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Передмова
Бібліографічний
покажчик
наукових
праць
співробітників
Житомирського національного агроекологічного університету, випуск
четвертий, присвячений 95-річчю з дня заснування університету. Покажчик
відображає наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані протягом
2007–2017 рр. і є продовженням трьох попередніх бібліографічних
покажчиків наукових праць співробітників університету. Бібліографія
охоплює: книги, брошури, статті з періодичних, продовжуючи видань та
наукових збірників, авторські свідоцтва, патенти, автореферати дисертацій,
інформаційні листки, навчально-методичні видання як в друкованому так і в
електронному вигляді.
Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання». Скорочення слів виконано згідно з діючими стандартами:
ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис.
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та
правила»,
ГОСТ 7.12-93
«Система
стандартов
по
информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».
Матеріал в покажчику розміщено за українським алфавітом. Праці
подано мовою оригіналу. Матеріал згрупований по факультетах, а в межах
факультету за алфавітом прізвищ авторів.
При підготовці покажчика були використані: списки наукових та
навчально-методичних праць, надані викладачами університету, картотека
«Наукові праці співробітників ЖНАЕУ», Інституційний репозитарій
ЖНАЕУ, Інформаційно-аналітична система «Бібліометрика української
науки», спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні», авторські
роботи.
Допоміжний апарат посібника складається з «Іменного покажчика
авторів», в якому прізвища авторів згруповані у алфавітному порядку.
Бібліографічний покажчик призначений науковцям, викладачам,
аспірантам, студентам, інформаційним працівникам, а також усім, хто
цікавиться науковою діяльністю університету.
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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 /
6

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.
42. Студентські наукові читання – 2012. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. –
Т. 1. – 308 с. ; Т. 2. – 251 с.
43. 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, професора Пелехатого Миколи Сергійовича,
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аспірантів ЖНАЕУ, 4 груд. 2014 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – С. 285–
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(У співавт.: Г. П. Водяницький, І. Г. Грабар, О. М. Ковалик).
42. Методичний посібник до виконання магістерської роботи для студентів
ОКР
магістр
спеціальності
8.10010203
«Механізація
сільського
господарства». – Житомир, 2014. – 68 с. – (У співавт.: Г. П. Водяницький).
43. Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації : для
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8.10010203 «Механізація сільського господарства» ОКР «Магістр». –
Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 74 с. – (У співавт.: І. Г. Грабар,
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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 кормовиробництва» 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
та переробки продукції тваринництва» і студ. ф-ту вет. медицини спец.
«Лікар ветеринарної медицини» – Житомир : ДАУ, 2008. – 54 с. – (У співавт.:
В. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]).
12. 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. «Ветеринарна медицина». Ч. 1. Зелені корми та методи
їх використання. – Житомир : ДАУ, 2008. – 130 с. – (У співавт.:
В. А. Бурлака, В. П. Славов, М. М. Кривий [та ін.]).
13. 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, М. М. Кривий [та ін.]).
14. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з
дисципліни «Дресирування собак» : для студ. технол. ф-ту напряму
підготовки
«Технологія
виробництва
та
переробки
продуктів
тваринництва». – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 116 с. – (У співавт.:
В. А. Бурлака, В. М. Степаненко, В. В. Борщенко [та ін.]).
15. Методичні рекомендації і завдання для написання курсового проекту з
дисципліни «Спеціальне собаківництво» спеціалізації «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, В. М. Степаненко).
16. Що споживають Житомиряни! Молоко чи сурогат? // Вісн. Житомир.
держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2008. – № 2. – С. 121–126. – (У співавт.:
В. А. Бурлака).
17. Відходи виробництва у раціонах підсвинок // Вісн. ЖНАЕУ. – 2009. –
№ 2 (25). – С. 179–183. – (У співавт.: В. А. Бурлака, Т. М. Сукненко).
18. Кафедра годівлі тварин та технології кормів : шляхи становлення,
здобутки, перспективи. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 144 с. – (У співавт.:
В. А. Бурлака, М. М. Кривий, О. О. Лавринюк, В. В. Борщенко).
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19. 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. А. Бурлака,
М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]).
20. 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. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]).
21. 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. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]).
22. Аз-Буки-Веді тваринника : навч. посіб. / під заг. ред. В. А. Бурлаки. –
2-ге вид. – Житомир : Полісся, 2010. – 483 с. – (У співавт.: В. А. Бурлака,
Л. П. Горальський, Д. А. Засекін [та ін.]).
23. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : метод. рек. 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. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]).
24. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : метод. рек. з
вивчення дисципліни студ. денної форми навчання із спец. 8.130 201
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
ОКР «Магістр». – Житомир : Палітра-плюс, 2010. – 40 с. – (У співавт.:
В. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]).
25. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин: метод. рек. 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. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.]).
26. Використання зелених кормів в годівлі тварин : метод. рек. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2010. – 31 с.– (У співавт.: В. А. Бурлака, Л. Ф. Бабич,
В. В. Борщенко [та ін.]).
27. Високоенергетичні корми та кормові добавки в раціонах тварин, птиці,
риб : метод. рек. 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». – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 118 с. – (У співавт.:
В. А. Бурлака, В. П. Славов, М. М. Кривий [та ін.]).
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28. Методичні рекомендації «Дипломне проектування з годівлі тварин та
технології кормів» : для студ. технол. ф-тів вищих навч. закл. 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.]).
29. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Технології
виробництва продукції тваринництва» : для студ. спец. «Екологія лісового
господарства» стаціонарної форми навчання (за вимогами КМСОНП). –
Житомир : Палітра-плюс, 2010. – 39 с. – (У співавт.: В. В. Борщенко,
В. А. Бурлака, М. М. Кривий [та ін.]).
30. 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. В. Борщенко, В. А. Бурлака,
М. М. Кривий [та ін.]).
31. Обмін деяких важких металів у перепелів, яким згодовували
металохелати // Новітні досягнення та перспективи виробництва продукції
тваринництва : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 29–30 верес.
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технологічні і екологічні аспекти виробництва та переробки продукції
тваринництва : матеріали Міжнар. студент. наук. конф., 16–18 берез.
2010 р. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 105–106.
5.
Рост и развитие лошадей украинской верховой породы в конном заводе
НФ ЗАО «Райз-Максимко» Тернопольской области // Обазованието и наукта
на ХХІ век – 2012 : материали за VIII междунар. науч. практ. конф., 17–
25 октомври 2012 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – Т. 42. – С. 92–95.
6.
История исследования поведения животных (обзорная) // Современный
научный вестник. – 2013. – № 54 (193). – С. 33–40. – (У співавт.:
Н. В. Волгіна).
7.
Онтогенез коней української верхової породи в постнатальний період //
Вісн. ЖНАЕУ – 2013. – № 1, т. 2 (35). – С. 207–212. – (У співавт.:
І. В. Ковальчук).
8.
Оцінка екстер’єрних та етологічних показників коней української
верхової породи // Вісн. ЖНАЕУ. – 2015 – № 2 (52), т. 3 – С. 147–152.
9.
Сучасний стан конярства в Житомирській області // Аграрна наука,
освіта, виробництво: європейський досвід для України : матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф., 17–18 листоп. 2015 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. –
С. 409–412.
1603

10. Гематологічні показники крові коней української верхової породи
залежно від типів вищої нервової діяльності // Наук. вісн. НУБіП України.
Сер. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2016. –
Вип. 250. – С. 98–104.
11. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з
дисципліни «Технологія виробництва продукції вівчарства» на тему «М’ясна
та молочна продукція овець» : для студ. ОКР «Бакалавр» напряму підготовки
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної та
заочної форм навчання. – Житомир : Палітра плюс, 2016. – 43 с. – (У співавт.:
В. М. Пясківський, Т. В. Вербельчук, В. І. Ткачук).
12. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з
дисципліни «Технологія виробництва продукції вівчарства» на тему
«Смушкова та овчинна продукція овець» : для студ.в ОКР «Бакалавр»
напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» денної та заочної форм навчання. – Житомир : Палітра-плюс,
2016. – 33 с. – (У співавт.: В. М. Пясківський, Т. В. Вербельчук, В. І. Ткачук).

Сметаннікова Тетяна Володимирівна
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. П. Грибан, О. Скорий, П. 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.
Удосконалення організації і проведення навчальних занять зі
студентами спеціальної медичної групи // Проблеми сучасної валеології,
фізичної культури та реабілітації : [зб. наук. праць за матер. V Всеукр. наук.практ. конф.]. – Херсон, 2011. – С. 97–101. – (У співавт.: Г. П. Грибан,
П. П. Ткаченко, Д. О. Дзензелюк [та ін.]).
4.
Формування духовності в студентів у процесі занять фізичною
культурою і спортом // Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami –
2012 : materially VIII Miedzynarodowej Naukowi–Praktycznej Konferencji, 07–
15 listopada 2012 r.– Premysl : Naukaistudia, 2012. – Vol. 10 : Pedagogiczne
nauki. – S. 51–54. – (У співавт.: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко,
А. П. Денисовець [та ін.]).
5.
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
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Science, 2013. – Díl 79 : Tělovychova a sport. – S. 91–94. – (У співавт.:
Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, О. С. Скорий [та ін.]).
6.
Загальні поняття і детермінанти рухової активності студентської
молоді // Zprávy vědecké ideje – 2013 : materiály IX mezinárodní vědeckopraktická 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 naukowipraktycznej 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.]).
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Богатиренко Раїса Сергіївна
Бондарчук Наталія Валеріївна
Бордюг Наталія Сергіївна
Борисов Федір Іванович
Борисюк Борис Васильович
Борисюк Олександр Борисович
Боровський Віктор Миколайович
Борщенко Валерій Володимирович
Бродський Юрій Борисович
Бугайчук Віта Віталіївна
Буднік Ольга Миколаївна
Булуй Олексій Григорович
Бурлака Віктор Анатолійович
Бурмакіна Наталія Сергіївна
Бучинська Анна Йосипівна
В’юнцов Сергій Миколайович
Валерко Руслана Анатоліївна
Василенко Леся Павлівна
Василенко Світлана Володимирівна
Ващенко Світлана Володимирівна
Вербельчук Сергій Петрович
Вербельчук Тетяна Василівна
Веремеєнко Сергій Іванович
Веремчук Ярина Юріївна
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1181–1187
1095–1099
1405–1406
169–172
414–416
13–18
640–641
172–177
1099–1103
641–642
1187–1188
1406–1412
1103–1105
643
416–427
894
427–430
430–434
895–896
434–441
1188–1191
896–898
441–452
1191–1199
643–647
647–650
650–654
1412–1439
654–655
453–455
18–20
455–465
465–470
1199–1202
655
1439–1455
1455–1469
20–21
177–180

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Вишневський Анатолій Васильович
Віленчук Олександр Миколайович
Вітвіцький Володимир Валентинович
Вітер Зоя Дмитрівна
Вітер Світлана Анатоліївна
Власенко Олена Павлівна
Власюк Володимир Павлович
Водяницький Григорій Петрович
Войцицький Анатолій Павлович
Волківська Алла Миколаївна
Волкова Інна Михайлівна
Вольська Вікторія Валентинівна
Гайдучок Тетяна Станіславівна
Галатюк Олександр Євстафійович
Герасимчук Людмила Олександрівна
Герелиця Наталія Євгеніївна
Глібов Руслан Вадимович
Голубенко Анна Анатоліївна
Гонгало Наталія Володимирівна
Гончаренко Володимир Васильович
Горальська Ірина Юріївна
Горальський Леонід Петрович
Горбачова Ірина Володимирівна
Горбунова Надія Олександрівна
Горобець Ольга Вікторівна
Грабар Іван Григорович
Грабчук Інна Францівна
Грицюк Наталя Вікторівна
Грищук Геннадій Петрович
Грінчук Інна Олексіївна
Грудовий Роман Сергійович
Гузій Анатолій Ількович
Гуральська Світлана Василівна
Гурманчук Олексій Вікторович
Данкевич Віталій Євгенович
Данкевич Євген Михайлович
Дем’янюк Інна Вікторівна
Дема Дмитро Іванович
Денисовець Анатолій Петрович
Деребон Ігор Юрійович
Дерев’янко Дмитро Аксентійович
Дереча Олексій Артемович
Джежулей Олег Валентинович
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1106–1110
1203–1209
655–664
664
1209–1211
664–666
1110–1114
898–902
903–907
666–667
667–673
1211–1213
1213–1218
180–190
470–481
673–675
1218–1225
907–911
911–912
190–196
196–199
199–215
675–677
481–483
483–487
912–924
677–682
21–25
215–225
1225–1226
924–929
1114–1117
225–232
25–27
682–691
487–497
1236–1240
1226–1236
1475–1477
27–29
929–945
29–34
945–946

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Дзензелюк Дмитро Олексійович
Дишкант Ольга Василівна
Дідківський Анатолій Миколайович
Дідора Віктор Григорович
Дідух Дмитро Миколайович
Дідух Микола Ілліч
Дмитренко Ольга Миколаївна
Довбиш Лариса Леонідівна
Довгій Юрій Юрійович
Довженко Валентина Анатоліївна
Дорохов Віктор Іванович
Дорохова Людмила Миколаївна
Дребот Оксана Володимирівна
Дубова Оксана Анатоліївна
Дубовий Анатолій Андрійович
Дубовий Володимир Іванович
Дунаєвська Оксана Феліксівна
Євтух Людмила Григорівна
Єловець Олександр Іванович
Ємець Богдан Володимирович
Житова Олена Петрівна
Журавель Сергій Васильович
Журавльов Валерій Пилипович
Журавська Інна Анатоліївна
Заблоцька Ольга Сергіївна
Забродський Павло Миколайович
Заєць Максим Леонідович
Заїка Світлана Сергіївна
Захарін В’ячеслав Васильович
Захаріна Оксана Володимирівна
Згозінська Оксана Анатоліївна
Зелінська Антоніна Михайлівна
Зимароєва Анастасія Анатоліївна
Зіновчук Віталій Володимирович
Зінчук Тетяна Олексіївна
Золотницька Юлія Вікторівна
Зубова Олена Володимирівна
Іванов Ігор Анатолійович
Іванюк Ольга Володимирівна
Іванюк Тетяна Миколаївна
Іващенко Ірина Вікторівна
Іщук Оксана Василівна
Калиновський Григорій Миколайович
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1471–1475
232–235
1469–1471
34–39
1240–1242
1477–1480
1242–1245
40–43
235–245
691–694
497–503
1245–1250
43–44
245–247
248–250
503–504
694–712
250–252
1480–1481
946–951
1117–1120
44–45
951–957
45–50
504–516
957–958
958–963
252–256
256–263
712–715
263–268
715–716
1120–1125
716–721
721–727
1250–1253
50–51
1481–1484
728–729
1125–1128
52–57
516–517
268–278

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Кальчук Любов Аскольдівна
Камінська Марія Броніславівна
Канділов Ігор Юрійович
Карась Ірина Федорівна
Карпюк Василь Варфоломійович
Катковський Андрій Вадимович
Киян Алла Валеріанівна
Кільніцька Олена Сергіївна
Клименко Тетяна Вікторівна
Климчик Ольга Миколаївна
Климчук Анатолій Миколайович
Климчук Олександра Олександрівна
Ключевич Михайло Михайлович
Кобернюк Віра Василівна
Ковалевська Ірина Миколаївна
Коваль Тетяна Леонідівна
Ковальов Віталій Борисович
Ковальов Павло Вікторович
Ковальчук Віталій Іванович
Ковальчук Ігор Васильович
Ковальчук Ірина Ігорівна
Ковальчук Олександр Дмитрович
Ковальчук Тетяна Іванівна
Ковальчук Юрій Васильович
Ковтун Тетяна Ігорівна
Ковтун Юрій Васильович
Колеснік Наталія Леонідівна
Коновалов Олександр Васильович
Копитова Ірина Володимирівна
Копчинська Ванда Валентинівна
Корж Зоя Віталіївна
Корнійчук Олена Едуардівна
Костенко Світлана Олексіївна
Кот Тетяна Францівна
Котелевич Валентина Антонівна
Котков Володимир Іванович

Коткова Тетяна Миколаївна

Котюк Людмила Анатоліївна
Кочук-Ященко Олександр Анатолійович
Кравець Ірина Вікторівна
Кравець Леонід Григорович
Кравчук Ігор Анатолійович
Кравчук Ірина Ігорівна (екол. ф-т)
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1484–1491
1253–1255
1491
57–61
278–285
1128–1129
1255–1259
729–737
61–65
517–526
963–965
1129–1132
65–79
1491–1493
526–528
965–967
79–83
285–292
1494–1498
1498–1504
1504–1505
1259–1263
1506–1511
292–300
1132–1133
1263
300–303
967–970
737–740
1263–1265
528–530
971–974
530–533
303–309
309–321
974–980

83–87
533–541
1512–1515
740–743
980–982
743–745
541–543

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

Кравчук Ірина Ігорівна
Кравчук Микола Миколайович
Кравчук Наталія Іванівна
Кравчук Тетяна Валеріївна
Кратюк Олександр Леонідович
Кривда Марина Іванівна
Кривий Михайло Миколайович
Кропивницький Руслан Броніславович
Кубрак Сніжана Василівна
Кудрик Анатолій Порфирович
Куликівський Володимир Леонідович
Кураченко Наталія Миколаївна
Курило Тетяна Володимирівна
Куровська Наталія Олександрівна
Кухарець Валентина Володимирівна
Кухарець Савелій Миколайович
Куцмус Наталія Миколаївна
Кучер Дмитро Миколайович
Куян Володимир Григорович
Лавриненко Світлана Олександрівна
Лавринюк Оксана Олександрівна
Лапін Андрій Валерійович
Левківська Лариса Миколаївна
Левченко Валерій Борисович
Лесь Анастасія Володимирівна
Лесь Тетяна Василівна
Литвинчук Ірина Леонідівна
Лихошвед Наталія Володимирівна
Лігоміна Ірина Павлівна
Лісогурська Діна Володимирівна
Лось Леонід Васильович
Лук’яненко Олексій Петрович
Ляшенко Руслана Дмитрівна
Маєвський Олександр Володимирович
Майстер Олександр Адамович
Мамченко Віталій Юрійович
Мамчур Віталій Аркадійович
Марков Федір Федорович
Мартенюк Галина Миколаївна
Мартинюк Галина Петрівна
Мартинюк Михайло Анатолійович
Маслак Петро Васильович
Масловська Людмила Цезарівна
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745–750
543–549
750–755
87–89
1133–1138
321–323
1515–1525
89–92
755–757
92–93
983–989
549–550
1525
1265–1270
757–759
989–1000
760–764
1526–1529
93–96
764–765
1529–1535
1270–1271
765–768
1138–1142
550–553
769
769–777
777–778
323–328
1535–1543
1000–1006
96
554–557
1271–1274
96
1543–1548
1007–1009
1142–1144
557–565
1274–1276
778–779
779–780
780–782

212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

Матковська Світлана Іванівна
Махорін Геннадій Леонідович
Медведський Олександр Васильович
Мельник Микола Васильович
Мельничук Вікторія Вікторівна
Мельничук Ігор Анатолійович
Микитюк Анатолій Анатолійович
Микитюк Валерій Мар’янович
Міненко Сергій Вікторович
Місевич Микола Анатолійович
Мойсієнко Віра Василівна
Молодецька-Гринчук Катерина Валеріївна
Мороз Маргарита Василівна
Мороз Юлія Юзефівна
Москаленко Олександр Анатолійович
Мостепанюк Володимир Андрійович
Муляр Олександр Дмитрович
Муляр Тамара Станіславівна
Надточій Петро Петрович
Невмержицька Ольга Михайлівна
Недільська Лариса Василівна
Нездвецька Інна Володимирівна
Немерицька Людмила Вікторівна
Несік Ліна Іванівна
Нестерчук Інна Костянтинівна
Николюк Ольга Миколаївна
Нікітін Олег Анатолійович
Німко Ольга Борисівна
Ободзінська Оксана Василівна
Овдіюк Олена Миколаївна
Овезмирадова Ольга Бяшимівна
Омелькович Світлана Петрівна
Опалов Олександр Анатолійович
Опанасюк Федір Григорович
Опанащук Наталія Михайлівна
Орликовський Микола Олександрович
Орловський Микола Йосипович
Павлюк Надія Василівна
Пазич Віктор Миколайович
Паламарчук Тетяна Миколаївна
Палійчук Володимир Костянтинович
Пантус Олена Олександрівна
Панчишин Василь Зенонович
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565–568
1276–1278
1009–1013
1013–1014
1278–1280
1280–1285
568–569
1285–1292
1015–1020
782–784
97–106
1293–1302
784–785
1302–1311
1548–1549
1144–1146
1020–1028
785–789
569–576
106–107
1311–1316
1028–1032
107–114
789–790
790–796
1316–1322
328–331
576–579
1549–1550
796–798
114–115
1551–1554
798
1554–1556
579–580
798–800
115–117
1556–1562
1146–1149
1322–1328
1032–1034
1562–1564
117–119

255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

Пасемко Ганна Миколаївна
Пелехата Наталія Павлівна
Пелехатий Вадим Миколайович
Пелехатий Микола Сергійович
Петрівний Олександр Іванович
Пивовар Алла Миколаївна
Пивовар Петро Вікторович
Пилипчук Павло Борисович
Піддубна Людмила Михайлівна
Пінкін Анатолій Анатолійович
Пінкіна Тетяна Василівна
Пінський Олег Вікентійович
Піціль Андрій Орестович
Плечко Антоніна Андріївна
Плотіцин Костянтин Володимирович
Плотницька Наталія Михайлівна
Плотнікова Марія Федорівна
Поліщук Олег Євгенович
Присяжнюк Оксана Федорівна
Прищепа Олена Петрівна
Прокопенко Ірина Петрівна
Прокопчук Оксана Андріївна
Прус Василь Миколайович
Пустовіт Сергій Васильович
Пясківський Володимир Марцинович
Радзиховський Микола Леонідович
Радько Віктор Григорович
Рассадкіна Марина Валеріївна
Ращенко Анастасія Вікторівна
Ревунець Анатолій Степанович
Рибак Тетяна Миколаївна
Рибачук Жанна Володимирівна
Романишин Олександр Юхимович
Романишина Світлана Анатоліївна
Романишина Тетяна Олександрівна
Романчук Людмила Донатівна
Романюк Неля Йосипівна
Руденко Юрій Федорович
Русак Василь Степанович
Русак Олена Петрівна
Рябцева Наталія Олександрівна
Савченко Василь Миколайович
Савченко Людмила Григорівна
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1328–1330
119–120
121–123
1564–1572
1034–1035
800–801
801–803
1572–1573
1573–1579
1035–1039
580–587
331–335
123–126
803–804
1579–1580
126–128
804–812
1149
812–816
816–817
587–597
817–821
335–340
1039–1042
1581–1587
340–345
597–599
1042–1045
599–604
345–354
821
354–359
1045–1050
1050–1052
359–363
1150–1157
1330–1334
128–131
363–366
1334–1337
131–133
1052–1060
1060–1062

298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.

Савченко Наталія Миколаївна
Савченко Роман Олександрович
Сайкевич Марина Іванівна
Сайко Марія Миколаївна
Саюк Олександр Анатолійович
Свисюк Олена Вікторівна
Світельський Микола Михайлович
Світлишин Ігор Іванович
Симоненко Леся Іванівна
Сініцький Андрій Цезаревич
Сірук Юрій Вікторович
Скибан Ірина Сергіївна
Скидан Олег Васильович
Скорий Остап Степанович
Славов Володимир Петрович
Сладковська Тетяна Анатоліївна
Слюсар Микола Вікторович
Слюсаренко Ірина Павлівна
Слюсаренко Юлія Леонідівна
Смаглій Віктор Олександрович
Сметаннікова Тетяна Володимирівна
Соколовський Юрій Володимирович
Сокульський Ігор Миколайович
Солодка Лариса Олександрівна
Стельмах Володимир Миколайович
Степаненко Валентина Миколаївна
Степаненко Наталія Іванівна
Степура Максим Олександрович
Стойко Олег Якович
Стоцька Світлана Василівна
Стрільчук Віталій Ананійович
Ступницька Олена Сергіївна
Сукманюк Олена Миколаївна
Суліменко Лариса Антонівна
Суліменко Олександр Григорович
Сус Леся Валеріївна
Сус Юрій Юрійович
Талько Надія Анатоліївна
Талько Олена Борисівна
Тарасович Людмила Валеріївна
Тимків Валентин Володимирович
Тимонін Юрій Олександрович
Тимощук Тетяна Миколаївна
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1337–1341
1341–1347
821–824
824–825
133–135
825–826
604–608
1347–1350
826–828
1351–1352
1157–1161
1161–1162
828–837
1587–1588
1588–1601
135–137
1601–1603
1062–1063
1603–1604
608
1604–1605
1063
366–376
377–380
1064–1066
1605–1612
837–843
1352–1353
1353–1356
137–139
609–610
139–140
1066–1080
1357–1364
1364–1366
1366–1368
1368–1369
1369–1372
1372–1373
843–847
1080–1081
1373–1377
140–146

341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.

Тичина Леонід Костянтинович
Тищенко Світлана Володимирівна
Ткаченко Павло Петрович
Ткачук Василь Іванович
Ткачук Віктор Іванович
Ткачук Володимир Ілліч
Ткачук Володимир Петрович
Трембіцька Оксана Іванівна
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
Трохименко Віта Зигмундівна
Турко Василь Миколайович
Усюк Тетяна Вікторівна
Федонюк Тетяна Павлівна
Федючка Микола Ілліч
Фещенко Аліна Олександрівна
Фещенко Володимир Петрович
Фещенко Діана Валеріївна
Фещенко Наталія Миколаївна
Фещук Олександр Миколайович
Фомін Микола Павлович
Фурман Світлана Володимирівна
Хант Галина Олександрівна
Харчишин Володимир Терентійович
Ходаківський Володимир Миколайович
Ходаківський Євгеній Іванович
Хоменко Зоряна Володимирівна
Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович
Цивенкова Наталія Михайлівна
Циганенко Ганна Володимирівна
Циганок Володимир Миколайович
Цуман Наталія Василівна
Чайка Олександр Вікторович
Чала Інна Валентинівна
Черниш Ольга Володимирівна
Черниш Роман Федорович
Чернишова Таїсія Миколаївна
Чичилюк Сергій Богданович
Чугаєвська Світлана Володимирівна
Чупрун Людмила Олександрівна
Шваб Сергій Борисович
Швайка Ольга Вікторівна
Швець Тетяна Василівна
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1162–1163
847–850
1612–1616
850–855
1616–1619
1163
1619–1623
146–149
149–154
154–159
1624–1630
1164–1167
855–858
1167–1172
611–614
859–860
614–627
380–386
1377–1383
159–160
1081–1083
387–397
860–861
1173–1178
861–865
865–873
397–399
1383–1387
1083–1088
873–874
875–876
160–162
162–166
399–403
876–877
628–633
877–880
1088–1089
1387–1391
404–408
167–168
633–634
880–884

384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.

Шевченко Олександр Миколайович
Шевчук Ірина Василівна
Шевчук Світлана Федорівна
Шеремет Сергій Іванович
Шишка Юлія Михайлівна
Шнайдер Вікторія Леонідівна
Шубенко Інна Андріївна
Шудренко Ігор Володимирович
Шукалович Василь Федорович
Шуляр Аліна Леонідівна
Шуляр Альона Леонідівна
Шульга Ігор Володимирович
Якобчук Валентина Павлівна
Яремова Марина Іванівна
Ярмолюк Олена Феліксівна
Ярош Ярослав Дмитрович
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1391–1393
1393–1397
1397–1399
408–411
634
411–413
1399–1401
1178–1180
1401–1403
1630–1632
1633–1637
634–639
885–889
889–893
1403–1404
1089–1094

