
Реєстр видань,
затверджених до друку рішенням 

вченої ради Полтавської державної аграрної академії,
за 2016 рік

№
з/п

Вид видання Назва та обсяг видання, автори

Надання грифу 
«затверджено до друку», 

протокол засідання
 (№, дата, рік)

1 2 3 4
1 Методичні

рекомендації
 «Хвороби  сої:  моніторинг,  діагностика,  захист»,  розроблених  згідно  з  результатами
наукових досліджень і виробничих перевірок відділу фітопатогенних бактерій Інституту
мікробіології  і  вірусології  ім.  Д.К.  Заболотного  НАН  України,  Інституту  кормів  та
сільськогосподарського  господарства  Поділля  НААН  на  рослинах  сої  з  урахуванням
різних грунтово-кліматичних зон України.
Автори:  наукові  співробітники  та  фахівці  відділу  фітопатогенних  бактерій  і  відділу
інтерферону  та  імуномодуляторів  Інституту  мікробіології  і  вірусології  ім.  Д.К.
Заболотного  НАН  України:  ПАТИКА  В.П.  –  завідувач  відділу;  ПАСІЧНИК  Л.А.,
ЖИТКЕВИЧ Н.В., ГУЛЯЄВА Г.Б., ТОКОВЕНКО І.П., КОРОБКОВА К.С., ЛАЗАРЕНКО
Л.М., ГНАТЮК Т.Т., ЗАХАРОВА О.М., КИРИЛЕНКО Л.В., ДЕМЧЕНКО О.М.; Інституту
кормів та сільського господарства Поділля НААН: ПЕТРИЧЕНКО В.Ф., академік НААН,
ІВАНЮК С.В., завідувач відділу; Інституту фізіології  рослин і генетики НАН України:
КОЦЬ С.Я., завідувач відділу симбіотичної азотфіксації, МАМЕНКО П.М.; 
Полтавська державна аграрна академія: ПИСАРЕНКО П.В., професор, БІЛЯВСЬКА Л.Г.,
доцент, БІЛЯВСЬКИЙ Ю.В.; 
менеджер фірми Монсанто: ШЕРЕПІТКО Д.В.; 
Ченстоховська політехніка, Польща: КАЛІНІЧЕНКО А.В., професор;
Тернопільський національний педагогічний університет: ПИДА С.В., професор

Протокол № 12 
від 25 січня 2016 року

2 Навчальний
посібник

«Основи дослідження і проектування механізмів і машин» для закріплення теоретичного
матеріалу  й  отримання  практичних  навичок  здобувачам  вищої  освіти  при  виконанні
міждисциплінарного курсового проекту, обсягом 274 с.
Автори:  Арендаренко  В.М.,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  завідувач,  професор
кафедри  машин  та  обладнання  агропромислового  виробництва  Полтавської  державної
аграрної академії;
Іванов О.М., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри машин та обладнання
агропромислового виробництва Полтавської державної аграрної академії;

Протокол № 14 
від 23 лютого 2016 року



Назаренко  О.О.,  кандидат  технічних  наук,  старший  викладач  кафедри  машин  та
обладнання агропромислового виробництва Полтавської державної аграрної академії

3 Навчальний
посібник

 «Аналіз господарської діяльності» для студентів вищих навчальних закладів аграрного
профілю, обсягом 300 с.
Автори:  Єгорова  Олена  Володимирівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри економічної  теорії  та економічних досліджень Полтавської державної аграрної
академії;
Дорогань-Писаренко  Людмила  Олександрівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,
професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної
аграрної академії;
Литвин   Олександр  Юрійович,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 14 
від 23 лютого 2016 року

4 Монографія  «Реструктуризація як інструмент підвищення стратегічної стійкості підприємства: теорія
та досвід м’ясопереробної галузі України», обсяг 250 с.
Автори:  доктор  економічних  наук,  професор  Маркіна  І.А.,  професор  кафедри
менеджменту  Полтавської  державної  аграрної  академії;  кандидат  економічних  наук,
доцент  Угрімова  І.В.,  доцент  кафедри  менеджменту  та  оподаткування  Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Протокол № 14 
від 23 лютого 2016 року

5 Монографія «Управління кадровим потенціалом торговельного підприємства», обсяг     250 с.
Автори:  доктор  економічних  наук,  професор  Маркіна  І.А.,  професор  кафедри
менеджменту  Полтавської  державної  аграрної  академії;  кандидат  економічних  наук,
Михайлов  О.О.,  старший  викладач  кафедри   економіки  праці  та  менеджменту
Кіровоградського національного технічного університету

Протокол № 14 
від 23 лютого 2016 року

6 Монографія  «Фінансова  підтримка  діяльності  закордонних  підрозділів  суб’єктів  господарювання»,
обсягом 211 с.
Автори:  Маркіна  Ірина  Анатолівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;
Переверзєв  Євген  Вікторович,  кандидат  економічних  наук,  старший  викладач  кафедри
економіки  праці  та  менеджменту  Кіровоградського  національного  технічного
університету.

Протокол № 19 
від 12 квітня 2016 року

7 Монографія  «Антикризове управління підприємствами туристичної галузі України», обсягом  179 с.
Автори:  Маркіна  Ірина  Анатолівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;
Маховка Вікторія  Михайлівна,  кандидат економічних наук,  старший викладач кафедри
туризму  та  адміністрування  Полтавського національного  технічного  університету  імені

Протокол № 19 
від 12 квітня 2016 року



Юрія Кондратюка.
8 Навчальний

посібник
з дисципліни  «Іноземна  мова професійного  спілкування»  для студентів  спеціальностей
8.18010018  «Адміністративний  менеджмент»,  8.03060101  «Менеджмент  організацій  і
адміністрування», обсягом 194 с.
Автори:  Тагільцева  Яніна  Михайлівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент,
кафедри іноземних мов та українознавства Полтавської державної аграрної академії;
Ніколаєнко  Юлія Олександрівна,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
іноземних мов та українознавства Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 19 
від 12 квітня 2016 року

9 Навчальний
посібник

 «Business English»  з дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей
8.09010101  «Агрономія»,  8.09010108  «Насінництво  та  насіннєзнавство»,  8.04010602
«Прикладна екологія та збалансоване природокористування», обсягом 196 с.
Автор:  Ніколаєнко   Юлія  Олександрівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри іноземних мов та українознавства Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 19 
від 12 квітня 2016 року

10 Навчальний
посібник

 «English for students of  agriculture»  з  дисципліни  «Іноземна  мова  (за  професійним
спрямуванням)»  для  студентів  спеціальностей  6.090101  «Агрономія»,  6.040106
«Екологія,  охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,
обсягом 184 с.
Автор:  Сільчук  Олеся  Василівна,  викладач  кафедри іноземних  мов  та  українознавства
Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 19 
від 12 квітня 2016 року

11 Видання «Професор  Микола  Якименко:  біобібліографічний  покажчик  (до  70-річчя  вченого)»,
обсягом 130 с.
Автор:  Краснікова  Оксана  Миколаївна,  кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри
фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 20 
від 24 травня 2016 року

12 Навчальний
посібник

з дисципліни «Трудове право» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»,
обсягом 217 с.
Автор: Сьомич Микола Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент
кафедри бізнес-адміністрування та права Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 20 
від 24 травня 2016 року

13 Навчальний
посібник

з дисципліни «Управління інформаційними зв’язками та бізнес-процесами» для студентів
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності 051 «Економіка» галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», обсягом 292 с.
Автори: Галич Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, професор
кафедри  економічної  кібернетики  та  інформаційних  технологій  Полтавської  державної
аграрної академії;
Копішинська  Олена  Петрівна,  кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  економічної  кібернетики  та  інформаційних  технологій  Полтавської  державної

Протокол № 20 
від 24 травня 2016 року



аграрної академії;
Уткін Юрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики та
інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії

14 Випуск науково-
виробничого

фахового
журналу

 «Вісник Полтавської державної аграрної академії» № 1-2 за 2016 рік Протокол № 20 
від 24 травня 2016 року

15 Збірник
матеріалів

конференції

студентської наукової конференції 27-28 квітня 2016 року, у двох томах, обсягом 691 с. Протокол № 20 
від 24 травня 2016 року

16 Збірник
матеріалів

конференції

науково-практичної  конференції  професорсько-викладацького  18-19  травня  2016  року,
обсягом 326 с.

Протокол № 20 
від 24 травня 2016 року

17 Збірник
матеріалів

конференції

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 квітня 2016 року «Розвиток АПК на
засадах  раціонального  природокористування:  екологічний,  соціальний  та  економічний
аспекти» , обсягом  99 с.

Протокол № 20 
від 24 травня 2016 року

18 Методичні
рекомендації

 «Оптимальне поєднання галузей за різного рівня екологізації землеробства», обсягом 93
с.
Автор  –  Мінькова  Ольга  Григорівна,  асистент  кафедри  економічної  кібернетики  та
інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії. 

Протокол № 20 
від 24 травня 2016 року

19 Навчальний
посібник

з  дисципліни  «Латинська  мова»  для  здобувачів  вищої  освіти  за  напрямом  підготовки
«Ветеринарна медицина», обсягом 211 с.
Автор:  Савенкова  Олена  Олександрівна,  старший  викладач  кафедри  іноземних  мов  та
українознавства Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 28
від 05 липня 2016 року

20 Практикум з дисципліни «Українська  мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів  вищої
освіти аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, обсягом 215 с.
Автор:  Дедухно  Алла  Володимирівна,  кандидат  філологічних  наук,  старший  викладач
кафедри іноземних мов та українознавства Полтавської державної аграрної академії;
Сизоненко  Наталія  Миколаївна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
іноземних мов та українознавства Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 28
від 05 липня 2016 року

21 Навчальний
посібник

з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів
вищої  освіти  спеціальності  6.090102  «Технологія  виробництва  та  переробки  продукції
тваринництва», обсягом 209 с.
Автор:  Лифар  Алла  Анатоліївна,  викладач  кафедри  іноземних  мов  та  українознавства
Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 28
від 05 липня 2016 року



22 Навчальний
посібник

з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів
вищої освіти спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина», обсягом 191 с.
Автор:  Лифар  Алла  Анатоліївна,  викладач  кафедри  іноземних  мов  та  українознавства
Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 28
від 05 липня 2016 року

23 Методика
класифікації

туш великої рогатої худоби, свиней і овець, обсягом 10 с.
Автори:  Кравченко  О.І.,  кандидат  сільськогосподарських  наук,  доцент  Полтавської
державної аграрної академії;
Гетя  А.А.,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор  Національного  університету
біоресурсів і природокористування України;
Лоза А.А., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, президент Асоціації  «Свинарі
України»;
Гнатюк С.А., генеральний директор Корпорації «Тваринпром»;
Чемезов М.В., старший юрист юридичної компанії «ОМП».

Протокол № 28
від 05 липня 2016 року

24 Навчальний
посібник

 «Інформаційні  технології  в  агрономії»  для  студентів  ОКР  «Магістр»  галузі  знань
«Аграрні науки і продовольство», обсягом 480 с.
Автори: Маренич Микола Миколайович,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
професор  кафедри  селекції,  насінництва  та  генетики  Полтавської  державної  аграрної
академії;
Кондратюк Микола Іванович, виконавчий директор фірми Soft. Farm;
Копішинська  Олена  Петрівна,  кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  економічної  кібернетики  та  інформаційних  технологій  Полтавської  державної
аграрної академії;
Уткін Юрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики та
інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 28
від 05 липня 2016 року

25 Випуск науково-
виробничого

фахового
журналу

 «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 3 за 2016 рік. Протокол № 2 
від 20 вересня 2016 року

26 Історична
монографія

 «Випускники  Віленського  військового  піхотного  училища  у  боротьбі  за  українську
державність (1917-1923 р.р.», обсягом 240 стр.
Автор: Шаравара Тамара Олексіївна, доктор історичних наук, доцент, завідувач, професор
кафедри іноземних мов та українознавства

Протокол № 2 
від 20 вересня 2016 року

27 Видання  «Бердник Василь Петрович: біобібліографічний покажчик», обсягом 90 с. Протокол № 4 
від 18 жовтня  2016 року

28 Видання «Органічне  землеробство:  світовий  досвід  та  українські  реалії:  бібліографічний Протокол № 4 



покажчик», обсягом 52 с. від 18 жовтня  2016 року

29 Монографія «Економічні аспекти розвитку міжгалузевих відносин в аграрній сфері», обсягом 176 с.
Автори:  Томілін  Олексій  Олександрович,  доктор  економічних  наук,  доцент,  професор
кафедри  економічної  кібернетики  та  інформаційних  технологій  Полтавської  державної
аграрної академії;
Галич Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри
економічної  кібернетики  та  інформаційних  технологій  Полтавської  державної  аграрної
академії

Протокол № 4 
від 18 жовтня  2016 року

30 Збірник
матеріалів

конференції

Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему «Стратегічні вектори соціально-
економічного  розвитку  на  мікро-  та  макрорівні»  від  17-18  листопада  2016  року,  м.
Полтава. Обсяг 286 стр.

Протокол № 5 
від 22 листопада  2016 року

31 Монографія «Агроекологічні,  соціальні  та  економічні  аспекти  створення  й  ефективного
функціонування екологічно стабільних територій», обсягом 230 стр.
Автори:  доктор  сільськогосподарських  наук  Писаренко  Павло  Вікторович,  професор,
професор кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова, перший проректор;
кандидат економічних наук Чайка Тетяна Олександрівна, доцент кафедри землеробства і
агрохімії імені В.І. Сазанова;
кандидат  сільськогосподарських  наук  Ласло  Оксана  Олександрівна,  доцент,  доцент
кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова.

Протокол № 5 
від 22 листопада  2016 року

32 Монографія «Кон’юнктивіти у великої рогатої худоби», обсягом 111 с.
Автори:  Мельничук  Віталій  Васильович,  завідувач  навчально-наукової  лабораторії
паразитології,  асистент  кафедри  паразитології  та  ветеринарно-санітарної  експертизи
Полтавської державної агарної академії;
доктор  ветеринарних  наук,  доцент  Євстаф’єва  Валентина  Олександрівна,  завідувач,
професор  кафедри  паразитології  та  ветеринарно-санітарної  експертизи  Полтавської
державної агарної академії.

Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року

33 Монографія  «Селянсько-козацьке (фермерське) господарство Полтавщини в умовах аграрних реформ
другої половини XIX – початку XX ст.», обсягом 241 стр.
Автор:  доктор  історичних  наук,  професор  Якименко  Микола  Андрійович,  професор
кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної агарної академії.

Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року

34 Монографія монографії «Методологія оптимального за вартісними та часовими витратами планування
експерименту», обсягом 216 с.
Автори:  доктор  технічних  наук,  професор  Кошевой  Микола  Дмитрович,  завідувач,
професор  кафедри  авіаційних  приладів  та  вимірювань  Національного  аерокосмічного

Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року



університету  ім.  М.Є.  Жуковського  «Харківський  авіаційний  інститут»,  Лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки;
доктор технічних наук, доцент Костенко Олена Михайлівна, професор кафедри безпеки
життєдіяльності Полтавської державної агарної академії;
кандидат  технічних  наук,  доцент  Доценко  Наталія  Володимирівна,  доцент  кафедри
менеджменту  Національного  аерокосмічного  університету  ім.  М.Є.  Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»;
кандидат  технічних  наук  Павлик  Ганна  Володимирівна,  Національний  аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

35 Навчальний
посібник

 «Енергетичні культури», обсягом 110 с.
Автор:  кандидат  сільськогосподарських  наук,  доцент  Кулик  Максим  Іванович,  доцент
кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної агарної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор

Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року

36 Збірник
матеріалів 

Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  «Проблеми  обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємницькою діяльністю» від 25 листопада 2016 року, м.
Полтава. Обсяг 218 с.

Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року

37 Збірник
матеріалів 

Всеукраїнської  науково-практичної  інтернет-конференції  «Сучасні  аспекти  лікування  і
профілактики хвороб тварин» від 24-25 листопада 2016 року, м. Полтава. Обсяг 120 с.

Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року

38 Навчальний
посібник

 «Лабораторний практикум з фізичної і колоїдної хімії», обсягом 190 с.
Автори: кандидат хімічних наук, доцент Короткова Ірина Валентинівна, доцент кафедри
загальної та біологічної хімії Полтавської державної агарної академії;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Маренич Микола Миколайович, професор
кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної агарної академії

Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року

39 Підручник  «Основи творення машин», обсягом 350 с.
Автори:  доктор  технічних  наук,  професор  Горик  Олексій  Володимирович,  завідувач,
професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;
кандидат технічних наук  Бучинський Мирослав Яремович,  доцент кафедри обладнання
нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка, головний механік закритого акціонерного товариства «Пласт»;
кандидат технічних наук, доцент Чернявський Андрій Миколайович;
кандидат  технічних  наук,  доцент  Яхін  Сергій  Валерійович,  доцент  кафедри
загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії

Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року

40 Монографія  «Механіка композитних брусів», обсягом 260 с.
Автори:  кандидат  технічних  наук  Ковальчук  Станіслав  Богданович,  старший  викладач
кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;

Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року



доктор  технічних  наук,  професор  Горик  Олексій  Володимирович,  завідувач,  професор
кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії

41 Випуск науково-
виробничого

фахового
журналу

 «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 4 за 2016 рік Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року

42 Збірник
матеріалів 

ІІІ  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  молодих  вчених  на  тему  «Наукове
забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики»
від 01 грудня 2016 року, м. Полтава. Обсяг 166 с.

Протокол № 8 
від 06 грудня 2016 року

Завідувач відділу з питань інтелектуальної власності                                         Булах Т.В.


