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Романадзе Л.Д., Цибульов П.М., Кулініч О.О. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
Підручник 
– Херсон: Олді-плюс, 2016. – 424с., тв., 60х84/16
Рекомендовано Вч.Рад. 
ISBN 978-966-289-085-3 

У підручнику містяться матеріали, що 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. 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Передмова, Розділ 1. Правова педагогіка  у трансформаціях сьогодення, 1.1. 
Суспільна трансформація – невід’ємний  процес державно-правового розвитку 
україни, 1.6. Структура правової педагогіки, Розділ 2.   Правова культура  і 
громадянське суспільство, 2.1. Громадянське суспільство  (поняття, ознаки та 
проблеми його становлення), 2.5. Місце і роль правової освіти  у формуванні 
правової культури, Розділ 3.  Превентивна педагогіка, 3.1. Предмет і 
завдання  превентивної педагогіки, 3.4. Моделі поведінки батьків: агресії, надії, 
страхи,  безсилля, заперечення, співзалежності, Розділ 4.  Пенітенціарна 
педагогіка  та ресоціалізація, 4.1. Сутність, завдання, напрями  пенітенціарної 
педагогіки, 4.8. Виправлення та ресоціалізація  засуджених неповнолітніх, Розділ 
5. Юридична діяльність та освіта  у сучасних правових сім'ях, 5.1. Компаративний
аналіз  у праві та правовій педагогіці, 5.4. Особливості юридичної діяльності  та 
освіти у сучасних правових сім'ях, Розділ 6. Інтерактивні  технології у 
професійній підготовці юристів, 6.1. Інтерактивні технології навчання  у 
контексті класичного, некласичного та постнекласичного типів наукової 
раціональності, 6.13. Тренінг, предметний покажчик, іменний покажчик, короткі 
відомості  про дослідників. 



Клименко М.О., Прищепа А.М., Стецюк Л.М. та ін. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ 
Підручник 
– Херсон: Олді-плюс, 2015. – 400с., тв.,
60х84/16 
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-046-4 

У підручнику викладено основні поняття, принципи 
та завдання, процедуру екологічного 
інспектування, наведено характеристику, функції, 
структуру Державної екологічної інспекції, 

висвітлено питання інспекторських перевірок з охорони навколишнього 
середовища та раціонального природокористування. Смисловим ядром 
підручника є комплексний аналіз видів екологічних інспекторських 
перевірок. Осмислення теоретичного матеріалу сприятимуть вміщенні у 
підручнику запитання та завдання. 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Передмова, Розділ 1. Поняття екологічного інспектування. Основна 
мета, завдання і принципи екологічної інспекції, Розділ 2. 
Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного 
середовища, Розділ 3. Особливості та характеристика інспекторських 
перевірок дотримання вимог екологічного законодавства, Розділ 4. 
Екологічне інспектування природно-заповідних територій, Розділ 5. 
Екологічне інспектування у галузі охорони, використання і відтворення 
тваринного світу, Розділ 6. Державне екологічне інспектування 
використання та охорони земель, Розділ 7. Екологічне інспектування за 
раціональним використанням та охороною водних ресурсів, Розділ 8. 
Державне інспектування з охорони та раціонального використання надр, 
Розділ 9. Державне інспектування з питань охорони та використання 
лісів, Розділ 10. Інспекторські перевірки повітряноохоронної 
діяльності, Розділ 11. Перевірка об’єкту з питань утворення, 
розміщення та знешкодження відходів, Розділ 12. Екологічний контроль 
на державному кордоні та в зоні діяльності регіональних митниць, 
Контрольна тестова програма, Короткий термінологічний словник, 
Література 



Лико С.М. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ В 
АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 
Навчально-методичний посібник  
Херсон: Олді-плюс, 2016. – 304с., тв., 60х84/16 
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-080-8 

Навчально-методичний посібник «Екологічний 
контроль в агропромисловому комплексі» 
підготовлений для студентів вищих навчальних 
закладів ІІІ-IV 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. 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

ВСТУП, Програма навчальної дисципліни, теоретична частина, МОДУЛЬ 1. 
Розвиток агропромислового комплексу (АПК), МОДУЛЬ 2. Управління і 
контроль в АПК, Методичні рекомендації до виконання практичних робіт, 
ДОДАТКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 



Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І., Глінська 
С.О., Трохимчук І.М., Деркач О.А. 

ЕКОЛОГІЯ 
Навчальний посібник 
Херсон: Олді-плюс, 2016. – 304с., тв., 
60х84/16 
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-ххх-ххх-х 

У навчальному посібнику викладено основні 
екологічні поняття класичної екології, проблеми 
прикладної екології та шляхи їхніх вирішень. Він 

включає: навчальну програму за кредитно-модульною системою 
організації навчального процесу з варіантами завдань для самостійної 
та індивідуальної роботи студентів; теоретичний матеріал; методичні 
рекомендації до виконання практичних робіт, тестовий контроль 
поточного й підсумкового рівня знань студентів, термінологічний 
словник, список рекомендованих літературних джерел. 

Навчальний посібник рекомендується використовувати студентам вищих 
навчальних закладів для освітньо-кваліфікаційного рівня – "бакалавр". 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Вступ, Загальна схема структури та програма навчальної дисципліни 
«ЕКОЛОГІЯ», Екологія як наука, роль екологічних факторів у 
навколишньому середовищі, Екологія популяцій, Синекологія – екологія 
угруповань, Екосистеми та їхнє місце в організації біосфери, Біосфера 
як жива оболонка землі, Екологічний стан складових географічної 
оболонки землі, Науково-технічний прогрес та його вплив на навколишнє 
середовище, Взаємовідносини суспільства та природи: проблеми та шляхи 
їх вирішення, Правові основи охорони навколишнього природного 
середовища, Методичні вказівки для практичних робіт, Методичні 
вказівки до самостійної роботи, Поточний тестовий контроль рівня 
знань студентів, Підсумковий тестовий контроль рівня знань студентів, 
Термінологічний словник, Список використаних літературних джерел 



Кривов’язюк І.В. 

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
Навчальний посібник 
- Херсон: Олді-плюс, 2016. – 344с., тв., 60х84/16 
Рекомендовано Вч.Рад. 
ISBN 978-966-ххх-ххх-х 

Навчальний посібник розкриває основні принципи та 
закономірності, притаманні функціонуванню та розвитку 
інноваційного підприємства. Визначено економічні 
основи наукоємного виробництва. Розкрито процес 
планування та оцінки виробничих можливостей 

інноваційного підприємства та ресурсні складові його розвитку. Виокремлено 
чинники формування та підвищення фінансово-економічних результатів діяльності 
інноваційного підприємства. Значну увагу приділено антикризовим аспектам 
діяльності інноваційного підприємства, взаємозв’язку кризових явищ і розвитку 
інноваційної діяльності підприємств. 

До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, 
контрольні запитання й список рекомендованої літератури. В додатках подано 
інноваційні портрети передових вітчизняних підприємств. 

Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному 
процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-
початківців, так і для викладачів з великим педагогічним стажем, стане в нагоді 
усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління 
підприємством. 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

ПЕРЕДМОВА, РОЗДІЛ 1. Економічні основи наукоємного виробництва, РОЗДІЛ 2. 
Планування виробничих можливостей інноваційного підприємства, РОЗДІЛ 3. Ресурсні 
складові розвитку інноваційного підприємства, РОЗДІЛ 4. Фінансово-економічні 
результати діяльності інноваційного підприємства, РОЗДІЛ 5. Антикризові аспекти 
діяльності інноваційного підприємства, Інноваційні портрети передових 
вітчизняних підприємств (2014 рік) 



Повод М.Г., Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., 
Барановський Д.І., Гиль М.І., В Халак.І., Черемисова 
О.В., Нежлукченко Н.В. 

ГЕНЕТИКА З БІОМЕТРІЄЮ. ПРАКТИКУМ 
Навчальний посібник 
– Херсон: Олді-плюс, 2016. – 380с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-071-6 

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-ІV рівнів 
акредитації. 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

ВСТУП, Частина І. Матеріальні основи спадковості, Частина ІІ. Закономірності 
успадкування генів, Частина ІІІ. Прикладні аспекти генетики в аграрних 
технологіях, Частина ІV. Генетико-математичний аналіз спадкової інформації в 
технологіях тваринництва, РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА, ДОДАТКИ 



Клименко М.О., Пилипенко Ю.В., Гроховська Ю.Р., 
Лянзберг О.В., Бедункова О.О. 

ГІДРОЕКОЛОГІЯ 
Підручник 
Херсон: Олді-плюс, 2016. – 272с., тв., 60х84/16 
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-хххх-хх-х 

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 II – IV 
рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітника, фахівцям водного і 
рибного господарства, охорони природи. 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Передмова, Модуль 1. Абіотичні та біотичні чинники водних екосистем, Тема 1. 
Гідроекологія як самостійна наука, Тема 2. Гідросфера, Тема 3. Водна екосистема, 
її склад і місце в біосфері, Тема 4. Екологічні фактори водного середовища, Тема 
5. Вплив абіотичних факторів  середовища на гідробіонтів, Тема 6. Популяція
гідробіонтів як біологічна система, Модуль 2. Антропогенний вплив на водні 
екосистеми, Тема 7. Антропогенний вплив на гідросферу, Тема 8. Природні та 
антропогенні забруднення водних екосистем, Тема 9. Критерії оцінки якості водних 
екосистем, Тема 10. Охорона та захист водних ресурсів, Тестова контролююча 
програма, Короткий словник термінів, Рекомендована література 



О.М. Величко, В.Ю. Кучерук, Т.Б. Гордієнко, 
В.М. Севастьянов 

ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА 
СЕРТИФІКАЦІЇ 
Навчальний посібник 
Херсон: Олді-плюс, 2013,– 364с., тв., 60х84/16 
ISBN 978-966-2393-74-3 
Рекомендовано МОН 

У посібнику викладені наукові, законодавчі, 
нормативні, технічні та організаційні основи з 
сертифікації товарів та послуг відповідно до 
освітньо-професійної програми, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки 
фахівців зі сертифікації продукції всіх навчальних закладів ІІІ – ІV 
рівнів акредитації. 

Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та 
навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над 
різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних 
працівників промисловості, діяльність яких пов’язана з сертифікацією 
товарів та послуг. 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Вступ. 1. Організаційні принципи сертифікації відповідності товарів 
та послуг. 2. Сертифікація на національному рівні. 3. Сертифікація 
товарів. 4. Сертифікація послуг. 5. Сертифікація імпортованих товарів 
в Україні. 6. Сертифікація в зарубіжних країнах. 7. Сертифікація на 
міжнародному та регіональному рівнях. 8. Актуальні напрями 
сертифікації. Питання для обговорення. Словник термінів. Тести. 
Додатки. 



Гиль М.І., Сметана О.Ю., Юлевич О.І., Баркарь Є.В., 
Горбатенко І.Ю., Нежлукченко Т.І., Барановський Д.І., 
Повод М.Г. 

МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНОМА 
Навчальний посібник 
– Херсон: Олді-плюс, 2016. – 320с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-070-9 

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». 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Вступ, Розділ 1. Будова спадкового матеріалу, Розділ 2. Структурна організація 
геномів біоти, Розділ 3. Відтворення генетичної інформації, Розділ 4. 
Транскрипція та її регуляція, Розділ 5. Котранскрипційна і посттранскрипційна 
модифікація рнк, Розділ 6. Біосинтез білка на рибосомах, Розділ 7. Регуляція 
експресії генів, Розділ 8. Захист і відновлення спадкового апарату, Розділ 9. 
Генетична інженерія та геноміка, Розділ 10. Днк-технології дослідження генома, 
Іменний покажчик, Термінологічний покажчик, Література 



Васильєва Л., Пилипенко Ю., Корнієнко В., Шевченко В, 
Кольман Р., Плугатарьов В., Лендел П. 

АКВАКУЛЬТУРА ОСЕТРООБРАЗНИХ (НА РОС. 
МОВі) 
Навчально-практичний посібник  
Херсон: видавец Грінь Д.С., 2016. – 238с., тв., 
60х84/16 
Рекомендовано NACEE 
ISBN 978-966-930-092-8 

Навчально-практичний посібник «Аквакультура 
осетрообразных» (на русском языке) підготовлений 
авторським колективом, до складу якого увійшли фахівці-

осетроводи України, Росії, Польщі та Угорщини. Даний посібник пройшов апробацію, 
схвалений міжнародною науковою спільнотою, отримав відповідний гриф і 
рекомендований до практичного використання Асоціацією центрів аквакультури країн 
Центральної та Східної Європи (NACEE). У посібнику відображені рибоводно-
біологічні характеристики об’єктів осетрівництва, наведена інформація щодо 
технологічних основ їх штучного відтворення, вирощування молоді та товарної 
рибопродукції, розглянуто питання годівлі різновікових груп осетрових, 
захворювання і лікувально-профілактичні заходи. Посібник буде корисним для 
студентів і викладачів біологічних спеціальностей, наукових працівників та 
фахівців рибного господарства. 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Введення, 1. Рибоводно-біологічні особливості представників загону 
осетрообразних, 2. Історія розвитку штучного відтворення осетрових риб, 3. Робота 
з виробниками, 4. Отримання статевих продуктів, запліднення і інкубація ікри, 5. 
Вирощування рибопосадкового матеріалу, 6. Товарне осетрівництва, 7 . Зимівля, 8. 
Корми і годівля осетрообразних, 9. Виробництво живих кормів, 10. Хвороби 
осетрообразних риб в аквакультурі і лікувально-профілактичні заходи, 11. 
Формування продукційних стад осетрообразних і селекційно-племінна робота, 12. 
Структура комплексів по відтворенню і вирощуванню життєздатною молоди 
осетрообразних, список літератури. 



Голуб Ю.С., Недосєков В.В., Албулов О.І., Симоненко С.І. 

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У 
ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ: ОСНОВИ 
УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА 
ІМУНОБІОЛОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ 
Навчальний посібник 
– Херсон: Олді-плюс, 2016. – 660с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-617-7243-37-2 

Даний посібник може бути корисною як для студентів 
(бакалаврів і магістрів, які вивчають епізоотологію та 

інфекційні хвороби, а також менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині), 
так і для аспірантів та здобувачів ветеринарного профілю, слухачів курсів 
післядипломної освіти, практичних фахівців ветеринарної медицини, власників та 
менеджерів ветеринарних організацій, підприємств, фірм; технологів с.г. 
виробництва, які цікавляться питаннями інфекційної патології та її профілактики, 
базовими аспектами нормобіоценології та намагаються підвищити ефективність 
системи управління у ветеринарній та тваринницькій сферах. 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Перелік умовних скорочень, Вступ, 1. Управління як іманентний процес. Управління 
деякими важливими біологічними процесами у ветеринарній медицині, 2. Культура 
ветеринарної організації та її значення у системі управління, 3. Сучасні 
дослідження в нейробіології, їх вплив на менеджмент та маркетинг як науки, 4. 
Визначення і класифікація імунобіологічних засобів, 5. Протиінфекційний захист і 
його імунобіологічні механізми, 6. Імунобіологічні препарати для активної 
специфічної профілактики, 7. Імунобіологічні засоби на основі антитіл, 8. 
Поширені засоби для імунокорекції, профілактики і лікування інфекційних хвороб, 
9. Організування профілактичних (протиепізоотичних) заходів, 10. Епізоотологічні
та маркетингові дослідження в системі управління імунобіологічними засобами, 11. 
Порядок роботи з ветеринарними імунобіологічними засобами, 12. Термінологія, 13. 
Бібліографія, 14. Додатки, 15. Для нотаток. 



Бондар О.І., Новосельська Л.П., Іващенко Т.Г. 

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
(ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА) 
Навчальний посібник 
Херсон: Олді-плюс, 2016. – 372с. з кольором, 
тв., 60х84/16 
Рекомендовано Вч. Радой 
ISBN 978-966-930-089-8 

Навчальний посібник представляє собою 
розширений курс лекцій з дисципліни «Біологічна 
безпека», що входить до циклу предметів 

спеціального підготування магістрів спеціальності 101– екологія, 
галузі знань 10 – природничі науки. 

Підручник буде актуальним для студентів, аспірантів, спеціалістів та 
науковців з екологічної безпеки, керівників виробничої сфери, а також 
фахівців природоохоронної діяльності. 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Вступ, ЧАСТИНА ПЕРША РОЗДІЛ І. Система біологічної безпеки: предмет, 
поняття, принципи, напрямки формування, ЧАСТИНА ДРУГА РОЗДІЛ 2. 
Клітинні структури та положення вірусів у системі живого, РОЗДІЛ 3. 
Загальна уява про мікроорганізми та їх вплив на стан біосфери, ЧАСТИНА 
ТРЕТЯ РОЗДІЛ 4. Спадковість і мінливість – основа еволюції живої 
природи, ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА РОЗДІЛ 5. Сучасна біотехнологія і питання 
біобезпеки, РОЗДІЛ 6. Використання генетично модифікованих організмів 
та їх біобезпека, ЧАСТИНА П’ЯТА РОЗДІЛ 7. Біологічна безпека харчових 
продуктів, РОЗДІЛ 8. Механізми самозахисту організму людини від 
впливу токсикантів різного походження, ЧАСТИНА ШОСТА РОЗДІЛ 9. 
Методичні аспекти проведення пратичних робіт, Ситуаційні задачі, 
Термінологічний словник 



Лико Д.В., Лико С.М., Долженчук В.І., Портухай О.І. 

ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ 

Навчальний посібник 
Херсон: Олді-плюс, 2016. – 664с., тв., 60х84/16 
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-ххх-ххх-х 

Вступ, Структура навчальної дисципліни «Охорона і раціональне 
використання земельних ресурсів», Теоретична частина, Модуль 1. 
Земля як матеріальна основа землекористування, Модуль 2. Проблеми 
раціонального використання земельних ресурсів у сучасних умовах, 
Модуль 3. Правові аспекти охорони і раціонального використання 
земельних ресурсів, аудиторна індивідуальна робота студентів, 

Завдання на самостійну роботу студентів, Практична частина, Методичні вказівки для лабораторних 
робіт, Методичні вказівки для практичних робіт, Термінологічний словник, Список використаної 
літератури, Додаток А, Додаток Б, Додаток В 

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. 

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття класичної екології, проблеми 
прикладної екології та шляхи їхніх вирішень. Він включає: навчальну програму за кредитно-
модульною системою організації навчального процесу з варіантами завдань для самостійної та 
індивідуальної роботи студентів; теоретичний матеріал; методичні рекомендації до виконання 
практичних робіт, тестовий контроль поточного й підсумкового рівня знань студентів, 
термінологічний словник, список рекомендованих літературних джерел. 

Навчальний посібник рекомендується використовувати студентам вищих навчальних закладів для 
освітньо-кваліфікаційного рівня – "бакалавр". 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Вступ, Загальна схема структури та програма навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЯ», Екологія як наука, 
роль екологічних факторів у навколишньому середовищі, Екологія популяцій, Синекологія – екологія 
угруповань, Екосистеми та їхнє місце в організації біосфери, Біосфера як жива оболонка землі, 
Екологічний стан складових географічної оболонки землі, Науково-технічний прогрес та його вплив 
на навколишнє середовище, Взаємовідносини суспільства та природи: проблеми та шляхи їх вирішення, 
Правові основи охорони навколишнього природного середовища, Методичні вказівки для практичних 
робіт, Методичні вказівки до самостійної роботи, Поточний тестовий контроль рівня знань 
студентів, Підсумковий тестовий контроль рівня знань студентів, Термінологічний словник, Список 
використаних літературних джерел 

за ред. Стовпця В.Г. 



за ред. Стовпця В.Г.

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО 
Навчально-методичний посібник 
– Херсон: видавец Грінь Д.С., 2016. – 200с.,
тв., 60х84/16 
Рекомендовано Вч.Рад. 
ISBN 978-966-930-090-4 

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, наякому 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. 
підручнику містяться матеріали, що 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. 



Гудков І.М. 

РАДІОБІОЛОГІЯ 
Підручник 
– Херсон: Олді-плюс, 2016. – 504 с., тв.,
60х84/16 
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-092-1 

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 II–IV рівнів акредитації. 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Передмова, 1. Вступ. Радіобіологія та радіоекологія як суцільна 
наука, 2. Радіоактивність, типи іонізуючих випромінювань та їх 
дозиметрія, 3. Джерела іонізуючих випромінювань на землі, 4. Фізичні 
та хімічні основи взаємодії іонізуючих випромінювань із речовинами 
клітин живих організмів, ... 11. Заходи із зменшення вмісту 
радіонуклідів в продукції рослинництва і тваринництва, 12. 
Використання іонізуючих випромінювань у біолого-природничих сферах 
діяльності людини, 13. Метод ізотопних індикаторів в біології та 
екології, 14. Біологічне нормування іонізуючих випромінювань та 
основи радіаційної гігієни, Післямова. 



Лико Д.В., Костолович М.І., Войтович О.П. 

РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ: ТЕХНОЛОГІЇ 
УТВОРЕННЯ, ПОВОДЖЕННЯ, 
УТИЛІЗАЦІЇ 
Навчальний посібник 
Херсон: Олді-плюс, 2016. – 204с., тв., 
60х84/16 
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-084-6 

У навчальному посібнику викладено основні 
екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної екології 
та шляхи їхніх вирішень. Він включає: навчальну програму за кредитно-
модульною системою організації навчального процесу з варіантами 
завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 
теоретичний матеріал; методичні рекомендації до виконання практичних 
робіт, тестовий контроль поточного й підсумкового рівня знань 
студентів, термінологічний словник, список рекомендованих 
літературних джерел. 

Навчальний посібник рекомендується використовувати студентам вищих 
навчальних закладів для освітньо-кваліфікаційного рівня – "бакалавр". 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Вступ, Загальна схема структури та програма навчальної дисципліни 
«ЕКОЛОГІЯ», Екологія як наука, роль екологічних факторів у 
навколишньому середовищі, Екологія популяцій, Синекологія – екологія 
угруповань, Екосистеми та їхнє місце в організації біосфери, Біосфера 
як жива оболонка землі, Екологічний стан складових географічної 
оболонки землі, Науково-технічний прогрес та його вплив на навколишнє 
середовище, Взаємовідносини суспільства та природи: проблеми та шляхи 
їх вирішення, Правові основи охорони навколишнього природного 
середовища, Методичні вказівки для практичних робіт, Методичні 
вказівки до самостійної роботи, Поточний тестовий контроль рівня 
знань студентів, Підсумковий тестовий контроль рівня знань студентів, 
Термінологічний словник, Список використаних літературних джерел 



Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О. 

СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 
Навчальний посібник 
- Херсон: Олді-плюс, 2013, ISBN 978-966-2393-74-3 
- Київ: Видавництво Ліра-К, 2013,ISBN 978-966-2609-42-4 
– 328с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН . 

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, 
технічні та організаційні основи з сертифікації товарів 
та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, 
рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України для підготовки фахівців зі сертифікації 
продукції всіх навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів 

акредитації. 

Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних 
закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем 
якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність 
яких пов’язана з сертифікацією товарів та послуг. 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Вступ. 1. Організаційні принципи сертифікації відповідності товарів та послуг. 
2. Сертифікація на національному рівні. 3. Сертифікація товарів. 4. Сертифікація
послуг. 5. Сертифікація імпортованих товарів в Україні. 6. Сертифікація в 
зарубіжних країнах. 7. Сертифікація на міжнародному та регіональному рівнях. 8. 
Актуальні напрями сертифікації. Питання для обговорення. Словник термінів. Тести. 
Додатки. 



Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В. 

СПЕЦІАЛЬНА ІХТІОЛОГІЯ (В 2-Х ТОМАХ)
Підручник 

Херсон: Олді-плюс, 2016. 

– т.1 - 268с., кольорова, тв., 60х84/8

– т.2 - 500с., кольорова, тв., 60х84/8

Рекомендовано МАП 

ISBN 978-966-289-088-4 

У першому томі підручника викладено принципи та методи систематики 

рибоподібних і риб, розглянуто системи, біологію і значення окремих 

таксономічних груп класів Круглороті і Хрящові риби, інфракласу Ганоїдні 

риби підкласу Променепери класу Кісткові, наведена інформація щодо 

рибогосподарського значення окремих видів риб. 

У другому томі підручника викладено основи систематики, біологію і значення окремих таксономічних груп 

класу Кісткових підкласів Променепері, що належать до інфракласу Костисті риби, та Лопатопері. Розглянуто 

питання її походження, розвитку, наведена інформація щодо рибогосподарського значення окремих видів риб. 

Підручник призначений для підготовки бакалаврів із спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих 

навчальних закладах ІI-IV рівнів акредитації.Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських 

факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України. 

 том 1  КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

ПЕРЕДМОВА, ВСТУП, Розділ I ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ СИСТЕМАТИКИ РИБОПОДІБНИХ І РИБ, 1.1. Історія систематики 

рибоподібних і риб, 1.2. Система та принципи наукової  систематики рибоподібних і риб, 1.3. Методи сучасної 

систематики рибоподібних і риб, Розділ 2 СИСТЕМА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРУГЛОРОТИХ РИБОПОДІБНИХ, 2.1. 

Поділ хребетних тварин  на Безщелепних (Agnatha) і Щелепноротих (Gnathostomata).  Клас 

круглоротих(Cyclostomata), 2.2. Підклас Міксини (Myxinii) та їх характеристика, 2.3. Підклас Міноги 

(Petromyzontii) та їх характеристика, Розділ 3 СИСТЕМА ТА БІОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ ХРЯЩОВИХ РИБ, 3.1. Поділ 

щелепноротих на Риб (Pisces) і Чотириногих (Tetrapodes). Класи риб, 3.2. Клас Хрящові риби (Chondrichthyes) 

та їх характеристика, Розділ 4 СИСТЕМА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  КІСТКОВИХ ГАНОЇДНИХ І КОСТИСТИХ РИБ, 4.1. 

Клас Кісткові риби (Osteichthyes). Підклас Променепери (Actinopterygii). Інфраклас Ганоїдних (Ganoidei) 

риб, 4.2. Надряди хрящових і кісткових ганоїдних риб, СКОРОЧЕНИЙ  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ, АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 

ІХТІОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ, 

 том 2  КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

ПЕРЕДМОВА, ВСТУП, Розділ I ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ СИСТЕМАТИКИ РИБОПОДІБНИХ І РИБ, 1.1. Історія систематики 

рибоподібних і риб, 1.2. Система та принципи наукової  систематики рибоподібних і риб, 1.3. Методи сучасної 

систематики рибоподібних і риб, Розділ 2 СИСТЕМА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРУГЛОРОТИХ РИБОПОДІБНИХ, 2.1. 

Поділ хребетних тварин  на Безщелепних (Agnatha) і Щелепноротих (Gnathostomata).  Клас 

круглоротих(Cyclostomata), 2.2. Підклас Міксини (Myxinii) та їх характеристика, 2.3. Підклас Міноги 

(Petromyzontii) та їх характеристика, Розділ 3 СИСТЕМА ТА БІОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ ХРЯЩОВИХ РИБ, 3.1. Поділ 

щелепноротих на Риб (Pisces) і Чотириногих (Tetrapodes). Класи риб, 3.2. Клас Хрящові риби (Chondrichthyes) 

та їх характеристика, Розділ 4 СИСТЕМА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  КІСТКОВИХ ГАНОЇДНИХ І КОСТИСТИХ РИБ, 4.1. 

Клас Кісткові риби (Osteichthyes). Підклас Променепери (Actinopterygii). Інфраклас Ганоїдних (Ganoidei) 

риб, 4.2. Надряди хрящових і кісткових ганоїдних риб, СКОРОЧЕНИЙ  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ, АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 

ІХТІОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ, 



Чурсіна Л.А., Домбровська О.П., Резвих Н.І. 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ 
Навчальний посібник 
- Херсон: Олді-плюс, 2013, ISBN 978-966-2393-76-7 
- Київ: Видавництво Ліра-К, 2013, 
– 226с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН . 

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, 
технічні та організаційні основи зі стандартизації 
продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної 
програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України для підготовки фахівців зі 

стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів ІІІ-
ІV рівнів акредитації. 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Вступ. 1. Державна система стандартизації. Основні поняття, терміни й визначення. 
Органи зі стандартизації в Україні та їх функції. 2. Порядок розробки, прийняття 
та перегляду національних стандартів. Відповідальність за порушення обов'язкових 
вимог стандартів. 3. Законодавство в галузі стандартизації та управління якістю 
продукції, відповідальність за порушення законодавства. Інформаційне 
забезпечення стандартизації. 4. Стандартизація у сферах послуг та екології. 
Стандартизація штрихового кодування продукції, стандартизація якості продукції в 
межах маркетингу. 5. Система стандартів з безпеки підприємств, охорони праці та 
радіаційної безпеки. Система стандартів із захисту довкілля. 6. Стандартизація в 
ISО та IEC. Стандартизація в Співдружності Незалежних Держав. 7. Стандартизація 
в передових країнах світу. 8. Особливості організації стандартизації в різних 
країнах. 9. Основні напрямки розвитку стандартизації в сучасних умовах. Техніко-
економічна ефективність стандартизації. 



Євтушенко М.Ю., Дудник С.В. 

ВОДНА ТОКСИКОЛОГІЯ 
Підручник 
Херсон: Олді-плюс, 2016. – 608с.с кольор, тв., 
60х84/16 
Рекомендовано Вч.Рад. 
ISBN 978-966-хххх-хх-х 

Підручник написано відповідно до навчальної програми 
курсу «Водна токсикологія» для студентів вищих 
навчальних закладів, які проходять підготовку за 
напрямом «Водні біоресурси та аквакультура», з 
використанням новітніх досягнень у цій галузі науки. 

Може бути корисним аспірантам і науковим співробітникам. 

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Передмова, Вступ, Становлення наукових  основ водної токсикології, Модуль 1. 
Токсичні забрудники водного середовища, Тема 1. Основні групи токсичних речовин, 
які забруднюють  водне середовище, … Тема 4. Типи забруднення водойм та їхній 
вплив на водну біоту, Модуль 2. Реагування водних екосистем на токсичне 
забруднення, Тема 1. Закономірності  реагування водних екосистем на токсичне 
забруднення, Тема 2. Загальні механізми токсичної  дії забрудників водного 
середовища, Тема 3. Зміна абіотичного середовища водних екосистем за токсичного 
забруднення, Модуль 3. Використання форм реагування біоти водойм на токсичне 
забруднення для оцінювання якості води,  Тема 1. Біоіндикація токсичного 
забруднення водойм, Тема 2.  Біомоніторинг якості водного середовища за 
токсичного забруднення, Тема 3. Біотестування якості води, Тема 4. Нормування 
якості води, Модуль 4. Основи іхтіотоксикології, Тема 1. Основні напрями 
досліджень в іхтіотоксикології, Тема 2. Основи токсикодинаміки і токсикокінетики 
отрут в організмі риб, Тема 3. Біологічні аспекти іхтіотоксикології, Тема 4. 
Фізіологічні аспекти іхтіотоксикології, Тема 5. Біохімічні аспекти 
іхтіотоксикології, Тема 6. Діагностика отруєння риб, Словник основних термінів, 
Перелік рекомендованої літератури, Додатки 



Мітрясова О.П. 

ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ 
Навчальний посібник 
- Херсон: Олді-плюс, 2016. – 320с., тв., 60х84/16 
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-086-0 

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 посібнику 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 посібнику 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. 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ: 

Передмова, Вступ, Розділ І. Роль та міграція хімічних елементів у природі, Розділ 
ІІ. Основні хіміко-екологічні проблеми сучасності, Розділ ІІІ. Хіміко-екологічні 
аспекти радіактивності та енергетики, Розділ ІV. Методи моніторингу довкілля, 
Розділ V. Лабораторний практикум, Тестові завдання, Короткий тлумачний словник 
термінів і понять, Література, Іменний покажчик, Предметний покажчик 

Замовити книги можна на сайті http://oldiplus.com/

З літературою можна ознайомитись на виставці
у Науковій бібліотеці




