. – С. 68–75. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, А. П. Денисовець, Д. О. Дзензелюк, К. В. Плотіцин). 
7. Гирьовий спорт : навч. посіб. / за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ 
НАУ, 2011. – 880 с. – (У співавт.: М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, 
В. М. Романчук). 
8. Причини низької рухової активності студентів спеціального 
навчального відділення // Фізичне виховання студентської молоді: проблеми 
та перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 
2011 р. – К. : НУБіП України, 2011. – С. 142–147. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
9. Роль та стан харчування у життєдіяльності студентської молоді // 
Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – 2011. – Вип. 6. – С. 75–82. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, А. П. Денисовець, О. В. Ободзінська [та ін.]). 
10. Самооцінка студентами рівня фізичного стану – шлях для нормування 
фізичних навантажень // Фізичне виховання студентської молоді: проблеми 
та перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 
2011 р. – К. : НУБіП України, 2011. – С. 94–100. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
Д. О. Дзензелюк, А. П. Денисовець [та ін.]). 
11. Удосконалення організації і проведення навчальних занять зі 
студентами спеціальної медичної групи // Проблеми сучасної валеології, 
фізичної культури та реабілітації : зб. наук. пр. за матеріалами V Всеукр. 
наук.-практ. конф. – Херсон, 2011. – С. 97–101. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
12. Фізична культура як галузь духовного розвитку особистості студента // 
Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : зб. наук. пр. 
за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2011 р. – Херсон : ХДУ, 
2011. – С. 95–98. – (У співавт.: Г. П. Грибан, А. П. Денисовець, 
К. В. Плотіцин [та ін.]). 
13. Основи повноцінного харчування студентської молоді як один із 
показників здорового способу життя // Achievement of high school – 2012 : 
материали за VIII междунар. науч.-практ. конф., 17–25 november 2012. – 
София : Бял ГРАД–БГ, 2012. – Т. 24 : Здание и архитектура. Физическа 
култура и спорт. – С. 58–63. – (У співавт.: Г. П. Грибан, О. С. Скорий, 
А. П. Денисовець [та ін.]). 
14. Роль здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні 
студентів спеціального відділення // Dny Vedy – 2012 : materialy 
VIII Mezinarodni vedecko-practicka konference, 27 brezen–05 dubna 2012 r. – 
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Praha : Education and Science, 2012. – Dil 95 : Telovychova a sport. – S. 68–71. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, А. П. Денисовець, О. О. Пантус [та ін.]). 
15. Формування духовності в студентів у процесі занять фізичною 
культурою і спортом // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 
2012 : materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 7–
15 listopada 2011 roku. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – Vol. 10 : 
Pedagogiczne nauki. – S. 51–54. – (У співавт.: Г. П. Грибан, А. П. Денисовець, 
О. В. Ободзінська [та ін.]). 
16. Шляхи підвищення рухової активності у студентів спеціальної 
медичної групи // Naukowa przestzen Europy – 2012 : materialy 
VIII miedzynarodowej naukowi-prakticznej konferencji, 07–15 kwietnia 
2012 roku. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – Vol. 19 : Pedagogiczne nauki. 
Muzyka i zycie. Fizyczna kultura i sport. – S. 58–60. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
А. П. Денисовець, О. О. Пантус, К. А. Бартош). 
17. Вплив негативного навколишнього середовища на стан здоров’я 
студентської молоді під час проведення навчальних занять з фізичного 
виховання // Moderní vymoženosti vědy – 2013 : materiály IX mezinárodní 
vědecko-praktická konference, 27 ledna – 05 unora 2013 r. – Praha : Education and 
Science, 2013. – Díl 79 : Tělovychova a sport. – S. 91–94. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, О. С. Скорий, А. П. Денисовець [та ін.]). 
18. Динаміка фізичної підготовленості студентів-аграріїв протягом 
навчання у вищому навчальному закладі // Наук. часопис [Нац. пед. ун-ту 
ім. М. П. Драгоманова]. Сер. 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної 
культури (фізична культура і спорт). – 2013. – Вип. 11. – С. 16–22. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, О. В. Тимошенко). 
19. Критерії оцінки фізичного стану студентів // Naukowa przestrzen 
Europy – 2013 : materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 
07–15 kwietnia 2013 r. – Przemysl : Nauka s studia, 2013. – Vol. 36 : 
Budownictwo і architektura. Fizyczna kultura i sport. – S. 76–79. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, М. І. Пуздимір, О. С. Скорий [та ін.]). 
20. Методика навчання техніки класичних вправ у гирьовому спорті : 
метод. рекомендації. – Житомир : Рута, 2013. – 64 с. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан). 
21. Основи підготовки в гирьовому спорті : навч.-метод. посіб. – 
Житомир : Рута, 2013. – 100 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
22. Підготовка кваліфікованих гирьовиків перед змаганнями : метод. рек. – 
Житомир : Рута, 2013. – 72 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
23. Підготовка та проведення змагань з гирьового спорту : метод. рек. – 
Житомир : Рута, 2013. – 28 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
24. Соціальні та духовні потреби студентів у рухомій активності // 
Naukowa przestrzen Europy – 2013 : materiały IX Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji, 07–15 kwietnia 2013 r. – Przemysl : Nauka s studia, 
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2013. – Vol. 36 : Budownictwo і architektura. Fizyczna kultura i sport. – S. 65–
70. – (У співавт.: Г. П. Грибан, М. І. Пуздимір, О. В. Ободзінська [та ін.]). 
25. Управління підготовкою гирьовиків : метод. рекомендації. – Житомир : 
Рута, 2013. – 32 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
26. Фізичний розвиток студентів та критерії його оцінки // Efektivní nástroje 
moderních věd – 2013 : materiály IX mezinárodní vědecko-praktická conference, 
27 dubna – 05 května 2013 r. – Praha : Education and Science, 2013. – Dil 33 : 
Tělovychova a sport. Hudba a život. – S. 69–73. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
М. І. Пуздимір, О. С. Скорий [та ін.]). 
27. Харчування гирьовиків : метод. рекомендації. – Житомир : Рута, 
2013. – 56 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
28. Виховання позитивного ставлення студентів до навчального процесу з 
фізичного виховання // Australian Journal of Scientific Research. – 2014. – 
№ 2 (6), vol. III. – P. 884–889. – (У співавт.: Г. П. Грибан, С. Романчук, 
В. Романчук). 
29. Відновлення та стимуляція працездатності гирьовиків : метод. 
рекомендації. – Житомир : Рута, 2014. – 32 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
30. Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / за ред. 
Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2014. – 400 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан, 
К. В. Пронтенко, В. В. Пронтенко, В. М. Романчук). 
31. Лікарський контроль та самоконтроль у гирьовому спорті : метод. 
рекомендації. – Житомир : Рута, 2014. – 36 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
32. Основи гирьового спорту : метод. рекомендації. – Житомир : Рута, 
2014. – 60 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
33. Підготовка жінок у гирьовому спорті : метод. рекомендації. – 
Житомир : Рута, 2014. – 40 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко). 
34. Поповнення запасів рідини у гирьовиків під час фізичних 
навантажень : метод. рекомендації. – Житомир : Рута, 2014. – 36 с. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан). 
35. Профілактика травматизму у гирьовому спорті : метод. рекомендації. – 
Житомир : Рута, 2014. – 40 с. – (У співавт.: Г. П. Грибан). 
36. Рівень рухової активності учнів загальноосвітніх закладів 
м. Житомира // Наук. часопис [Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. 
Сер. 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура 
і спорт). – 2014. – Вип. 5. – С. 41–45. – (У співавт.: Д. О. Дзензелюк, 
Л. Б. Білоконь, Т. В. Курилло). 
37. Спортивно-масова робота з гирьового спорту у вищому навчальному 
закладі : метод. рекомендації. – Житомир : Рута, 2014. – 68 с. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан). 
38. Теоретико-методичні засади оптимізації систем фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів України // Наукові читання – 2014 : 
наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 1. – С. 67–68. – 
(У співавт.: Г. П. Грибан, Ф. Г. Опанасюк, І. Ю. Канділов [та ін.]). 
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39. Фізична підготовка студентів у гирьовому спорті : навч.-метод. посіб. / 
за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2014. – 118 с. – (У співавт.: 
Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, Д. В. Бойко). 
40. Модернізація системи фізичного виховання студентів на основі 
особистісно орієнтованого вибору рухової активності // Вісн. Чернігівського 
нац. пед. у-ту. Сер. Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. – 2016. – Вип. 139, 
т. 1. – С. 183–186. 
41. Розвиток силових якостей у студентів засобами гирьового спорту // 
Наук. часопис [Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. Сер. 15. Науково-
педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2016. – 
Вип. 3 (2). – С. 329–332. 

 
Ткачук Віктор Іванович 

 
1. Методичні розробки і завдання до лабораторних занять з курсу 
«Технологія виробництва яловичини» : для студ. спец. 6.130.200 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва». – Житомир : ДАУ, 2007. – 
60 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, В. А. Барановська). 
2. Склад крові свиноматок під дією мікотоксинів // Тваринництво 
України. – 2007. – № 3. – С. 26–28. – (У співавт.: В. Ф. Андрійчук). 
3. Зміни складу крові свиноматок при згодовувані анальциму при 
мікотоксикозах // Сучасні проблеми живлення тварин, технології кормів та 
шляхи їх вирішення : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир, 
2008. – С. 60–62. – (У співавт.: В. Ф. Андрійчук). 
4. Влияние сорбентов на биохимические показатели крови свиноматок // 
Пути интенсификации отрасли свиноводства в странах СНГ : сб. тр. 
XVI Междунар. науч.-практ. конф. – Гродно : Науч.-практ. центр Нац. акад. 
наук Беларуси по животноводству, 2009. – С. 116–117. – (У співавт.: 
В. Ф. Андрійчук). 
5. Вплив мікотоксинів на динаміку живої маси свиноматок // Вісн. 
ЖНАЕУ. – 2009. – № 2 (25). – С. 175–178. – (У співавт.: В. Ф. Андрійчук). 
6. Вирощування, оцінка та племінне використання бугаїв плідників : 
конспект лекції для студ. спец. 7.130.201 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва» ОКР 6.130.200 «Бакалавр» з курсу 
«Технологія виробництва молока». – Житомир : Палітра, 2010. – 48 с. – 
(У співавт.: І. В. Ковальчук, В. А. Барановська). 
7. Динаміка живої маси свиноматок під час лактації та вирощування 
поросят-сисунів під впливом мікотоксинів // Вісн. ЖНАЕУ. – 2010. – № 1. – 
С. 371–375. 
8. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять для 
студентів спеціальностей 7.130.201 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» ОКР 6.130.200 «Бакалавр» з курсу «Технологія 
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виробництва молока». – Житомир : Палітра, 2010. – 130 с. – (У співавт.: 
І. В. Ковальчук, В. А. Барановська). 
9. Молочна продуктивність великої рогатої худоби : конспект лекції для 
студ. спец. 7.130.201 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» ОКР 6.130.200 «Бакалавр» з курсу «Технологія виробництва 
молока». – Житомир : Палітра, 2010. – 68 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, 
В. А. Барановська). 
10. Моніторинг контамінації зернових кормів мікотоксинами на 
Житомирщині // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – 2010. – 
Вип. 21, ч. 1 – С. 276–282. 
11. Наскрізна програма практичного навчання студентів технологічного 
факультету для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 
6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 33 с. – (У співавт.: В. Ф. Андрійчук, 
І. В. Ковальчук, Д. В. Лісогурська [та ін.]). 
12. Спеціалізоване м’ясне скотарство : навч. посіб. до виконання лаб. 
занять для студ. спец. 7.130.201, 8.130.201 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва» ОКР «Спеціаліст», «Магістр». – 
Житомир : Палітра, 2010. – 144 с. – (У співавт.: С. С. Спека, І. В. Ковальчук, 
І. П. Гранківський). 
13. Тлумачний словник для самостійної роботи студентів технологічного 
факультету за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр» з курсу «Методика наукових 
досліджень та патентознавство». – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 42 с. – 
(У співавт.: В. М. П’ясківський, Т. В. Вербельчук). 
14. Біотехнологічна характеристика порід молочного та комбінованого 
напряму продуктивності : конспект лекції для студ. спец. 7.130.201 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
ОКР 6.130.200 «Бакалавр» з курсу «Технологія виробництва молока». – 
Житомир : Палітра, 2012. – 51 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, 
В. А. Барановська, М. В. Слюсар). 
15. Відтворення стада в молочному скотарстві : конспект лекції для студ. 
спец. 7.130.201 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» ОКР 6.130.200 «Бакалавр» з курсу «Технологія виробництва 
молока». – Житомир : Палітра, 2012. – 49 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, 
В. А. Барановська, Р. О. Васильєв). 
16. Вплив мікотоксинів на продуктивні якості підсисних свиноматок // 
Сучасні проблеми живлення тварин, технології кормів та шляхи їх 
вирішення : тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир, 2012. – С. 87–
90. – (У співавт.: В. Ф. Андрійчук). 
17. Вплив мікотоксинів на продуктивні якості свиноматок // Вісн. 
ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 1. – С. 278–284. – (У співавт.: В. Ф. Андрійчук). 
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18. Вплив якості корму на перетравність поживних речовин у 
свиноматок // Свинарство. – 2012. – Вип. 61. – С. 108–112. – (У співавт.: 
В. Ф. Андрійчук). 
19. Вплив якості корму на перетравність поживних речовин у 
свиноматок // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 2. – С. 5–6. – (У співавт.: В. Ф. Андрійчук). 
20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійних 
занять для студентів спеціальностей 7.09010201, 8.09010201 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Спеціаліст», 
«Магістр» з курсу «Моделювання технологічних процесів у тваринництві» 
розділу «Моделювання технологічних процесів у скотарстві». – Житомир : 
Палітра, 2013. – 80 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, М. В. Слюсар). 
21. Вплив анальциму на зміну живої маси свиноматок // Вісн. ЖНАЕУ. – 
2014. – № 2 (44), т. 3. – С. 142–148. 
22. Вплив якості корму на баланс мінеральних речовин у свиноматок // 
Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2014. – 
Вип. 2/1 (24). – С. 134–138. 
23. Вплив якості корму на перетравність поживних речовин у 
свиноматок // Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : матеріали 
ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 77–79. 
24. Вплив якості корму на продуктивність підсисних свиноматок // Наукові 
читання – 2014 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 
Т. 1. – С. 11–13. – (У співавт.: В. Ф. Андрійчук). 
25. Методичні вказівки для проходження практик на навчальній 
лабораторії тваринництва технологічного факультету ЖНАЕУ. – Житомир : 
Палітра, 2014. – 32 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук). 
26. Методичні вказівки до виконання студентами курсового проекту з 
дисципліни «Моделювання технологічних процесів у тваринництві» : для 
спец. 7.09010201, 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» ОКР «Спеціаліст», «Магістр». – Житомир : Палітра, 2014. – 
130 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, М. В. Слюсар). 
27. Методичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійних 
занять для студентів спеціальностей 7.09010201, 8.09010201 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Спеціаліст», 
«Магістр» з курсу «Моделювання технологічних процесів у тваринництві» 
розділу «Моделювання технологічних процесів у вівчарстві». – Житомир : 
Палітра, 2014. – 43 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, Т. В. Вербельчук). 
28. Сучасні технології комплексної переробки рибної сировини // Вісн. 
ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (44), т. 3. – С. 61–70. – (У співавт.: С. П. Вербельчук, 
Т. В. Вербельчук, В. А. Барановська). 
29. Вплив якості корму на баланс азоту у свиноматок // Вісн. ЖНАЕУ. – 
2015. – № 2 (52), т. 3. – С. 230–236. 
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30. Вплив якості корму на продуктивність підсисних свиноматок // 
Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : матеріали V міжнар. 
наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р. – Кам’янець-Подільський : 
Зволейко Д. Г., 2015. – С. 62–64. 
31. Спеціалізоване м’ясне скотарство : навч. посіб. – Житомир : Полісся, 
2015. – 134 с. – (У співавт.: І. В. Ковальчук, В. П. Ткачук, А. Л. Шуляр  
[та ін.]). 
32. Мікози та їх вплив на бджіл і продукцію // Органічне виробництво і 
продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. 
конф.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2016. – С. 156–162. – (У співавт.: 
В. М. П’ясківський, В. Ф. Андрійчук). 
33. Мікотоксини – як загроза органічному бджільництву // Органічне 
виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. 
наук.-практ. конф.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2016. – С. 162–170. – 
(У співавт.: В. Ф. Андрійчук, В. М. П’ясківський). 

 
Ткачук Володимир Петрович 

 
1. Генетичні ресурси м’ясного скотарства // Тваринництво України. – 
2007. – № 2. – С. 45–48. – (У співавт.: І. Гузєв, О. Чиркова, В. Неумивака  
[та ін.]). 
2. Поліська м’ясна : формування і перспективи // Тваринництво 
України. – 2007. – № 2. – С. 58–60. – (У співавт.: Ю. Вдовиченко, 
В. Вишневський, С. Спека [та ін.]). 
3. Результати комплексної індивідуальної оцінки великої рогатої худоби 
м’ясних порід і типів суб’єктів племінної справи у тваринництві України за 
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55. Герелиця Наталія Євгеніївна     673–675 
56. Глібов Руслан Вадимович     1218–1225 
57. Голубенко Анна Анатоліївна     907–911 
58. Гонгало Наталія Володимирівна    911–912 
59. Гончаренко Володимир Васильович    190–196 
60. Горальська Ірина Юріївна     196–199 
61. Горальський Леонід Петрович    199–215 
62. Горбачова Ірина Володимирівна    675–677 
63. Горбунова Надія Олександрівна    481–483 
64. Горобець Ольга Вікторівна     483–487 
65. Грабар Іван Григорович     912–924 
66. Грабчук Інна Францівна     677–682 
67. Грицюк Наталя Вікторівна     21–25 
68. Грищук Геннадій Петрович     215–225 
69. Грінчук Інна Олексіївна     1225–1226 
70. Грудовий Роман Сергійович     924–929 
71. Гузій Анатолій Ількович     1114–1117 
72. Гуральська Світлана Василівна    225–232 
73. Гурманчук Олексій Вікторович    25–27 
74. Данкевич Віталій Євгенович     682–691 
75. Данкевич Євген Михайлович     487–497 
76. Дем’янюк Інна Вікторівна     1236–1240 
77. Дема Дмитро Іванович      1226–1236 
78. Денисовець Анатолій Петрович    1475–1477 
79. Деребон Ігор Юрійович     27–29 
80. Дерев’янко Дмитро Аксентійович    929–945 
81. Дереча Олексій Артемович     29–34 
82. Джежулей Олег Валентинович    945–946 
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83. Дзензелюк Дмитро Олексійович    1471–1475 
84. Дишкант Ольга Василівна     232–235 
85. Дідківський Анатолій Миколайович   1469–1471 
86. Дідора Віктор Григорович     34–39 
87. Дідух Дмитро Миколайович     1240–1242 
88. Дідух Микола Ілліч      1477–1480 
89. Дмитренко Ольга Миколаївна    1242–1245 
90. Довбиш Лариса Леонідівна     40–43 
91. Довгій Юрій Юрійович      235–245 
92. Довженко Валентина Анатоліївна    691–694 
93. Дорохов Віктор Іванович     497–503 
94. Дорохова Людмила Миколаївна    1245–1250 
95. Дребот Оксана Володимирівна    43–44 
96. Дубова Оксана Анатоліївна     245–247 
97. Дубовий Анатолій Андрійович    248–250 
98. Дубовий Володимир Іванович    503–504 
99. Дунаєвська Оксана Феліксівна    694–712 
100. Євтух Людмила Григорівна     250–252 
101. Єловець Олександр Іванович     1480–1481 
102. Ємець Богдан Володимирович    946–951 
103. Житова Олена Петрівна     1117–1120 
104. Журавель Сергій Васильович     44–45 
105. Журавльов Валерій Пилипович    951–957 
106. Журавська Інна Анатоліївна     45–50 
107. Заблоцька Ольга Сергіївна     504–516 
108. Забродський Павло Миколайович    957–958 
109. Заєць Максим Леонідович     958–963 
110. Заїка Світлана Сергіївна     252–256 
111. Захарін В’ячеслав Васильович     256–263 
112. Захаріна Оксана Володимирівна    712–715 
113. Згозінська Оксана Анатоліївна    263–268 
114. Зелінська Антоніна Михайлівна    715–716 
115. Зимароєва Анастасія Анатоліївна    1120–1125 
116. Зіновчук Віталій Володимирович    716–721 
117. Зінчук Тетяна Олексіївна     721–727 
118. Золотницька Юлія Вікторівна    1250–1253 
119. Зубова Олена Володимирівна    50–51 
120. Іванов Ігор Анатолійович     1481–1484 
121. Іванюк Ольга Володимирівна    728–729 
122. Іванюк Тетяна Миколаївна     1125–1128 
123. Іващенко Ірина Вікторівна     52–57 
124. Іщук Оксана Василівна      516–517 
125. Калиновський Григорій Миколайович   268–278 
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126. Кальчук Любов Аскольдівна     1484–1491 
127. Камінська Марія Броніславівна    1253–1255 
128. Канділов Ігор Юрійович     1491 
129. Карась Ірина Федорівна     57–61 
130. Карпюк Василь Варфоломійович    278–285 
131. Катковський Андрій Вадимович    1128–1129 
132. Киян Алла Валеріанівна     1255–1259 
133. Кільніцька Олена Сергіївна     729–737 
134. Клименко Тетяна Вікторівна     61–65 
135. Климчик Ольга Миколаївна     517–526 
136. Климчук Анатолій Миколайович    963–965 
137. Климчук Олександра Олександрівна   1129–1132 
138. Ключевич Михайло Михайлович    65–79 
139. Кобернюк Віра Василівна     1491–1493 
140. Ковалевська Ірина Миколаївна    526–528 
141. Коваль Тетяна Леонідівна     965–967 
142. Ковальов Віталій Борисович     79–83 
143. Ковальов Павло Вікторович     285–292 
144. Ковальчук Віталій Іванович     1494–1498 
145. Ковальчук Ігор Васильович     1498–1504 
146. Ковальчук Ірина Ігорівна     1504–1505 
147. Ковальчук Олександр Дмитрович    1259–1263 
148. Ковальчук Тетяна Іванівна     1506–1511 
149. Ковальчук Юрій Васильович     292–300 
150. Ковтун Тетяна Ігорівна      1132–1133 
151. Ковтун Юрій Васильович     1263 
152. Колеснік Наталія Леонідівна     300–303 
153. Коновалов Олександр Васильович    967–970 
154. Копитова Ірина Володимирівна    737–740 
155. Копчинська Ванда Валентинівна    1263–1265 
156. Корж Зоя Віталіївна      528–530 
157. Корнійчук Олена Едуардівна     971–974 
158. Костенко Світлана Олексіївна     530–533 
159. Кот Тетяна Францівна      303–309 
160. Котелевич Валентина Антонівна    309–321 
161. Котков Володимир Іванович     974–980 
162. Коткова Тетяна Миколаївна    83–87 
163. Котюк Людмила Анатоліївна     533–541 
164. Кочук-Ященко Олександр Анатолійович   1512–1515 
165. Кравець Ірина Вікторівна     740–743 
166. Кравець Леонід Григорович     980–982 
167. Кравчук Ігор Анатолійович     743–745 
168. Кравчук Ірина Ігорівна (екол. ф-т)    541–543 
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169. Кравчук Ірина Ігорівна      745–750 
170. Кравчук Микола Миколайович    543–549 
171. Кравчук Наталія Іванівна     750–755 
172. Кравчук Тетяна Валеріївна     87–89 
173. Кратюк Олександр Леонідович    1133–1138 
174. Кривда Марина Іванівна     321–323 
175. Кривий Михайло Миколайович    1515–1525 
176. Кропивницький Руслан Броніславович   89–92 
177. Кубрак Сніжана Василівна     755–757 
178. Кудрик Анатолій Порфирович    92–93 
179. Куликівський Володимир Леонідович   983–989 
180. Кураченко Наталія Миколаївна    549–550 
181. Курило Тетяна Володимирівна    1525 
182. Куровська Наталія Олександрівна    1265–1270 
183. Кухарець Валентина Володимирівна   757–759 
184. Кухарець Савелій Миколайович    989–1000 
185. Куцмус Наталія Миколаївна     760–764 
186. Кучер Дмитро Миколайович     1526–1529 
187. Куян Володимир Григорович     93–96 
188. Лавриненко Світлана Олександрівна   764–765 
189. Лавринюк Оксана Олександрівна    1529–1535 
190. Лапін Андрій Валерійович     1270–1271 
191. Левківська Лариса Миколаївна    765–768 
192. Левченко Валерій Борисович     1138–1142 
193. Лесь Анастасія Володимирівна    550–553 
194. Лесь Тетяна Василівна      769 
195. Литвинчук Ірина Леонідівна     769–777 
196. Лихошвед Наталія Володимирівна    777–778 
197. Лігоміна Ірина Павлівна     323–328 
198. Лісогурська Діна Володимирівна    1535–1543 
199. Лось Леонід Васильович     1000–1006 
200. Лук’яненко Олексій Петрович    96 
201. Ляшенко Руслана Дмитрівна     554–557 
202. Маєвський Олександр Володимирович   1271–1274 
203. Майстер Олександр Адамович    96 
204. Мамченко Віталій Юрійович     1543–1548 
205. Мамчур Віталій Аркадійович     1007–1009 
206. Марков Федір Федорович     1142–1144 
207. Мартенюк Галина Миколаївна    557–565 
208. Мартинюк Галина Петрівна     1274–1276 
209. Мартинюк Михайло Анатолійович    778–779 
210. Маслак Петро Васильович     779–780 
211. Масловська Людмила Цезарівна    780–782 
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212. Матковська Світлана Іванівна     565–568 
213. Махорін Геннадій Леонідович    1276–1278 
214. Медведський Олександр Васильович   1009–1013 
215. Мельник Микола Васильович     1013–1014 
216. Мельничук Вікторія Вікторівна    1278–1280 
217. Мельничук Ігор Анатолійович    1280–1285 
218. Микитюк Анатолій Анатолійович    568–569 
219. Микитюк Валерій Мар’янович    1285–1292 
220. Міненко Сергій Вікторович     1015–1020 
221. Місевич Микола Анатолійович    782–784 
222. Мойсієнко Віра Василівна     97–106 
223. Молодецька-Гринчук Катерина Валеріївна  1293–1302 
224. Мороз Маргарита Василівна     784–785 
225. Мороз Юлія Юзефівна      1302–1311 
226. Москаленко Олександр Анатолійович   1548–1549 
227. Мостепанюк Володимир Андрійович   1144–1146 
228. Муляр Олександр Дмитрович     1020–1028 
229. Муляр Тамара Станіславівна     785–789 
230. Надточій Петро Петрович     569–576 
231. Невмержицька Ольга Михайлівна    106–107 
232. Недільська Лариса Василівна     1311–1316 
233. Нездвецька Інна Володимирівна    1028–1032 
234. Немерицька Людмила Вікторівна    107–114 
235. Несік Ліна Іванівна      789–790 
236. Нестерчук Інна Костянтинівна    790–796 
237. Николюк Ольга Миколаївна     1316–1322 
238. Нікітін Олег Анатолійович     328–331 
239. Німко Ольга Борисівна      576–579 
240. Ободзінська Оксана Василівна    1549–1550 
241. Овдіюк Олена Миколаївна     796–798 
242. Овезмирадова Ольга Бяшимівна    114–115 
243. Омелькович Світлана Петрівна    1551–1554 
244. Опалов Олександр Анатолійович    798 
245. Опанасюк Федір Григорович     1554–1556 
246. Опанащук Наталія Михайлівна    579–580 
247. Орликовський Микола Олександрович   798–800 
248. Орловський Микола Йосипович    115–117 
249. Павлюк Надія Василівна     1556–1562 
250. Пазич Віктор Миколайович     1146–1149 
251. Паламарчук Тетяна Миколаївна    1322–1328 
252. Палійчук Володимир Костянтинович   1032–1034 
253. Пантус Олена Олександрівна     1562–1564 
254. Панчишин Василь Зенонович    117–119 
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255. Пасемко Ганна Миколаївна     1328–1330 
256. Пелехата Наталія Павлівна     119–120 
257. Пелехатий Вадим Миколайович    121–123 
258. Пелехатий Микола Сергійович    1564–1572 
259. Петрівний Олександр Іванович    1034–1035 
260. Пивовар Алла Миколаївна     800–801 
261. Пивовар Петро Вікторович     801–803 
262. Пилипчук Павло Борисович     1572–1573 
263. Піддубна Людмила Михайлівна    1573–1579 
264. Пінкін Анатолій Анатолійович    1035–1039 
265. Пінкіна Тетяна Василівна     580–587 
266. Пінський Олег Вікентійович     331–335 
267. Піціль Андрій Орестович     123–126 
268. Плечко Антоніна Андріївна     803–804 
269. Плотіцин Костянтин Володимирович   1579–1580 
270. Плотницька Наталія Михайлівна    126–128 
271. Плотнікова Марія Федорівна     804–812 
272. Поліщук Олег Євгенович     1149 
273. Присяжнюк Оксана Федорівна    812–816 
274. Прищепа Олена Петрівна     816–817 
275. Прокопенко Ірина Петрівна     587–597 
276. Прокопчук Оксана Андріївна     817–821 
277. Прус Василь Миколайович     335–340 
278. Пустовіт Сергій Васильович     1039–1042 
279. Пясківський Володимир Марцинович   1581–1587 
280. Радзиховський Микола Леонідович    340–345 
281. Радько Віктор Григорович     597–599 
282. Рассадкіна Марина Валеріївна    1042–1045 
283. Ращенко Анастасія Вікторівна     599–604 
284. Ревунець Анатолій Степанович    345–354 
285. Рибак Тетяна Миколаївна     821 
286. Рибачук Жанна Володимирівна    354–359 
287. Романишин Олександр Юхимович    1045–1050 
288. Романишина Світлана Анатоліївна    1050–1052 
289. Романишина Тетяна Олександрівна    359–363 
290. Романчук Людмила Донатівна    1150–1157 
291. Романюк Неля Йосипівна     1330–1334 
292. Руденко Юрій Федорович     128–131 
293. Русак Василь Степанович     363–366 
294. Русак Олена Петрівна      1334–1337 
295. Рябцева Наталія Олександрівна    131–133 
296. Савченко Василь Миколайович    1052–1060 
297. Савченко Людмила Григорівна    1060–1062 
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298. Савченко Наталія Миколаївна    1337–1341 
299. Савченко Роман Олександрович    1341–1347 
300. Сайкевич Марина Іванівна     821–824 
301. Сайко Марія Миколаївна     824–825 
302. Саюк Олександр Анатолійович    133–135 
303. Свисюк Олена Вікторівна     825–826 
304. Світельський Микола Михайлович    604–608 
305. Світлишин Ігор Іванович     1347–1350 
306. Симоненко Леся Іванівна     826–828 
307. Сініцький Андрій Цезаревич     1351–1352 
308. Сірук Юрій Вікторович     1157–1161 
309. Скибан Ірина Сергіївна     1161–1162 
310. Скидан Олег Васильович     828–837 
311. Скорий Остап Степанович     1587–1588 
312. Славов Володимир Петрович     1588–1601 
313. Сладковська Тетяна Анатоліївна    135–137 
314. Слюсар Микола Вікторович     1601–1603 
315. Слюсаренко Ірина Павлівна     1062–1063 
316. Слюсаренко Юлія Леонідівна    1603–1604 
317. Смаглій Віктор Олександрович    608 
318. Сметаннікова Тетяна Володимирівна   1604–1605 
319. Соколовський Юрій Володимирович   1063 
320. Сокульський Ігор Миколайович    366–376 
321. Солодка Лариса Олександрівна    377–380 
322. Стельмах Володимир Миколайович    1064–1066 
323. Степаненко Валентина Миколаївна    1605–1612 
324. Степаненко Наталія Іванівна     837–843 
325. Степура Максим Олександрович    1352–1353 
326. Стойко Олег Якович      1353–1356 
327. Стоцька Світлана Василівна     137–139 
328. Стрільчук Віталій Ананійович    609–610 
329. Ступницька Олена Сергіївна     139–140 
330. Сукманюк Олена Миколаївна    1066–1080 
331. Суліменко Лариса Антонівна     1357–1364 
332. Суліменко Олександр Григорович    1364–1366 
333. Сус Леся Валеріївна      1366–1368 
334. Сус Юрій Юрійович      1368–1369 
335. Талько Надія Анатоліївна     1369–1372 
336. Талько Олена Борисівна     1372–1373 
337. Тарасович Людмила Валеріївна    843–847 
338. Тимків Валентин Володимирович    1080–1081 
339. Тимонін Юрій Олександрович    1373–1377 
340. Тимощук Тетяна Миколаївна     140–146 
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341. Тичина Леонід Костянтинович    1162–1163 
342. Тищенко Світлана Володимирівна    847–850 
343. Ткаченко Павло Петрович     1612–1616 
344. Ткачук Василь Іванович     850–855 
345. Ткачук Віктор Іванович      1616–1619 
346. Ткачук Володимир Ілліч     1163 
347. Ткачук Володимир Петрович     1619–1623 
348. Трембіцька Оксана Іванівна     146–149 
349. Трофименко Надія Василівна     149–154 
350. Трофименко Петро Іванович     154–159 
351. Трохименко Віта Зигмундівна     1624–1630 
352. Турко Василь Миколайович     1164–1167 
353. Усюк Тетяна Вікторівна     855–858 
354. Федонюк Тетяна Павлівна     1167–1172 
355. Федючка Микола Ілліч      611–614 
356. Фещенко Аліна Олександрівна    859–860 
357. Фещенко Володимир Петрович    614–627 
358. Фещенко Діана Валеріївна     380–386 
359. Фещенко Наталія Миколаївна    1377–1383 
360. Фещук Олександр Миколайович    159–160 
361. Фомін Микола Павлович     1081–1083 
362. Фурман Світлана Володимирівна    387–397 
363. Хант Галина Олександрівна     860–861 
364. Харчишин Володимир Терентійович   1173–1178 
365. Ходаківський Володимир Миколайович   861–865 
366. Ходаківський Євгеній Іванович    865–873 
367. Хоменко Зоряна Володимирівна    397–399 
368. Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович    1383–1387 
369. Цивенкова Наталія Михайлівна    1083–1088 
370. Циганенко Ганна Володимирівна    873–874 
371. Циганок Володимир Миколайович    875–876 
372. Цуман Наталія Василівна     160–162 
373. Чайка Олександр Вікторович     162–166 
374. Чала Інна Валентинівна      399–403 
375. Черниш Ольга Володимирівна    876–877 
376. Черниш Роман Федорович     628–633 
377. Чернишова Таїсія Миколаївна    877–880 
378. Чичилюк Сергій Богданович     1088–1089 
379. Чугаєвська Світлана Володимирівна   1387–1391 
380. Чупрун Людмила Олександрівна    404–408 
381. Шваб Сергій Борисович     167–168 
382. Швайка Ольга Вікторівна     633–634 
383. Швець Тетяна Василівна     880–884 
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384. Шевченко Олександр Миколайович   1391–1393 
385. Шевчук Ірина Василівна     1393–1397 
386. Шевчук Світлана Федорівна     1397–1399 
387. Шеремет Сергій Іванович     408–411 
388. Шишка Юлія Михайлівна     634 
389. Шнайдер Вікторія Леонідівна    411–413 
390. Шубенко Інна Андріївна     1399–1401 
391. Шудренко Ігор Володимирович    1178–1180 
392. Шукалович Василь Федорович    1401–1403 
393. Шуляр Аліна Леонідівна     1630–1632 
394. Шуляр Альона Леонідівна     1633–1637 
395. Шульга Ігор Володимирович     634–639 
396. Якобчук Валентина Павлівна     885–889 
397. Яремова Марина Іванівна     889–893 
398. Ярмолюк Олена Феліксівна     1403–1404 
399. Ярош Ярослав Дмитрович     1089–1094 
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