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авторськими колективами кафедр  університету у 2022 році 

Вид та назва видання Автори 

Факультет менеджменту та права 

Кафедра Історії України та філософії 
«Лісостепова Україна напередодні великих реформ 19 

століття: населення, суспільство, освіта у дзеркалі 

статистики» 

Бойко Ю.М., Левчук К.І.   

«Українська етнологія у європейському контексті 

(друга половина ХІХ – 20 рр. XX ст.». 

К.І. Левчук, Н.В. Чернищук. 

Кафедра Української та іноземних мов 
«Теоретичні й методичні основи формування 

лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх 

фахівців аграрної галузі в контексті 

інтернаціоналізації ЗВО». 

Кравець Р.А., Джеджула О.М., Ковальова 

К.В., Юмачікова О.М. 

Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 

туризму 
«Регіональна політика інноваційного розвитку сфери 

туризму: проблеми формування та регулювання» 

Підвальна О.Г., Колесник Т.В. 

Факультет Агрономії та лісівництва 

Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 
«Сортові ресурси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

зернобобових культур в Україні: сучасний стан і 

перспективи використання» 

Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева 

Г.В., Алєксєєв О.О. 

«Науково-теоретичне обґрунтування технологічних 

прийомів вирощування гороху овочевого в умовах 

Лісостепу Правобережного». 

Мазур В.А., Дідур І.М., Мостовенко В.В., 

Мазур О.В. 

«Сучасна технологія вирощування кукурудзи для 

енергоефективного та екологобезпечного розвитку 

сільських територій».  

Паламарчук В.Д., Колісник О.М. 

Екології та охорони навколишнього середовища 

«Нітрати: знищення забруднення зернової і 

зернобобової продукції» 

Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. 

Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства 

«Вирощування фізалісу мексиканського в умовах 

відкритого ґрунту 

Вдовенко С.А., Полутін О.О., Вдовенко 

Л.О. 

«Лісівничо-екологічна роль липи серцелистої в 

грабових дібровах західного Поділля». 

Каленюк Ю.С., Заїка В.К., Криницький 

Г.Т., Матусяк М.В., Прокопчук В.М. 

«Бамія: біологія, технологія вирощування, переробка» Вдовенко С.А., Хареба В.В., Паламарчук І.І., 

Хареба О.В., Унучко О.О. 

«Соя в інтенсивному землеробстві». Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., 

Купчук І.М. 

«Лісові генетичні ресурси у констексті збереження 

біорізноманіття Вінниччини»,  

Нейко І.С., Мудрак Г.В., Нейко О.В., Дідур 

І.М., Матусяк М.В., Козак Ю.В. 

«Сортові ресурси сої в Україні» 

 

Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева Г.В. 
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«Інноваційні підходи до фіторемедіації та 

фіторекультивації у сучасних системах землеробства». 

Цицюра Я.Г., Шкатула Ю.М., Забарна 

Т.А., Пелех Л.В. 

«Сидерація як базова складова біологізації сучасних 

систем землеробства». 

Цицюра Я.Г., Неїлик М.М., Дідур І.М. 

Поліщук М.І. 

Ботаніки, генетики та захисту рослин 

«Вторинні метаболіти та їх роль у системах адаптації і 

захисту рослин». 

Мельничук М.Д., Ліханов А.Ф., Коваленко 

Т.М., Клюваденко А.А. 

Факультет обліку та аудиту 

Фінансів, банківської справи та страхування 
«Фінансові аспекти розвитку підприємств аграрного 

сектора економіки» 

Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. 

Обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Облікове забезпечення податкових розрахунків 

сільськогосподарських товаровиробників: особливості 

операції» 

Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко 

Н.М. 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії 

Технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі 
«Лізин, консервоване зерно кукурудзи в раціонах 

свиней, показники забою та якість продукції». 

Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Ткаченко 

Т.Ю., Разанова О.П. 

«Наукові підходи обґрунтування щодо використання 

мікроелементних хелатних сполук при виробництві 

яловичини в умовах дефіциту мікроелементів». 

Яремчук О.С., Фаріонік Т.В., Разанова О.П., 

Скоромна О.І., Ушаков В.М. 

«Використання кормових добавок та комбікормів 

нового покоління у годівлі свиней та птиці». 

Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Купчук І.М., 

Вугляр В.С. 

«Ефективність використання добавок мікробіологічного 

походження при вирощуванні кролів».  

Огорднічук Г.М. 

Харчових технологій та мікробіології 

«Амарант: практичні аспекти використання». Овсієнко С.М., Соломон А.М. 

«Інноваційні технології харчових виробництв» 

 

Берник І.М., Новгородська Н.В., Соломон 

А.М., Овсієнко С.М., Бондар М.М. 

Ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи 

«Ветеринарно-санітарно експертиза яловичини за 

використання добавок мінерального походження».  

 

Яремчук О.С., Фаріонік Т.В., Шпаковська Г.І. 

Факультет економіки та підприємництва 

Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 

туризму 
«Розвиток інтеграційних процесів у туристичній сфері».  Табенська О.І. 

Математики, фізики та комп`ютерних технологій 

Навчальний посібник «Математичний аналіз»  Дубчак В.М., Новицька Л.І 

Інженерно-технологічний факультет 

Агроінженерії та технічного сервісу 
«Розпізнавання технічного стану автотракторних 

дизелів по малих відхиленнях параметрів» 

Анісімов В.Ф., Труханська О.О., Швець Л.В. 
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Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 
«Вібраційні технологічні машини із вертикальним 

приводним валом» 

Ярошенко Л.В. 

Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці 

«Немонотонна  пластична деформація в процесах 

обробки металів тиском».  

Сивак Р.І., Огородніков В.А.,  Архіпова Т.Ф. 

Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв 

Навчальний посібник «Технічна механіка. Частина 1. 

Розрахунок валів і підшипників кочення» 

Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Присяжнюк Д.В. 
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