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Рідей Н. М., Строкаль В. П., Рибалко Ю. В. 

Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика. 

- Херсон: Видавництво Олді - плюс, 2011. - 568 с. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" спеціальності 8.070801 

"Екологія та охорона навколишнього середовища" за програмою 

підготовки "Екологічний контроль в агросфері: моніторинг, 

паспортизація, експертиза". Видання містить теоретичні засади екології 

агросфери, методичні рекомендації для формування сировинних 

агрозон з метою отримання якісної та біологічно повноцінної продукції, 

також практичні й самостійні завдання, приклади кінцевого контролю 

рівня знань студентів. Уперше узагальнено методичні рекомендації та 

існуючі критерії, що можуть бути використані у процесі викладання 

дисциплін - агроекологічний моніторинг і паспортизація земель, 

агроекологія, екологічна безпека, експертиза в агросфері. Теоретичні й 

науково-методичні підходи формування сировинних агрозон для 

отримання продукції дають можливість магістрам-екологам та 

керівникам спланувати дослідження й виконати магістерську роботу за 

обраною програмою. 



 

Доценко В.І., Морозов В.В., Онопрієнко Д.М. 

Зрошення сільськогосподарських культур способом 

дощування: навчальний посібник / В.І. Доценко, В.В. Морозов, Д.М. 

Онопрієнко - Херсон: ОДЩ- ПЛЮС, 2014.-448 с. 

Наведено теоретичні основи створення якісного штучного дощу 

для зрошення сільськогосподарських культур. Велика увага приділена 

опису конструкції, технічному догляду, схемам поливу основних 

дощувальних машин, в тому числі і закордонного виробництва, що 

широко використовують в Україні. 

Для студентів вищих навчальних закладів освіти напряму 

підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» та фахівців, які 

цікавляться питаннями зрошення сільськогосподарських культур 

дощувальними машинами. 



 

Землевпорядне проектування: організація території 

сільськогосподарських підприємств методом 

еколого-ландшафтного землеустрою : навчальний посібник. / A.M. 

Третяк, В.М. Другак, В.A. Гунько, І.П. Гетманьчик. – Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 236 с. 

Викладена методологія і методика організації території 

сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного 

землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу 

частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у 

структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо 

формування сталого землекористування земель сільськогосподарського 

призначення. Обґрунтовано методологічні основи формування 

еколого-ландшафтної організації території. Викладено методичні 

підходи до агроекологічного зонування та ландшафтної типізації 

земель; еколого-економічної класифікації придатності орних земель; 

зонування земель за типами землекористування; формування 

еколого-безпечних та інвестиційно-привабливих підтипів 

землекористування; формування територіальних природоохоронних 

обмежень (обтяжень) у використанні земель; ідентифікації прав 

власності на землю та оренди землі в межах типів землекористування; 

встановлення та формування реєстру обмежень (обтяжень) на земельні 

ділянки власників земельних часток (паїв); формування та організації 

території сільськогосподарських підприємств з урахуванням 

ландшафтних умов та прав на землю; еколого-економічної оцінки 

ефективності проектних рішень. 



Для студентів, аспірантів, викладачів землевпорядних, 

агрономічних, економічних факультетів, а також широкого кола 

фахівців у сфері землеустрою. 

 

Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку: 

навчальний посібник [М.О.Клименко, В.М.Боголюбов, 

Л.В.Клименко, О.А. Брежицька] / За ред. М.О.Клименка і В.М. 

Боголюбова. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 230 с. 

Затверджено до видання Вченою радою Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (протокол від 

25 квітня 2012 p., № 9) 

Наведено основні визначення сталого розвитку і принципи 

переходу суспільства до сталого розвитку. Практикум містить наведено 

практичні роботи з короткими теоретичними відомостями, завданнями 

до роботи і питаннями для контролю знань. Окремий розділ присвячено 

рекомендаціям щодо виконання курсової роботи з розробки стратегії 

сталого розвитку адміністративної одиниці. В посібнику представлено 

деякі ділові ігри з різноманітними аспектами сталого розвитку, а також 

комплекс задач, тестових завдань та кросвордів. 

Практикум розрахований для студентів напряму «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» і може бути корисним для студентів інших 

спеціальностей, для всіх хто вивчає проблеми впливу людини на 

довкілля. 



 

Шофолов Д. Л Управління підготовкою майбутніх екологів до 

збалансованого природокористування: монографія // Д. Л. 

Шофолов. - Херсон: ГріньД. С., 2013.-238 с. 

Монографія присвячена проблемі управління підготовкою 

майбутніх екологів до збалансованого природокористування. Розкрито 

сутність понять „професійна діяльність фахівця зі збалансованого 

природокористування", „майбутній еколог як фахівець зі 

збалансованого природокористування", „управління підготовкою 

майбутніх екологів до збалансованого природокористування", 

„організація функціонального управління підготовкою майбутніх 

екологів до збалансованого природокористування", 

„організаційно-управлінська процедура підготовки майбутніх фахівців 

до збалансованого природокористування", „система управління 

процесом підготовки студентів-екологів". 

Розроблено структурно-функціональну модель управління 

підготовкою майбутніх екологів до збалансованого 

природокористування, яка включає цільовий, організаційно-змістовий, 

діагностико-результативний компоненти. Розроблено критерії й 

визначено рівні готовності майбутніх екологів до збалансованого 

природокористування та експериментально підтверджено ефективність 

розробленої структурно-функціональної моделі управління їхньою 

підготовкою. 



 

Комп'ютерні технології для дизайнерів: навчальний посібник / 

А.В. Шеховцов, Г.Н. Полетаева, Д.О. Крючковський, Р.В. 

Бараненко / За редакцією к.т.н., професора кафедри дизайну О.В. 

Чепелюк. - Херсон: Олді-плюс, 2010 - 318 с. 

В навчальному посібнику розглядаються основи роботи зі 

створення Web- сторінок при використанні мови HTML, графічного 

редактору для створення двовимірної анімації Macromedia Flash. 

Викладений матеріал дає досить глибоке уявлення про комп'ютерні 

технології. У книзі поєднується необхідна широта огляду предмета, а 

при вивченні матеріалу можна за необхідністю самостійно проектувати 

сайт за допомогою мультимедійних технологій. 

Книга призначена як навчальний посібник для студентів ВНЗ. 



 

Третяк A.M. Стандартизація та нормування у сфері екології 

землекористування: навч. посіб. / A.M. Третяк, В.М. Другак. – 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 256 с. : Бібліогр. С. 241-244. 

Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на 

основі досліджень авторів викладені теоретико-методологічні та 

методичні основи стандартизації та нормування у сфері екології земле-

користування, організації робіт із стандартизації та нормування і вимоги 

до змісту нормативних документів. Розкривається зміст і методика 

розробки концепцій і галузевих програм створення єдиної системи 

нормативно-правових актів у сфері землеустрою як 

організаційно-правової бази екологізації землекористування, системи 

стандартизації та нормування у сфері охорони земель. Розглянуто 

міжнародні, європейські та міждержавні стандарти, національні та 

галузеві системи стандартів, система стандартів із захисту довкілля, 

система стандартів та нормативів у сфері екології землекористування, 

система стандартів з безпеки праці на підприємствах. 

Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних, 

екологічних факультетів, а також широкого кола фахівців у галузі 

використання та охорони земель та природокористування. 



 

Екологічна хімія: підручник / Б.М. Федишин, В.І. Дорохов, 

Г.В. Павлюк, О.С. Заблоцька, Б.В. Борисюк // За ред. Б.М. 

Федишина – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 516 с. 

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, 

параметри та фактори стабілізації його складу і фізичних параметрів. 

Показані чинники, що негативно впливають на склад і параметри 

довкілля. Представлені дані впливу антропогенних забруднювачів на 

живі організми. Також описані фізичні та хімічні методи очищення 

відходів життєдіяльності з метою запобігання забруднення довкілля. 

Дана характеристика методів аналітичного контролю за 

санітарно-гігієнічними характеристиками оточуючого середовища. 

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за 

напрямком «Екологія». Підручник буде корисний для бакалаврів, 

магістрів, аспірантів, викладачів спеціалізованих ліцеїв та коледжів. 



 

Волкодав В.В., та ін. Міжнародні правила з тестування 

насіння: навчальний посібник / За ред. В.В. Волкодава. – Херсон : 

Олді-плюс, 2011. - 416 с. 

У навчальному посібнику висвітлено методики тестування 

насіння, розроблені і затверджені Міжнародною асоціацією з контролю 

за якістю насіння. Посібник містить детальну інформацію з визначення 

міжнародної термінології, опису обладнання та методики проведення 

тестувань, вимог щодо приймання та зберігання проб, підрахунку та 

представлення результатів тестування насіння, висвітлює Правила ISTA 

в повному обсязі. Може бути використаний як в системі вищої фахової 

освіти, так і слугувати практичним керівництвом для організації й 

функціонування лабораторій з тестування насіння культивованих 

рослин. 

Посібник призначений для студентів ОКР «Магістр» 

спеціальностей 8.09010108 «Насінництво і насіннєзнавство», 

8.09010101 «Агрономія» та 8.09010104 «Плодоовочівництво і 

виноградарство», а також для фахівців системи державного насіннєвого 

контролю та лабораторій з тестування насіння. 



 

Підручник і робоча книга для професійно-освітніх закладів у двох 

томах: 

Аграрна економіка - Теорія за темами: 

Фермер: Ґрунти І Рослини | Тварини | Техніка 

базовий рівень Хімія | Фізика | Біологія | Селекція 

Екологія І Догляд за ландшафтом | Захист видів Економіка підприємства 

| Бух.облік Обробка даних | Комунікація 

Аграрна економіка - Теория за темами: Фермер: Рослинництво: 

професійний планування, обробіток, використання 

рівень та збут культур 

Тваринництво: 

утримання, годівля, вирощування і збут тварин  

Виробництво енергії: 
Виробництво і реалізація відновлюваної енергії. 



 

Теоретична механіка. Ч. І. Статика. Кінематика / [Литвинов 

О.І., Михайлович Я.М., Бойко А.В., Березовий М.Г.]. - К. : 

Агроосвіта, 2013. - 576 с. 

Підручник складається із двох частин. У першій частині: 

«Теоретична механіка. Ч. І. Статика. Кінематика» викладено два перші 

розділи теоретичної механіки: статика і кінематика. Матеріали видання 

відповідають новій типовій програмі навчальної дисципліни 

«Теоретична механіка» для вищих технічних навчальних закладів III-IV 

рівнів акредитації. У матеріалах підручника висвітлюються основні 

теоретичні положення цих розділів, надається багато прикладів 

розв'язування задач, які охоплюють різноманітні технічні питання. 

Логіка побудови і методика висвітлення курсу сприяє засвоєнню 

теоретичного матеріалу, а також допомагає у самостійній роботі 

студентів, розв'язуванні задач, виконанні лабораторно-практичних та 

розрахунково-графічних робіт. Значне місце відведено розв'язуванню 

практичних інженерно-технічних задач. 

Видання рекомендовано студентам денної, заочної і дистанційної 

форм навчання вищих навчальних закладів технічного профілю, а також 

може бути корисним аспірантам, магістрам, інженерно-технічним 

працівникам. 



 

Теоретична механіка. Ч. II. Динаміка. Основи аналітичної 

механіки / [Литвинов О.І., Михайлович Я.М., Бойко А.В., Березовий 

М.Г.]. - К.: Агроосвіта, 2013. - 576 с. 

Підручник містить чотири основні розділи теоретичної механіки: 

Частина І. «Статика. Кінематика»; Частина II, «Динаміка. Основи 

аналітичної механіки», що* відповідає типовій програмі навчальної 

дисципліни «Теоретична механіка» для вищих технічних навчальних 

закладів. У матеріалах підручника висвітлено основні теоретичні 

положення цих розділів, надано багато прикладів розв'язування задач, 

які охоплюють різноманітні технічні питання.. Логіка побудови і 

методика висвітлення курсу сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, 

а також допомагає у самостійній роботі студентів, розв'язуванні задач, 

виконанні лабораторно-практичних та розрахунково-графічних робіт. 

Видання рекомендовано студентам денної, заочної і дистанційної форм 

навчання вищих навчальних закладів технічного профілю, а також може 

бути корисним магістрам, аспірантам, інженерно-технічним 

працівникам. 



 

Економіка сільського господарства : навч. посіб. / [Збар- ський 

В.К., Бабієнко М.Ф., Кулаєць М.М., Синявська І.М., Хоменко М.П.] 

; за ред. проф. В.К.Збарського. - К. : Агроосвіта, 2013. - 352 с. 

Висвітлено основні проблеми та закономірності розвитку 

аграрного сектору економіки України в умовах реформування відносин 

власності на землю та майно. Опрацьовано економічний механізм 

забезпечення дії закону вартості в усіх галузях і сферах 

агропромислового комплексу. 

Визначено заходи підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва на основі його кооперації, 

інтеграції та інтенсифікації. Запропоновано шляхи подальшого 

розвитку всіх форм господарювання на селі. 

Для слухачів системи післядипломної освіти та студентів вищих 

навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки 

спеціалістів і магістрів фахових економічних спрямувань. Посібник 

може бути корисним для аспірантів та викладачів економічних 

спеціальносте 

 



 

Третяк A.M., Другак В.М., Колганова І.Г. 

Стандартизація та нормування у землеустрої : навч. посіб. / 

Третяк A.M., Другак В.М., Колганова І.Г. - К. : «Агроосвіта», 2013. - 

224 с. 

Перший український навчальний посібник такого типу, де на 

основі досліджень авторів викладено теоретико-методологічні та 

методичні основи стандартизації та нормування у землеустрої, 

організацію робіт із стандартизації та нормування і вимоги до змісту 

нормативних документів. Розкрито зміст і методику розробки концепцій 

та галузевих програм створення єдиної системи нормативно-правових 

актів у землеустрої, державному земельному кадастрі і системи 

стандартизації та нормування у сфері охорони земель. Розглянуто 

міжнародні, європейські та міждержавні стандарти, національні та 

галузеві системи стандартів, систему стандартів із захисту довкілля, 

систему стандартів та нормативів у землеустрої, сфері охорони земель 

та державного земельного кадастру, систему стандартів з безпеки праці 

на підприємствах. 



 

Носов Ю. М. Проектування технологічних процесів у 

тваринництві та птахівництві : навч. посіб. [Комплект] / Ю. М. 

Носов. - Львів : «Новий Світ - 2000», 2014. - 500 с. 1 електрон, диск (1 

CD-ROM) 

В навчальному посібнику розглянуто найбільш важливі питання з 

дисциплін «Проектування твариницьких підприємств», «Проектування 

технологічних процесів в тваринництві», «Проектування 

машинновикористання в кормовиробництві та тварини- цтві», «Курсове 

та дипломне проектування з механізації твариництва». 

Розглянуті концепції розвитку новітніх технологій потокової 

організації виробництва, розрахунку ПТЛ заготівлі та роздавання 

кормів; видалення та утилізації екскрементів, машинного доїння і 

первинного обробітку молока; питання оптимальних розмірів технічних 

та виробничих модулів, розміщення тварин, об'єктів генплану і 

підприємств на території. Приведені детальні розрахунки технічних 

засобів, ПТЛ та їх оцінки, розрахунку кормоцехів і комбікормових 

заводів, стригальних пунктів; автоматизованих і комп'ютерізованих 

робочих місць. Питання експлуатації обладнання займає значне місце. 

По ку рсовому та дипломному проектуванню приведена тематика 

проектів та робіт, методики викладання та розрахунків. 

Книга розрахована на викладання та студентів с. г. вузів та 

коледжів, працівників АПК, спеціалістів та керівників ферм і 

комплексів. 



 

Малащенко В.О., Янків В.В. 

Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів : 

навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2014. - 264 с. 

Викладено матеріали стосовно завдань, основних вимог і 

послідовності курсового проектування деталей машин, об'єктами якого 

вибрані різноманітні елементи механічних приводів. Подано приклади 

розрахунків і конструювання зубчастих, черв'ячних, пасових, 

ланцюгових передач, валів, підшипників, з'єднань, муфт, деталей литва 

тощо. 

Третій розділ посібника містить необхідний довідковий матеріал 

для курсового проектування. 

Посібник призначений для студентів всіх спеціальностей, які 

виконують контрольні роботи та курсове проектування з деталей 

машин. 

 


