
Тюхтенко Н. А., Синякова К. М. 

Макроекономіка: навч. посіб. для 

студентів вищих навчальних закладів. 

2-ге вид., допов. та перероб. Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 352 с. 
У даному навчальному посібнику 

розкриваються основні закономірності 

функціонування економічної системи 

країни, що є необхідним при вивченні 

курсу «Макроекономіка». Він охоплює 

весь комплекс навчально-методичного 

забезпечення для опанування даного 

курсу з урахуванням сучасних тенденцій 

макроекономічної науки і практики. 

Друге видання уточнює ряд найбільш 

складних макроекономічних категорій і 

процесів, що було виявлено під час 

практичної роботи зі студентами. Крім 

того, даний посібник доповнений 

різнорівневими завданнями для перевірки 

знань, що вдосконалюють теоретичну та 

практичну підготовку майбутніх фахівців 

в галузі економіки, бізнесу та управління. 

Навчальний посібник «Макроекономіка» може бути використаний для 

підготовки фахівців спеціальностей «Економіка», «Менеджмент», «Публічне 

управління та адміністрування», «Міжнародні економічні відносини», аспірантів, 

державних службовців, керівників бізнес-структур тощо. 



Молекулярна генетика та 

технології дослідження генома : навч. 

посіб. / за ред. М. Л. Гиль. Херсон: 

ОЛДІ- ПЛЮС, 2015. 320 с. 

У навчальному посібнику подано 

теоретичні основи 

молекулярно-генетичних процесів, які 

мають розвиток і використання в 

народному господарстві країни та 

поширені у світі, а також є актуальними 

для біотехнологічної галузі, 

агропромислового виробництва. 

Автори приділили увагу поясненню 

сутті основних генетичних процесів 

молекулярного рівня організації матерії, 

зокрема будови спадкового апарату й 

структурної організації геномів біоти, 

механізмів передачі спадкової інформації 

та ї реалізації у вигляді пептидних сполук, 

регуляції активності генів, захисту і 

відновлення спадкового апарату, 

технологій рекомбінантної ДНК, генетичної інженерії, ДНК- технології дослідження 

генома. 

Посібник містить детальну інформацію і розрахований на студентів напряму 

підготовки 6.051401 - «Біотехнологія». 



Завадських Г. М. Регіональна 

економіка: навч. посіб. Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 556 с. 

Навчальний посібник охоплює 19 

тем типової програми дисципліни 

«Регіональна економіка». У посібнику 

розглядаються конкурентоспроможність 

регіонів, сучасний стан та перспективи 

соціально-економічного розвитку 

регіонів України. В розрізі тем докладно 

охарактеризовано галузеву і 

територіальну структуру 

народногосподарського комплексу 

України. Окремий розділ присвячений 

питанням екології та раціонального 

природокористування. 

Перевагою даного навчального 

продукту, що безумовно підвищує його 

ефективність, є наявність питань для 

перевірки знань, тематики рефератів, 

тестових завдань за темами, а також 

списку рекомендованої літератури, які допоможуть студентам краще закріпити 

навчальний матеріал. 

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, 

підприємців, які цікавляться питаннями регіональної економіки та розміщення і 

розвитку продуктивних сил. 

 

 

 



Дієсперов В. С. Еволюція 

сільськогосподарських підприємств. 

Київ: ННЦ «ІАЕ», 2013. 290 с. 

Проаналізовано розвиток 

вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств від початку XX століття до 

наших днів. Предметом критичного 

аналізу стали організаційні перетворення 

в аграрному виробництві, економічний 

механізм підприємств, динаміка й 

ефективність виробництва, соціальна 

проблематика села. Ситуація 

проілюстрована прикладами 

функціонування підприємств з усіх 

регіонів країни. 

Розрахована на широке коло 

читачів, які переймаються турботами про 

майбутнє нашого села й аграрного 

сектору економіки. 



Система довузівської підготовки в 

країнах Західної Європи та інноваційні 

методи навчання у ВНЗ України: 

колективна монографія / Г. М. Калетнік і 

ін. Вінниця, 2013. 480 с. 

У монографії вивчено та 

проаналізовано досвід організації 

профільного навчання у гімназіях 

сучасної Німеччини та в основній школі 

Австрії. На основі власних спостережень, 

офіційних документів з питань організації 

профільної освіти, довідкової літератури 

навчальних закладів, аналітичних 

матеріалів та електронних банків даних 

міжнародних організацій, матеріалів 

педагогічної періодичної преси країн 

Німеччини, Австрії, наукових досліджень 

зарубіжних і вітчизняних учених 

з’ясовано сутність та основні підходи до 

розуміння поняття “профільне навчання”, 

визначено теоретичні основи його 

становлення і розвитку, розкрито зміст, 

форми і методи організації. Розроблено рекомендації щодо використання цього 

досвіду в Україні. 

Розраховано на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників 

органів управління освітою, керівників шкіл, учителів, аспірантів і студентів. 



Рубан С. Ю. Сучасні технології 

виробництва молока (особливості 

експлуатації, технологічні рішення, 

ескізні проекти). Xарків: ФОП Бровін 

О.В., 2017. 172 с.  

У монографії висвітлено питання 

щодо особливостей утримання молочної 

худоби за різних технологій. Наведено 

аналіз сучасних тенденцій в організації 

технічного та технологічного 

забезпечення молочних ферм з 

обґрунтуванням певних переваг або 

недоліків таких рішень. Також описано 

підходи по годівлі, кормовиробництву та 

застосуванню ефективних ветеринарних 

заходів на основі досвіду кращих ферм по 

виробництву молока. 

Розраховано на фахівців у галузі 

молочного скотарства, керівників 

підприємств, головних інженерів, 

зоотехніків а також науковців і студентів 

вищих навчальних закладів. 



Саблук П. Т. Агроекономічні 

трансформації в Україні: напрями та 

перспективи розвитку: монографія. Київ: 

ННЦ «ІАЕ», 2016. 372 с. 

У монографії, автором якої є 

академік НААН П. Т. Саблук, 

розглядаються проблеми, які потребують 

вирішення для утвердження України як 

високорозвинутої держави, здатної 

посісти чільне місце в розвитку світової 

цивілізації. Це може стати можливим, 

якщо країна повною мірою 

використовуватиме належні їй 

природно-економічні ресурси, в першу 

чергу в сфері агропромислової діяльності. 

Для цього в комплексі і на системній 

основі слід задіяти для кожної складової 

аграрної економіки всі наявні в державі та 

світі прогресивні розробки. 

Розрахована на широкий загал 

читачів, діяльність яких пов’язана з 

економікою агропромислового виробництва. 



Полупай М Л., В. А. Величко. 

Номенклатура та діагностика 

еколого-генетичного статусу ґрунтів 

України для великомасштабного їхнього 

дослідження / за ред. М. І. Полупана. 

Київ: Аграрна наука, 2014. 496 с.,іл. 

У монографії подано 

номенклатурний список 

еколого-генетичного статусу ґрунтів 

України з діагностичною 

характеристикою в зональному аспекті. 

Розглянуто: сучасні досягнення про 

генетичну природу ґрунтів, їхню 

діагностику і номенклатуру; принципи 

створення списку, кількісні діагностичні 

показники на кожному рівні 

таксономічних одиниць класифікації, 

їхню номенклатуру та коди; 

ґрунтово-екологічне районування. 

Наведено: номенклатуру і діагностику 

генетичних горизонтів; характеристику 

Ґрунтоутворювальних і підстилаючих 

порід, природний рівень рухомого фосфору в ґрунтах різного генезису. 

Представлено: характеристику 11 фізико-географічних зон за факторами 

ґрунтоутворення, наявністю грунтово-екологічних провінцій у межах показників 

ГТКV-VІІ, ГТКVІІІ, опадами за XI—III міс., їхні діагностичні критерії через показник 

КВАГ та структурним складом ґрунтового покриву на рівні типу. Охарактеризовано: 

кожний тип ґрунту за умовами формування, будовою профілю, 

морфолого-генетичними ознаками в розрізі материнських порід, кількісним 

діагностичним показником, розподілом його за нижчими таксономічними одиницями 

відповідно до морфолого-генетичних ознак та параметричних показників. 

Номенклатура еколого-генетичного статусу ґрунтів у ієрархічній системі 

таксономічних одиниць класифікації відображає їхню природу, агрономічні 

властивості, екологічну сприятливість територій для функціонування агроценозів. 

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів сільськогосподарських, 

біологічних та географічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти і 

широкого кола спеціалістів при проведенні ґрунтових, агрохімічних та інших 

досліджень ґрунтового покриву і робіт, пов’язаних із Земельним кадастром України, 

оцінюванням родючості та раціональним використанням. 



Стовпець В. П, Стовпець О. В. 

Процесуальне діловодство: навч.-метод. 

посіб. Херсон: Грінь Д.С., 2016. 200 с. 

Навчально-методичний посібник 

«Процесуальне діловодство» має на меті 

надати ґрунтовні знання не тільки 

студентам-правознавцям, але й 

підвищити рівень юристів-практиків і 

працівників діловодних служб судів. В 

ньому розглянуто нормативно-правову й 

методичну базу, відповідно до якої 

здійснюється документування 

процесуальних документів цивільного, 

адміністративного та кримінального 

провадження, а також організація 

діловодної роботи у місцевих судах 

різних інстанцій. До 

навчально-методичного посібника 

додається компакт-диск, на якому 

користувачі комп’ютера знайдуть 

Електронний довідник, що містить понад 

5 000 тисяч зразків управлінських та процесуальних документів, складених і 

оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, які можна використати в 

навчальному процесі та практичній юридичній діяльності. 

Автори висловлюють велику вдячність рецензентам, а також ст. викладачу 

кафедри адміністративного та кримінального права ОНМУ - Кузьменко Валентині 

Миколаївні та ст. викл. кафедри цивільного та трудового права ОНМУ - Даниловій 

Ірині Олександрівні за цінні поради та зауваження, які були враховані нами при 

виданні цього посібника. 



Лико С. М. Екологічний контроль 

в агропромисловому комплексі: 

навч.-метод. посіб. Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 304 с. 

Навчально-методичний посібник 

«Екологічний контроль в 

агропромисловому комплексі» 

підготовлений для студентів вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації спеціальності «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» 

денної та заочної форми навчання. Він 

включає опис навчальної дисципліни 

«Екологічний контроль в 

агропромисловому комплексі», робочу 

навчальну програму, до складу якої 

включена мета та завдання, вміння, 

знання, навички та компетенції, а також 

розгорнуту програму даної навчальної 

дисципліни. 



Генетика з біометрією. Практикум / 

за ред. Т. І. Нежлукченко. Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 380 с. 

При підготовці практикуму 

використано матеріали навчального 

посібника: Біометричний аналіз 

мінливості ознак сільськогосподарських 

тварин і птиці / В. П. Коваленко, В. І. 

Халак, Т. І. Нежлукченко, Н. С. Папакіна. 

– Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2010. – 168 с. 

Матеріал практикуму викладено 

відповідно до типової програми з 

дисципліни «Генетика з біометрією» для 

забезпечення навчального процесу ОКР 

«бакалавр» за спеціальністю 6.090102 - 

«Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва». В практикумі 

наводиться матеріал для лабораторних 

занять з матеріальних основ спадковості, 

закономірностей успадкування генів, 

прикладних аспектів генетики в аграрних 

технологіях, генетико-математичного 

аналізу спадкової інформації в технологіях тваринництва. 

Практикум рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ 

рівнів акредитації. 

 

 



Лико Д.В., Костолович М.І., 

Войтович О.П. Радіоактивні відходи: 

технології утворення, поводження, 

утилізації: навч. посіб. Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 204 с. 

Навчальний посібник містить 

матеріал відповідно до програм курсів 

«Хімія радіоактивних елементів», 

«Поводження з радіоактивними 

відходами», «Реабілітація територій, 

забруднених радіонуклідами». У 

посібнику викладено теоретичні основи 

хімії радіоактивних елементів, розглянуто 

сутність технологічних процесів 

ядерно-паливного циклу, описано 

джерела утворення радіоактивних 

відходів та наведено особливості 

поводження з радіоактивними відходами. 

Досліджено принципові засади 

управління системою поводження з 

радіоактивними відходами та особливості 

реабілітації територій, забруднених 

радіонуклідами. 

Розраховано на студентів-магістрів спеціальності «Радіоекологія» вищих 

навчальних закладів. 



Краплинне зрошення: навч. 

посіб. / за ред. М. І. Ромащенка та А. М. 

Рокочинського. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 

2015. 300 с. 

У посібнику розглянуто принципи 

проектування систем краплинного 

зрошення з урахуванням 

кліматично-грунтових умов України та 

біологічних особливостей 

сільськогосподарських культур, питання 

їх будівництва та експлуатації. 

Навчальний посібник призначений 

для студентів вузів напряму підготовки 

«Гідротехніка (водні ресурси)» 

професійного спрямування 

«Гідромеліорація», а також може бути 

корисним для наукових працівників, 

співробітників проектних та 

водогосподарських організацій, фермерів 

та працівників сільськогосподарських 

підприємств різної форми власності.



Мікробіологія м’яса та 

м’ясопродуктів (практикум): навч. посіб. / 

В. В. Власенко і ін. Вінниця: Едельвейс і 

К, 2008. 308с  

У посібнику подано методики 

проведення лабораторних робіт з 

морфологи і фізіологи мікроорганізмів, 

викладено методи вивчення Мікрофлори 

фунту, води, повітря і показані нові 

підходи до виявлення основних 

мікроорганізмів, які забруднюють 

м’ясосировину та готові м’ясні продукти, 

збудників харчових токсикоінфекцій і 

санітарно-показових мікроорганізмів. 

У кожній роботі наведено короткі 

теоретичні відомості, подано перелік 

необхідних матеріалів та обладнання, хід 

проведення експерименту. У додатку 

вміщено рецептуру приготування 

барвників, середовищ та інших реактивів. 

Методичний посібник призначено для 

студентів стаціонарної та заочної форми навчання, які вивчають мікробіологію мяса 

та мясопродукта. 



Гідроекологія: підручник / М. О. 

Клименко і ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 

2015. 380 с. 

У підручнику визначено місце 

гідроекології у системі природничих 

наук, наведено характеристику 

гідросфери, особливості впливу 

абіотичних та біотичних чинників на 

водні екосистеми, відображено принципи 

функціонування гідробіоценозів (1 

модуль). 

Особливу увагу приділено аналізу 

наслідків антропогенного впливу на водні 

екосистеми різного типу, характеристиці 

різних видів їх забруднення (органічного 

токсичного, радіонуклідного), критеріям 

оцінки та системам класифікації якості 

природних вод, основним принципам 

охорони, захисту і раціонального 

використання водних ресурсів (2 модуль).  

Підручник адресований студентам і 

викладачам вищих навчальних закладів ІІ 

- IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітника, фахівцям водного і 

рибного господарства, охорони природи. 

 

 



Охорона і раціональне 

використання земельних ресурсів: 

навч.-метод. посіб. / Д. В. Лико і ін. 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 664 с. 

Навчально-методичний посібник 

«Охорона і раціональне використання 

земельних ресурсів» підготовлений для 

студентів вищих навчальних закладів 

ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності 

«Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування». У посібнику 

розглянуто стан земельних ресурсів 

України, висвітлено особливості 

використання земель забруднених 

важкими металами, пестицидами та 

радіонуклідами. Приділено увагу 

напрямкам розв’язання проблем 

раціонального використання земельних 

ресурсів при переході до сталого 

землекористування. Проаналізовано 

організацію управління у галузі 

використання і охорони земельних ресурсів та правовий режим земель різних 

категорій. 

Посібник включає навчальну програму дисципліни, теоретичну частину, 

завдання аудиторної та самостійної роботи, методичні вказівки для практичних і 

лабораторних робіт, тестовий контроль рівня знань студентів



Мітрясова О. П. Хімічна екологія: 

навч. посіб. 2-ге вид., випр. та допов. 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 318 с. 

У посібнику викладено основні 

принципи хімічної екології. Розглянуто 

основні хіміко-екологічні проблеми 

атмосфери, гідросфери, літосфери та 

енергетики; приділяється увага окремим 

основним поняттям моніторингу 

довкілля. Зміст посібника спрямовано на 

формування знань про цілісну 

організацію навколишнього світу, 

спільність живої та неживої природи, про 

сучасну екологічну ситуацію. Для 

кращого засвоєння матеріалу після 

кожного параграфа наведено питання для 

самоконтролю та тестові завдання до 

кожного розділу. До теоретичного 

матеріалу додається практикум, що 

охоплює лабораторні роботи з визначення 

окремих показників якості об’єктів 

довкілля. 

Посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів, які навчаються за 

природничими напрямами, зокрема «Екологія» та викладачів природничих 

факультетів вищих навчальних закладів; а також може бути корисним для всім, кого 

цікавлять питання хімічної екології. 



Романадзе Л. Д., Цибульов П. М., 

Кулініч О. О. Інтелектуальна власність: 

підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 

424 с. 

У підручнику містяться матеріали, 

шо відповідають вимогам навчальної 

дисципліни «Інтелектуальна власність». 

Розкриваються основні питання 

навчальної дисципліни. Надається 

рекомендований перелік 

нормативно-правових актів та 

узагальнень судової практики з питань 

інтелектуальної власності, перелік 

навчальної та навчально-методичної 

літератури, рекомендованої для 

ознайомлення під час вивчення курсу. 

Наводяться питання для перевірки знань з 

курсу, а також глосарій, що розкриває 

зміст основних категорій права 

інтелектуальної власності. Підручник 

розрахований на студентів вищих 

навчальних закладів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

та наукових установ, аспірантів, здобувачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями 

правової охорони інтелектуальної власності. 



Історія філософії в її зв’язку з 

освітою: підручник / за ред. І. І. Волинки. 

Київ: Каравела, 2012. 480 с. 

Історико-філософській навчальній 

літературі бракує книг, де би виникнення 

філософської думки, її високі класичні 

злети в античні, середньовічні, нові і 

новітні часи тісно пов’язувались з 

освітою, яка розглядається як 

фундаментальне підґрунтя історичного 

поступу філософії. Пропонована книга 

долає цей брак, розглядаючи філософськи 

поступ у перехресних взаємозв’язках з 

еволюцією освітньо-виховної галузі У її 

зміст залучено нові, раніше відсутні в 

академічному обігу першоджерела, 

документи, факти. Ідеографія кожної 

філософської школи подається в 

доступній формі і з належною повнотою. 

Книга адресується студентам, 

аспірантам, викладачам, всім, хто 

ц0ікавиться філософією. 



Гудков І. М. Радіобіологія: 

підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 

504 с. 

Згідно типової програми курсу 

«Радіобіологія» викладені основні 

положення сучасної загальної та 

сільськогосподарської радіобіології та 

радіоекології. Коротко викладена історія 

радіобіології та етапи її розвитку. 

Наведено відомості про природу 

іонізуючих випромінювань, їхні джерела, 

взаємодію з речовинами живих 

організмів. Розглянуто біологічні ефекти 

іонізуючих випромінювань, 

радіочутливість організмів різних 

таксономічних груп, можливості її 

модифікації. Особливу уваги приділено 

процесам міграції радіоактивних речовин 

в об’єктах навколишнього середовища та 

шляхам надходження в рослини та організм тварин і людини, особливостям 

господарювання на забруднених радіонуклідами територіях, використанню 

іонізуючих випромінювань у різних сферах народного господарства. Висвітлено 

основні принципи радіаційної безпеки. 

Для студентів вищих навчальних закладів.



 


