
BOOKS of Yuriy Posudin 
Лазерная микрофлуориметрия 

биологических обьектов/Ю. И. 

Посудин. — К.: Вища шк. Головное 

изд-во, 1985.-110 с. 

В монографии рассматривается 

одно из перспективных направлений 

фотобиологии ‒ лазерная 

микрофлуориметрия, основанная на 

взаимодействии сфокусированного 

посредством микроскопа лазерного 

излучения с биологическими 

объектами. Высокая интенсивность, 

пространственная направленность, 

монохроматичность лазерного 

излучения позволяют реализовать 

разнообразные исследования живых 

организмов. Предлагаемые в книге 

методы направлены на разработку 

прогрессивной биотехнологии, 

внедрение новых зффективных 

методов селекции. 

 
 

 

Посудин Ю. И. 

ГІ   Лазерная фотобиология.‒ К : Выща шк. 

Головное изд-во, 1989.‒ 248 с. 

     Рассмотреныї основные аспекты 

лазерной фотобиологии, связанные с 

изучением закономерностей и механизмов 

взаимодействия лазерного излучспия с 

биологическими объектами: 

фотобиологические реакции и процессы 

фоторегуляции жизнедеятельносги 

биологических объектов, возможности 

применения лазерной техники для их 

исследования. Приведены конкретные 

примеры использования лазеров в 

фотобиологичсскнх исследованиях. 

Рассмотрены вопросы автоматизации 

фотобиологических исследований, а также 

методы статистической обработки 

зкспериментальных результатов. 

 

 

 



      
     Posudin Yuri, Lasers in Agriculture.  
Science Publishers, Ltd, USA, 1998.- 220 p. 

 

This book introduces the reader to the fundamentals of optical 

phenomena and elements of spectroscopy, main principles and 

mechanisms of laser action, properties of laser radiation and 

practical applications of laser in various branches of agriculture, 

particularly, in: 
■ agronomic plant-growing (optical and laser spectroscopy of 

plants at single leaf and canopy level); 

■ cattle-breeding (laser spectroscopy of animal hair, 

determination of milk contents, analysis of animal sperm motility); 

■ genetics and selection (laser photobiology of DNA, flow 

cytometry of sperm); 

■ veterinary medicine (laser diagnostics, therapy and surgery of 

farm animals); 

■ poultry-farming (egg quality evaluation, laser control of bird 

feathering); 

■ apiculture (honey quality evaluation); 

■ agroengineering (laser welding, cutting, drilling of mechanical 

details, laser systems of navigation); 

■ monitoring of agrosphere (laser monitoring and remote 

sensing of agrosphere, laser meteorology). 

This book is intended for agricultural specialists, educationists, 

students and post-graduate students. Persons connected with 

biological, medical, and environmental sciences may also find the 

book useful. 

 

 

 

Посудін Ю.І. Фізика і біофізика 
навколишнього середовища. Київ, 
Світ, 2000.-300 с. 
 

Основною метою підручника є 
ознайомлення студентів природничих 
(екологічних, біологічних, сіль-
ськогосподарських, медичних) та 
інженерних спеціальностей з 
фізичними механізмами й процесами, 
що становлять основу життєдіяльності 
людини, тваринного і рослинного світу 
під впливом навколишнього се-
редовища, а також принципів 
основних фізичних методів та 
приладів, що застосовуються для 
контролю забруднення навколишнього 
середовища з метою розробки заходів 
з його охорони. Видання підручника 
«Фізика і біофізика навколишнього 
середовища» можна розглядати як 
складову частину глобальної реформи 
екологічної освіти. 

 



Посудін Посудін Ю.І Методи вимірювання 

параметрів навколишнього середовища: 

Підручник. — Київ: Світ, 2003. — 288 с. 

 

Наведено відомості про сучасні методи 

та прилади, що застосовуються для 

контролю навколишнього середовища. 

Розглянуто основні характеристики 

компонентів біосфери, абіотичні й біотичні 

фактори середовища, зокрема ті, що 

викликають стреси в живих організмах. 

Викладено принципи дії приладів для 

вимірювання параметрів навколишнього 

середовища, методологія оцінки цих 

параметрів і моделювання процесів та 

явищ, що відбуваються у довкіллі. 

Особливу увагу приділено використанню 

засобів дистанційного зондування 

біосфери та впровадженню систем 

автоматизованого вимірювання параметрів 

навколишнього середовища. 

Звернено увагу на поточний контроль 

знань студентів за допомогою завдань та 

задач практичного характеру, запитань, 

тестів. 

      Для студентів природничих 

спеціальностей вищих навчальних закладів 

III—IV рівнів акредитації. 

 

 

 

Посудін Ю.І. Фізика з основами біофізики: 

Підручник. — Київ, Світ, 2003. - 400 с. 
 
Наведено основні положення, закони та теорії з 

курсу загальної фізики. Розглянуто фізичні процеси та 
механізми, що складають основу життєдіяльності живих 
організмів і, зокрема — сільськогосподарських тварин. 
Викладено проблеми впливу зовнішніх фізичних 
факторів на тварину та її здатності реагувати на ці 
фактори. Приділено увагу принципам дії та можливим 
застосуванням сучасних фізичних методів та приладів у 
тваринницькій практиці. 

Підручник містить приклади розв'язку практичних 

біофізичних проблем, контрольні завдання для 

перевірки засвоєння матеріалу студентами та 

контрольні запитання, відповіді на які студенти зможуть 

дати у разі ознайомлення із відповідними розділами 

підручника. Інформативний матеріал подано в додатку. 

     Для студентів аграрних навчальних закладів III-IV 
рівнів акредитації за спеціальностями «Ветеринарна 
медицина» і «Зооінженерія». 

 

 



 

POSUDIN Yuriy I. Physics with Fundamentals of 
Biophysics: Textbook. — Kyiv: Agrarna nauka, 2004. - 111. 

- Bibliograph.: P. 196. 
 
The textbook "Physics with Fundamentals of Biophysics" 

published in English is intended for students who attend the 
English-speaking lectures at agricultural educational 
institutions with a III - IV level of accreditation; it is also 
valuable to foreign and post-graduate students, translators 
and anyone interested in English terminology in the field of 
physics and biophysics. 

The main objectives of the course "Physics with 
Fundamentals of Biophysics" is to expose readers to the 
principal laws and theses of physics which make it possible 
to study general regularities of natural phenomena; to apply 
the principles and methods of the physical sciences to 
biological problems; to consider biophysical problems which 
are concerned with the viability of living objects (plants, 
animals, microorganisms) and their interaction with the 
environment; and to elucidate possible applications of phy-
sical instruments to agricultural, biological, ecological and 
medical uses. 
     The textbook contains examples of solutions to practical 
biophysical problems and questions pertaining to those 
problems that require clarification. Each text modulus 
contains a Ukrainian/English vocabulary of physical and 
biophysical terms. Additional informative material is provided 
in the appendix. 

 
Посудін Ю. І. 
Біофізика рослин. Підручник - Вінниця: 
Нова Книга, 2004. - 256 с.  
 
     В основу підручника покладено 
концепцію явищ переносу - необоротних 
процесів, важливих з точки зору 
життєдіяльності рослини, внаслідок яких у 
рослині відбувається просторовий 
перенос маси, енергії, імпульсу, 
електричного заряду та інших фізичних 
величин. Такий підхід дозволяє об'єднати 
в єдине ціле всі біофізичні процеси, що 
відбуваються в рослині під час її взаємодії 
з навколишнім середовищем. 

Розрахований для студентів 
біологічних, екологічних та 
сільськогосподарських спеціальностей 
вищих навчальних закладів III—IV рівнів 
акредитації. Також може бути корисний 
магістрам, аспірантам, викладачам та 
спеціалістам, яких цікавлять проблеми 
біофізики рослин. 

  

 



 

Посудін Ю.І.     Методи неруйнівної оцінки якості та 
безпеки сільськогосподарських і харчових 
продуктів: Навчальний посібник. - К.: Арістей, 2005. - 408 
с. 
 

Основна мета навчального посібника - ознайомити 
студентів сільськогосподарських та харчових 
спеціальностей із сучасними фізичними методами 
неруйнівної оцінки якості та безпеки 
сільськогосподарських та харчових продуктів, принципами 
дії приладів, що застосовуються у сільському господарстві 
та харчових технологіях. 

Конкретними завданнями навчального посібника є 
визначення основних понять неруйнівної технології та 
концепції неруйнівного тестування; характеристика 
основних параметрів якості сільськогосподарських і 
харчових продуктів та факторів, що впливають на ці 
параметри; визначення безпеки продуктів, їх забруднення 
та фальсифікації, що провокують захворювання людини; 
ознайомлення з принципом дії приладів та можливими 
застосуваннями сучасних методів для неруйнівної оцінки 
якості та безпеки сільськогосподарських і харчових 
продуктів; порівняльний аналіз переваг та недоліків 
інструментальних методів, що застосовуються у 
сільському господарстві і харчових технологіях, а саме: 
механічних, акустичних, оптичних та спектроскопічних, 
ядерного магнітного резонансу та побудови ядерно-
магнітних, рентгенівських і комп'ютерних зображень. 

Навчальний посібник містить приклади розв'язання 
практичних проблем та контрольні завдання з 
відповідями. Інформативний матеріал міститься в 
додатку. 
       Для студентів сільськогосподарських, харчових, 
екологічних та медичних спеціальностей вищих 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. 

 
Posudin Yuriy. Practical Spectroscopy 
in Agriculture and Food Science. 
Science Publishers, Enfield, 2007.-196 p. 
 
     This book deals with the practical 
applications of the methods of optical and 
laser spectroscpy to eavaluation of state, 
content and quality of agricultural and food 
production, particularly to: 
     determination of content of fat, protein, 
and lactose in milk and dairy products: 
     egg and eggshell quality evaluation, 
estimation of spoilage in eggs; 
     laser control of bird feathering; 
     honey quality and detection of 
adulteration; 
     optical and laser spectroscopy of 
animal hair  and use of spectral 
characteristics of the hair as genotypic 
indices of animal diversity; 
     spectroscopic analysis of the status of 
agronomic plants under stress conditions. 
     This book is meant for agricultural and 
food scientists, teachers and students. 

 
 



 

Посудін Ю.І. Біофізика і 
методи аналізу навколишнього 
середовища. К.: Printline. 2013.-354 с. 

Основною метою підручника 
"Біофізика і методи аналізу 
навколишнього середовища" є 
ознайомлення студентів з фізичним 
оточенням живих організмів; вивчення 
впливу фізичних факторів середовища 
на живі організми та їх здатності 
сприймати ці фактори, реагувати на них 
і таким чином взаємодіяти з 
навколишнім середовищем та 
адаптуватися до нього; висвітлення 
сучасних фізичних методів контролю 
навколишнього середовища та 
принципів дії приладів, що 
застосовуються для вимірювання 
параметрів навколишнього середовища 
та аналізу його стану; контроль знань 
студентів за допомогою завдань та 
задач практичного характеру, запитань, 
тестів. 
     Підручник адресується студентам 
екологічних, сільськогосподарських, 
лісогосподарських, ветеринарних та 
інших спеціальностей, які мають справу 
з вивченням живих організмів та 
оточуючого їх середовища; він може 
бути також використаний студентами 
біологічних, медичних та педагогічних 
спеціальностей. 

 
       Posudin Yuriy I., Nadiya P. Massjuk, Galyna G. Lilitskaya. 
Photomovement of Dunaliella Teod. Vieweg+Teubner Research. 

2010.-224 p. 
 
      This monograph reviews the historical development and current 
state of the art in the biology of photomovement in algae. Problems in 
terminology and a logical basis for classification of photomovement in 
microorganisms are discussed. The research has focused on two 
species of Dunaliella Teod., D. salina Teod. and D. viridis Teod., as 
the principal organisms investigated. 

The results of experimental investigations on the critical factors 
controlling and modulating photomovement are described and include 
the effects of various abiotic factors, critical aspects of photomovement 
such as photoreception (i.e., location and structure of photoreceptor 
systems, composition of photoreceptor pigments, mechanisms of 
photoreception and photoorientation), sensory transduction of 
absorbed light into signals that govern the activity of the motor 
apparatus, and flagellar activity. 

Various aspects involved in the utilization of these species as 
models for studying pliotomovement, such as testing aquatic media 
and the effects of surface-active substances, salts of heavy metals, 
and pesticides on algal photomovement parameters are described. 
Vector methods for testing are proposed for assessing the action of 
various chemicals. Likewise, the potential of using the two species as 
organisms for transgenic alteration, such as enhanced production of P-
carotene, ascorbic and dehydroascorbic acids, glycerin and other 
valuable organic compounds are described. 

The results of photomovement investigations are assessed relative 
to the evolutionary biology of algae and their phylogenetics, 
systematics, taxonomy, ecology and geography. Critical aspects of 
photomovement biology that remain to be investigated in flagellates 
are discussed. 

       The monograph is intended for algologists, protistologists, 
hydrobiologists, bio- physicists, physiologists, ecologists and 
biotechnologists, teachers, post-graduate students and students of 
related biological specialties. 

 



 

 

Посудін Ю.І. Фізика. Біла Церква: Вид-во БНАУ, 
2008.-463 с. 

 
     Наведені основні положення, закони та теорії з 
курсу загальної фізики для студентів 
сільськогосподарських, лісогосподарських, 
екологічних, ветеринарних та інших 
спеціальностей, для яких фізика не є домінуючою 
дисципліною, але які мають справу з вивченням 
живих організмів та оточуючого їх середовища. 
Розглянуто фізичні процеси, що відбуваються у 
живому організмі, та механізми, які становлять 
основу життєдіяльності людини, тварини та 
рослини під впливом навколишнього середовища. 
Викладено проблеми дії зовнішніх фізичних 
факторів на живі організми та їх здатності 
реагувати на ці фактори. Приділено увагу 
принципам дії та можливим застосуванням 
сучасних фізичних методів та приладів у 
практичній діяльності майбутнього спеціаліста.  
     Підручник містить приклади розв’язування 
практичних біофізичних проблем, контрольні 
завдання для перевірки засвоєння матеріалу 
студентами та контрольні запитання, відповіді на 
які студенти зможуть дати у разі ознайомлення із 
відповідними розділами підручника. Довідковий 
матеріал представлений у додатку. 

 
Посудин Ю.И. Физика: Учебник. -2013- 504 с.  

 

Приведены основные положения, законы и 

теории с курса общей физики для студентов, 

специальности которых связаны с биологией, 

экологией и экобиотехнологией, сельским и 

лесным хозяйством, медициной, в том числе 

ветеринарной, пищевыми технологиями и 

производством, для которых физика не является 

доминирующей дисциплиной, но которые имеют 

дело с изучением живых организмов и 

окружающей их среды. 

Рассмотрены физические процессы, которые 

имеют место в живом организме, и механизмы, 

составляющие основу жизнедеятельности человека, 

животного и растения под влиянием окружающей 

среды. Изложены проблемы влияния внешних 

факторов на живые организмы и их способности 

реагировать на эти факторы. Уделено внимание 

принципам действия и возможным применениям 

современных физических методов и приборов в 

практической деятельности будущего специалиста. 

Учебник содержит примеры и решения 

практических биофизических проблем, 

контрольные задания для проверки усвоения 

материала студентами и контрольные вопросы, 

ответы на которые студенты смогут представить в 

случае ознакомления с соответствующими 

разделами учебника. Справочный материал 

приведен в дополнении.  

 

 



     Посудін Ю.І. Моніторинг довкілля з основами метрології. 
Підручник.-К.: Printline, 2012. − 432 с. 

Метою підручника є ознайомлення студентів-екологів з 
основними положеннями та визначеннями моніторингу 
довкілля, основами організації моніторингу за складовими 
біосфери, а також з такими завданнями моніторингу довкілля як 
оцінювання та аналіз кліматичних факторів середовища 
(природних випромінювань, атмосферного тиску, вітру, 
температури, вологості, опадів) та їх сумісної дії; спостереження 
за станом та якістю складових довкілля (атмосферного повітря 
та повітря приміщень, ґрунту, поверхневих та підземних вод); 
знайомство з сучасними технологіями оновлення та ремедіації 
ґрунту, підземних вод та повітря приміщень; висвітлення 
принципів дії приладів для вимірювання параметрів 
навколишнього середовища та його забруднення, а також 
можливих застосувань сучасних методів, зокрема 
автоматизованих та дистанційних, моніторингу довкілля. 

Підручник містить приклади розв'язування практичних 
проблем, контрольні завдання та запитання, відповіді на які 
студенти зможуть дати завдяки ознайомленню з відповідними 
розділами підручника; крім того, пропонуються конструктивні 
тести, прямих відповідей на які нема в підручнику, але студент 
повинен дати відповідь самостійно. Для обговорення тем 
основних розділів та дискусій представлені програми 
семінарських занять. Є приклади моделювання явищ та 
процесів, що відбуваються у навколишньому середовищі. 
Інформативний матеріал представлений у додатку. 

Підручник призначений для студентів вищих навчальних 
закладів III - IV рівнів акредитації за напрямом 6.040106 - 
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування. 

 

 

 

 

Посудін Ю.І. Методи вимірювання 

параметрів навколишнього середовища: 

Підручник. 2-е видання. К: Printline,2015. 

-337 с. 

Наведено відомості про сучасні методи та 

прилади,' що застосовуються для оцінювання 

й аналізу навколишнього середовища. 

Розглянуто основні характеристики 

компонентів біосфери, кліматичні 

(атмосферний тиск, вітер, температура, 

вологість, опади, природні випромінювання), 

атмосферні, гідрографічні, едафічні фактори 

навколишнього середовища. Викладено 

принципи дії приладів для вимірювання 

параметрів навколишнього середовища, 

методологію оцінювання цих параметрів, 

моделювання процесів та явищ, що 

відбуваються у довкіллі. Висвітлено переваги і 

недоліки основних методів вимірювання. 

Звернено увагу на поточний контроль знань 

студентів за допомогою завдань та задач 

практичного характеру, запитань, тестів. 

     Для студентів природничих спеціальностей 
вищих навчальних закладів III —IV рівнів 
акредитації. 

 

 



 

 
Yuriy Posudin  
Methods of measuring environmental 
parameters 
Wiley & Sons, 2014, 464 pages 

The main objective of the text-book ―Methods of 
Measuring Environmental Parameters‖ is to introduce 
students of Environmental Science and Engineering in 
current methods of environmental control and 
principles of devices used for measuring 
environmental parameters. 

Specific aims of the text-book are: 
1) a brief description of the main climatic 

(pressure, wind, temperature, humidity, precipitation, 
solar radiation), atmospheric, hydrographic, and 
edaphic factors; 
2) assessment of abiotic factors, their effect on quality 
of atmosphere and indoor air, soil, water; 
3) assessment of biotic factors, bioindication and 
biomonitoring as perspective methods of observing 
the impact of external factors on ecosystems; 
4) study the principal effects of environmental factors 
on living organisms, human health and ecosystems; 
5) review the basic methods and principles of modern 
instrumentation that can be applied for measuring 
environmental (mostly physical) parameters, with 
special emphasis on  automated and remote sensing 
components of the environment; 
6) comparative analysis of the advantages and 
disadvantages of the main methods of measurement 
presented in the textbook; 

7) monitoring of student learning through practical 
exercises, seminars, tasks, problems and tests. 

 
   Посудин, Ю. И. Сергей Чахотин: научная и общественная 
деятельность. Под общей ред. П.С. Чахотина. - К. Артмедіа прінт, 
2015. - 126 с.   

Рассмотрены биографические сведения и основные этапы 

научной и общественной деятельности выдающегося ученого Сергея 

Чахотина, впервые использовавшего сфокусированное 

ультрафиолетовое излучение для воздействия на клетку и 

разработавшего целую серию уникальных методов и инструментов 

для Операций над микрообъектами. Показана перспективность идей 

С. Чахотина в современных научных исследованиях. 

Попав в гущу политических, военных и социальных событий в 

Европе, наблюдая становление тоталитарных режимов, Сергей 

Чахотин активно занимался проблемами социальной психологии с 

использованием концепции условных рефлексов и инстинктов, 

изучением особенностей поведения больших масс людей, 

выяснением механизмов превращения этих масс в толпу и 

управления ею лидерами с помощью средств политической 

пропаганды. 

       Сергей Чахотин приходит к выводу, что великие идеи свободы, 
мира, милосердия должны стать неотъемлемой частью нашей 
природы, рефлексами, закрепленными глубоко в каждом 
человеческом существе. И достижение этой цели возможно путем 
разумного формирования соответствующих условных рефлексов, 
пропаганды, и, прежде всего, образования.  
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   Posudin Yuriy. Sergei Chakhotin – His 
Contributions to Social Psychology and 
Biophysics/ Еdited by Stanley J. Kays and Pierre 

Tchakhotine.-Kiev: Artmedia print, 2015. –115 p. 

 

       This book is a biographical critique of the life 

and the scientific and public contributions of Sergei 

Chakhotin, an outstanding biophysicist, tireless  

innovator, an expert in crowd psychology and 

political propaganda. 

 He was the first to use focused ultraviolet 

radiation to alter a living cell and developed a 

series of unique methods and tools for microscopic 

operations on test objects.  

 Chakhotin found himself in the midst of 

political, military and social events in Europe 

during his life. While watching the emergence of 

totalitarian regimes, Chakhotin studied the 

problems of social psychology focusing upon 

human instinct and conditioned reflexes, 

particularly with regard to the behaviour of masses, 

and to elucidate the mechanism of transformating a 

large segment of the population such that it could 

be governed by leaders by means of political 

propaganda.  

 Sergei Chakhotin concluded that freedom, 

peace, and clemency should be an integral part of 

human nature, those responses are fixed deeply in 

every human being. The achievement of this goal is 

possible in accordance with the Pavlov’s theory 

through the formation of a reasonable form of 

corresponding conditioned reflexes, propaganda, 

and especially education. 
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