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Заліковий рік: 2014 р
№
п/п Бібліографічний перелік публікацій

Кількість
сторінок
друкова-
них
аркушів

До якої теми від-
носиться публікація (ка-
федральна, №
д/б,госпдоговірної)

1.1 Монографії
1.2 Монографії вітчизняні (виділити видання з грифом МО-

НУ)
1.2.1 Польчина С.М. Профільно-диференційовані оглеєні ґрунти

Передкарпаття: ґенеза, варіабельність, систематика – Черні-
вці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 272 с.

каф.

1.2 Підручники (виділити видання з грифом МОНУ)
1.3. Навчальні посібники (виділити видання з грифом МОНУ)
1.4.  Методичні роботи
2. Публікації у закордонних журналах (вказати № відповідно

переліку Scopus, Web of science та аналогічного рівня)
А також вказати посилання на публікацію на сайті жу-
рнала

2.1. Рейтингові
2.1.1. 12 кафедральна
2.2 Інші
2.2.1 55 кафедральна
      3. Публікації у вітчизняних виданнях:
3.1. Рейтингові вітчизняні видання
3.1.1. 6 кафедральна
3.2 Українські академічні видання
3.2.1 5 кафедральна
3.3 Фахові видання
3.3.1 Ванзар О.М., Романюк В.В., Каланча О.Д. Ценотична при-

уроченість раритетних видів у ландшафтному заказнику
загальнодержавного значення «Цецино» //Вісник Дніпропе-
тровського державного аграрно-економічного університету.-
Вип. №1 (33).- Дніпропетровськ, 2014.- С. 151-156.

4 кафедральна

3.4 Статті у збірниках наукових праць кафедральна
3.4.1 6 кафедральна
4. Матеріали конференцій

(вказати кількість учасників та  країн-учасниць, виділити
доповіді, зроблені авторами за кордоном, Inv. staker)

4.1. Закордонні (виділити ті що входять до наукометричних
баз даних Scopus, Web of science та аналогічного рівня)

4.1.1. Dmytruk Yurij, Stuzuk Ol’ga, Cherlinka Vasyl’. Certain
methodological approaches to the assessment of contamination
of agricultural landscapes’ soil // 5th ICEEE International Con-
ference on «Global Environmental Change and Population
Health: Progress and Challenges». 19–21.11.2014, Budapest,
Hungary. - p. 87.

4 кафедральна

4.2 Міжнародні українські
4.2.1 Думіх І. В. Особливості формування режиму вологості

флювісолей запла-ви ріки Прут / І. В. Думіх, С. М. Польчи-
на. // Матеріали Міжнародної науково-практичній конфере-
нції сту-дентів, аспірантів і молодих учених «Екологізація
сталого розвитку інфо-рмаційного суспільства». – Харків:
2014. – С. 89–91.

3 кафедральна

4.2.2 Черлінка В.Р.  Цифрові моделі рельєфу як складовий еле-
мент 4D кадастру / В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції «Інноваційні засади стало-
го розвитку національного господарства», м.Кам’янець-
Подільський, 21–22 листопада 2014 р. – Ч. 2. – Кам’янець-

5 кафедральна



Подільський: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 162-
165. (лише українські учасники, 100 чоловік)

4.3 Всеукраїнські конференції
4.3.1 Дмитрук Ю.М. Тримірна візуалізація ресурсів підземних

вод засобами ГІС GRASS  /  Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка //
Матеріали І-го науково-практичного семінару «Надрокорис-
тування в Україні. Перспективи інвестування»,
м.Трускавець, 10-14 листопада 2014 р. – Державна комісія
України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ,
2014. – С. 376-379. (150 учасників)

2 кафедральна

Куцик К.В. ГІС «Система добрив» на основі бази аналітич-
них даних / К.В.Куцик, В.Р.Черлінка // Матеріали Міжна-
родної науково-практичної конференції «Актуальні питання
сучасної аграрної науки», м.Умань, 19-20 листопада 2014 р.
– К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 60-61. (100 учасників)
Рудницький В.Я. Кореляція геоморфологічних елементів із
структурою ґрунтового покриву / В.Я.Рудницький,
В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграр-
ної науки», м.Умань, 19-20 листопада 2014 р. – К.: ЗАТ «Ні-
члава», 2014. – С. 85-86. (100 учасників)

5. Публікації зі студентами, матеріали університетської
конференції (вказати наукового керівника)

5.1 2 кафедральна

Всього сторінок/друкованих аркушів 413/25,8
Примітка: прізвища співробітників кафедри друкувати жирним шрифтом, студентів - курси-

вом
                          Завідувач   кафедри                                                             (підпис)
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