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 LECTURE 1 - 1/30/96. THE FUNDAMENTALS OF SPECTROSCOPY. Spcctra of 

atoms and molecules. The main radiative and non-radiative processes. Interaction of light with 

matter: absorption, transmission, reflection, re-emission. Spectroscopy terminology. Spectroscopic 

methods and devices. 

LECTURE 2 - 2/6/96. LASER. PRINCIPLE OF ACTION. MAIN 

CHARACTERISTICS. Principle of action of laser. Inversion of population. Stimulated emission. 

Arrangement of laser. Characteristics of laser irradiation. Tunable lasers: semiconductor diode 

laser, organic dye laser, spin-flip Raman laser, high-pressure gas laser. 

LECTURE 3 - 2/13/96. LUMINESCENCE SPECTROSCOPY OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS. Fluorescence properties of milk components: aminoacids, proteins, fatty acids, 

vitamins. Identification of the main milk fluorophores. Spectral characteristics of milk. Methods for 

investigating fluorescence properties of milk. Fluorometer for determination of milk content. Laser 

fluorometer. Critical analysis of luminescence spectroscopy used for milk control.   

Fluorescence properties of eggs. Application of fluorescence spectroscopy for egg quality 

control.  

 Fluorescence properties of honey. 

  

 LECTURE 4 - 2/20/96. INFRARED SPECTROSCOPY OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS. Infrared spectroscopy of milk. Infrared absorption of milk. Principles of infrared 

spectrometry. Effects of different factors on spectral properties of milk. Infrared spectrometer. 

Results of IR spectrometry of milk. Near infrared spectroscopy of milk. 

  

 LECTURE 5 - 2/27/96. LUMINESCENCE SPECTROSCOPY OF PLANTS. Optical 

properties of plants. Classification of main photobiological responses of plants. Plant pigments and 

their spectral characteristics. Laser spectrofluorometry of plants. Criteria for estimation of plant 

physiological state. Control of induction of fluorescence. Effect of pollutants on fluorescence 

properties of plants. 

  

 LECTURE 6 - 3/12/96. SPECTROSCOPIC MONITORING OF THE ATMOSPHERE. 

Monitoring of the atmosphere. Spectral properties of the atmosphere and of its main pollutants. 

Methods of remote absorption spectroscopy of atmosphere. The LIDAR technique. Infrared 

  



absorption measurements. Resonance fluorescence. Differential absorption (DIAL). Raman LIDAR 

techniques. 

 

LECTURE 7 - 4/2/96. SPECTROSCOPIC MONITORING OF SOIL AND WATER. 

Monitoring of soil characteristics. Spectral properties of soil. Reflectance spectroscopy of soil. 

Effects of chemical composition, structure, humidity and external factors on the reflectance of soil. 

 Monitoring of water characteristics. Spectral properties of water in reservoirs. Effect of 

phytoplancton and oil on spectral characteristics of water. Spectroscopic methods for water quality 

control: fluorescence, reflectance and Raman spectroscopy of water media. 

LECTURE 8 - 4/9/96. SPECTROSCOPIC MONITORING OF AGRICULTURAL 

FIELDS. Spectral properties of plant cover. Passive and active spectroscopic methods for 

agricultural fields monitoring. Criteria for estimating spectral properties of plants. Effects of 

growth stage, climatic, meteorological and other factors on spectral properties of plants. 

LECTURE 9 - 4/16/96. BIOMONTTORING OF WATER SHEDS. Test functions and 

test objects in biomonitoring. Photomovement parameters of algae as test functions during 

biomonitoring. Method of videomicrography of algae. Vectorial method for estimating pollutants 

toxicity. 

 LECTURE 10 - 4/23/96. PERSPECTIVES IN ENVIRONMENTAL POLLUTION 

CONTROL. Disturbance of ecological equilibrium in agriculture. Anthropogenic pollution. Hotbed 

effect. Ozone gap. Acid rains. Solar activity. Militarization and cosmos.  Ecology and information. 

Social and technological activity of mankind. 

 

KEY ARTICLES, REPORTS AND THESES 
 

Through the Prism of Fulbright Experience : [preprint] 

Posudin, Yuriy; Посудін, Юрій; Посудин, Юрий  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2425  

Дата: 2013-07-15 

The Fulbright exchanges have a remarkable impact on the visiting scholars but also on scientists in 

the U.S., enhancing not only our individual research productivity but also our understanding of the 

world.  I encourage anyone that would find such an experience beneficial to apply to the Fulbright 

exchange program. 

 

Зміна клімату та екологічна міграція 

Посудін, Юрій; Бистревська, Ксенія; Вакуленко, Ганна; Дмитраш, Тетяна; Норенко, 

Катерина; Софіюк, Дар'я; Фатікова, Марія; Posudin, Yuriy; Bystrevska, Ksenia; Vakulenko, 

Ganna; Dmytrash, Tetiana; Norenko, Katerina; Sofiuk, Darya; Faticova, Maria; Посудин, Юрий  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1284  

Дата: 2012-02-10  

Короткий опис(реферат): 

Матеріали вебінару "Зміна клімату та екологічна міграція", який відбувся 31.01.2012 за 

участю проф. Юрія Посудіна та студентів-екологів 4 року навчання 2011-2012 рр. факультету 

природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Суть розробки, основні результати: 

Webinar - Paper of Prof. Yuriy Posudin and 4-years students of Ecology, National University of 

“Kyiv-Mohyla Academy”( 2011-2012 Academic Year) 

 

Україна і світ через призму глобальних змін клімату 

Посудін, Юрій; Посудин, Юрий; Posudin, Yuriy  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/978  

Дата: 2010  

Короткий опис(реферат): 



Зміна клімату - це коливання клімату Землі в цілому або в окремих ії регіонах протягом 

тривалого часу. Цей процес супроводжується зміною глобальної температури та опадів 

завдяки природній мінливості або людській активності. До основних причин, що 

зумовлюють зміни клімату, можна віднести геометрію та орбітальну варіабельність нашої 

сонячної системи, сонячні спалахи та шторми, сонячний вітер, ексцентриситет орбіти земної 

кулі, а також зміни концентрації парникових газів. 

Суть розробки, основні результати: 

When the short-wave solar radiation reaches Earth's surface some of it is absorbed and warms the 

surface ofEarth, while most of the rest is radiated back to the atmosphere as a long-wave (thermal or 

infrared) radiation. This long-wave radiation can be absorbed by greenhouse gases in the 

atmosphere. Such absorption provokes the atmosphere warming. The main causes ofglobalwarming 

are the change in the concentration of natural and human-made gases that cause the greenhouse 

effect and warm the Earth's surface, bring about the changes of geometry (eccentricity) of Earth's 

orbit, influences the periodicity of solar radiation and solar perturbations. Global warming leads to 

the increase of the temperature on Earth, the thermal expansion of ocean water and the rise of the 

sea level, as well as glacier and ice sheet melting. All these factors provoke the rain changes, too. 

Changes in temperature and precipitation patterns increase the frequency, duration, and intensity of 

other extreme weather events, such as floods, droughts, storms, hurricanes and tornadoes. To reduce 

the risk of substantial changes in future climate, many countries must implement policies designed 

to reduce their emissions of greenhouse gases. An international forum such as the Copenhagen 

Climate Summit must establish networks among businesses, individuals and organizations 

supporting a climate policy focusing on the environment. 

 

Погляд на Україну зсередини та ззовні 

Посудін, Юрій; Посудин, Юрий; Posudin, Yuriy  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1438  

Дата: 2012-04-18  

Короткий опис(реферат): 

Автор розглядає основні події в Україні за роки незалежності, висловлює свої власні погляди 

та прагне зрозуміти, в чому причина основних проблем, які охоплюють українське 

суспільство. 

Суть розробки, основні результати: 

The author examines the main events in Ukraine during the Independence years, expresses his own 

views and tries to understand what the reason is for the principle problems that are challenging 

Ukrainian society. 

 

Examining Ukraine from within and from the outside: [preprint] 

Posudin, Yuriy; Посудін, Юрій; Посудин, Юрий  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1439  

Дата: 2012-04-18  

Короткий опис(реферат): 

Автор розглядає основні події в Україні за роки незалежності, висловлює свої погляди і 

намагається зрозуміти, в чому причина принципових проблем, які є в українському 

суспільству. 

Суть розробки, основні результати: 

The author examines the main events in Ukraine during the Independence years, expresses his own 

views and tries to understand what the reason is for the principle problems that are challenging 

Ukrainian society. 

 

Actual Problems of Health Protection of Ukrainian Youth 

Посудін, Юрій; Posudin, Yuriy; Посудин, Юрий  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4211  

Дата: 2015  

Короткий опис(реферат): 



Розглядаються основні проблеми зі здоров'ям української молоді, викликані неякісним 

швидким харчуванням, пивним алкоголізмом, курінням. Внаслідок цих згубних звичок, а 

також непродуманої державної політики та впливу реклами, молоде покоління страждає від 

низки небезпечних захворювань, що ведуть у ряді випадків до смертельних наслідків. 

Суть розробки, основні результати: 

The primary health problems of young Ukrainians are induced by poor quality fast food, alcoholism, 

and smoking. Because of these addictions, as well as inadequately conceived public policy and the 

influence of commercial advertising targeting youth, this generation suffers from number of 

dangerous diseases that in some cases lead to premature deaths. 

 

Куріння: історичні, наукові, медичні та соціальні аспекти 

Посудін, Юрій; Посудин, Юрий; Posudin, Yuriy  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/969  

Дата: 2010  

Короткий опис(реферат): 

Автор проводить порівняльний аналіз куріння в США, Великобританії, Японії та Україні. 

Розглядаються основні аспекти згубної звички куріння, історія виникнення куріння, 

небезпечні хімічні сполуки тютюнового диму, вплив куріння на здоров'я, методи мінімізації 

куріння в цивілізованих країнах. Автор намагається зрозуміти, чому кількість курців 

зменшується у розвинених країнах, а в Україні - зростає, особливо серед молоді. 

Суть розробки, основні результати: 

The comparative analysis of tobacco smoking in USA, Great Britain, Japan, and Ukraine is given. 

The principal aspects of hazardous habit to smoke such as chemical contents of tobacco smoke, 

health effects, history ofprevention and minimization ofsmoking in civilezed countries are discussed. 

Author try to understand why there is much less smoking in civilized countries in contrast to the 

Ukraine where it is widespread and provokes serious health problems. 

 

Smoking: Historical, Medical and Social Aspects : [preprint] 

Посудін, Юрій; Posudin, Yuriy; Посудин, Юрий  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1722  

Дата: 2012-10-26  

Короткий опис(реферат): 

У статті зроблено порівняльний аналіз деяких аспектів куріння (хімічний склад тютюнового 

диму, вплив на здоров'я, історія запобігання та мінімізації куріння) в США, Великобританії, 

Японії та Україні. Автор спробував зрозуміти, чому в цивілізованих країнах рівень куріння 

значно нижчий, на відміну від України, де рівень поширення куріння викликає серйозне 

занепокоєння. 

Суть розробки, основні результати: 

The comparative analysis of tobacco smoking in USA, Great Britain, Japan, and Ukraine is given. 

The principal aspects of hazardous habit to smoke such as chemical contents of tobacco smoke, 

health effects, history of prevention and minimization of smoking in civilised countries are 

discussed. Author try to understand why there is much less smoking in civilized countries in 

contrast to the Ukraine where it is widespread and provokes serious health problems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Non-destructive Detection of Food Adulteration to Guarantee Human Health and Safety 

Posudin, Yuriy; Посудін, Юрій; Посудин, Юрий; Peiris, K.H.S.; Kays, Stanley J.  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4214  

Дата: 2015  

Короткий опис(реферат): 

 Целью данного обзора является критическое рассмотрение основных понятий 

неразрушающего выявления фальсификации и подделки продуктов питания, которые в 

целом вызывают огромные ежегодные финансовые убытки во всем мире и являются одной 

из основных причин заболеваний человечества. Материалы и методы. Литература, указанная 

в данном обзоре, была получена в результате поиска библиографической информации в CAB 

abstracts, AGRICOLA, SciFinder Scholar, Modern Language Association (MLA), American 

Psychological Association (APA), OECD / EEA database по инструментам, которые 

используются для экологической политики и управления природными ресурсами, и Web of 

Science.Результаты и обсуждение. Фальсификация пищевых продуктов означает 

преднамеренное, обманное добавление посторонних, нестандартных или дешевых 

ингредиентов в продукты, или разбавление или удаление некоторых ценных ингредиентов с 

целью увеличения прибыли. В современных условиях производители стремятся увеличить 

выпуск своей продукции зачастую путем изготовления и продажи некачественных и 

фальсифицированных продуктов.“Неразрушающее выявление фальсификации пищевых 

продуктов” означает анализ образца и его существенных признаков без изменения 

физических и химических свойств образца. Повышение качества и безопасности пищевых 

продуктов путем разработки научных методов обнаружения фальсификации является 

главным условием для поддержания здоровья потребителей. Точная объективная оценка 

качества и выявление фальсификации пищевых продуктов представляется важнейшей целью 

пищевой промышленности. В связи с совершенствованием технологии фальсификации 

продуктов важно быть в курсе современных, самых точных методов контроля их 

фальсификации. С этой целью данный обзор рассматривает основные понятия выявления 

фальсификации продуктов питания, принципы устройств и возможные практические 

применения современных методов неразрушающего выявления фальсификации продуктов 

питания; сравнительный анализ преимуществ и недостатков инструментальных методов, 

используемых в пищевых технологиях. Каждый из рассмотренных методов обсуждается с 

точки зрения возможных различных консистенций продуктов – газов (свободного 

пространства вокруг продукта), свободно текущих жидкостей (соков), мутных и вязких 

жидкостей (меда как продукта растительного происхождения, растительных масел) и 

интактных продуктов (фруктов и овощей).Выводы. Результаты, освещенные в обзоре, 

рекомендуется использовать при контроле качества и безопасности пищевых продуктов. 

  

Метою даного огляду є критичний розгляд основних понять неруйнівного виявлення 

фальсифікації і підробки продуктів харчування, які в цілому викликають величезні щорічні 

фінансові збитки у всьому світі і є однією з основних причин захворювань людства. 

Матеріали і методи. Література, зазначена в даному огляді, була отримана в результаті 

пошуку бібліографічної інформації в in CAB abstracts, AGRICOLA, SciFinder Scholar, Modern 

Language Association (MLA), American Psychological Association (APA), OECD/EEA database 

щодо інструментів, які використовуються для екологічної політики та управління 

природними ресурсами, та Web of Science. Результати та обговорення. Фальсифікація 

харчових продуктів означає умисне, облудне додавання сторонніх, нестандартних або 

дешевих інгредієнтів в продукти, або розбавлення чи видалення деяких цінних інгредієнтів з 

метою збільшення прибутків. У сучасних умовах виробники прагнуть збільшити випуск 

своєї продукції найчастіше шляхом виготовлення та продажу неякісних та фальсифікованих 

продуктів. “Неруйнівне виявлення фальсифікації харчових продуктів” означає аналіз зразка і 

його істотних ознак без зміни фізичних і хімічних властивостей зразка. Підвищення якості та 

безпеки харчових продуктів шляхом розробки наукових методів виявлення фальсифікації є 

головною умовою для підтримки здоров’я споживачів. Точна об’єктивна оцінка якості і 

виявлення фальсифікації харчових продуктів представляється найважливішою метою 



харчової промисловості. У зв’язку з удосконаленням технології фальсифікації продуктів 

важливо бути в курсі сучасних, найбільш точних методів контролю їх фальсифікації. З цією 

метою даний огляд розглядає основні поняття виявлення фальсифікації продуктів 

харчування, принципи пристроїв і можливі практичні застосування сучасних методів 

неруйнівного виявлення фальсифікації продуктів харчування; порівняльний аналіз переваг і 

недоліків інструментальних методів, що застосовуються в харчових технологіях. Кожен з 

розглянутих методів обговорюється з точки зору можливих різних консистенцій продуктів - 

газів (вільного простору навколо продукту), вільно текучих рідин (соків), каламутних та 

в'язких рідин (меду як продукту рослинного походження, рослинних масел) і інтактних 

продуктів (фруктів і овочів). Висновки. Результати, висвітлені в огляді, рекомендується 

використовувати під час контролю якості та безпеки харчових продуктів. 

  

Суть розробки, основні результати: 

The primary objective of this review is to critique the basic concepts of non-destructive detection of 

food adulteration and fraud which collectively represent a tremendous annual financial loss 

worldwide and a major cause of human disease. The review covers the principles of the analytical 

instrumentation used for the non-destructive detection of food adulteration. Examples of practical 

applications of these methods for the control of food adulteration are provided and a comparative 

analysis of the advantages and disadvantages of instrumental methods in food technology are 

critiqued. 

 

Викладачі та студенти: етика взаємовідносин 

Posudin, Yuriy; Посудин, Юрий; Посудін, Юрій  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2428  

Дата: 2013-07-15  

Короткий опис(реферат): 

у презентації представлено різні аспекти етики взаємовідносин студентів та викладачів у 

вищому навчальному закладі, окреслено негативні значення плагіату як сучасного прояву 

неетичної поведінки студентів. 

 

 
 

Volatile Organic Compounds in Indoor Air: Scientific, Medical and Instrumental Aspects : 

[preprint] 

Posudin, Yuriy; Посудін, Юрій; Посудин, Юрий  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/885  

Дата: 2010-11-23  

Короткий опис(реферат): 

У центрі уваги цього огляду знаходиться аналіз джерел летких органічних сполук (ЛОС) в 

повітрі приміщень. 



Суть розробки, основні результати: 

The focus of this review is on examination of sources of volatile organic compounds (VOCs) in 

indoor air, their concentration, rate of emission and effects of external factors on them, fate and 

interaction of VOCs with indoor surfaces, materials and products, health effects and toxicity of 

VOCs, methods of sampling, preconcentration and analysis of VOCs, technology of sick building 

syndrome prevention and control, investigation of main problems of phytoremediation of indoor air, 

particularly substantial variation among plant species in the rate and type of VOCs that can be 

removed, uptake and transport VOCs in phytoremediation systems, principal mechanisms of 

detoxification of VOCs in ornamental plants. 

 

Environmental Biophysics 

Posudin, Yuriy; Посудін, Юрій; Посудин, Юрий  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/951  

Дата: 2011  

Короткий опис(реферат): 

This text-book: 1) provides a description of physical surrounding of living organisms; 2) elucidates 

the ability of living organisms to respond to the change of external factors due to receptor systems 

and to choose optimal conditions of survival; 3) gives information on the principles of operation of 

modern instrumentation for measurement of the environmental parameters with special emphasis on 

automated system and remote sensing of environmental components; 4) reviews transfer 

phenomena and processes which characterise the interaction of living organisms with the 

environment; 5) considers the main principles of the solar radiation budget and the energy balance 

of physical and biological systems with the environment. This text-book is based on the concept of 

transfer phenomena – irreversible processes which are important from the point of view of viability 

of living organisms; the spatial transfer of physical values such as entropy, mass, energy, 

momentum, electric charges in the environment occurs due to these phenomena. Such an approach 

makes it possible to unite all biophysical processes that characterise the interaction of living 

organisms with the environment. This text-book is intended for the students of Environmental 

Sciences. It will be useful for those students whose native language is not English and who want to 

improve the knowledge of professional English terminology that will make it possible to better 

understand modern literature, take a more active role in scientific missions abroad, get into contact 

with foreign colleagues, and enhance attendance at international conferences, symposiums, 

seminars, etc. 

Суть розробки, основні результати: 

Ця книга призначена для студентів, які вивчають навколишнє середовище. Буде корисна для 

студентів, для яких англійська не є рідною мовою і які прагнуть покращити знання 

професійної англійської термінології, що дозволить краще зрозуміти сучасну наукову 

літературу, приймати активнішу участь в наукових міжнародних конференціях, симпозіумах, 

семінарах. 

 

Professional English-Language Training of Ukrainian Students 

Posudin, Yuriy; Посудін, Юрій; Посудин, Юрий  

URI: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2310  

Дата: 2013-04-26  

Короткий опис(реферат): 

З ініціативи ректора Національного університету України академіка Д. О. Мельничука, яка 

знайшла підтримку в Міністерстві освіти і науки України, з вересня 2003 р. упроваджено 

читання лекцій англійською мовою для студентів-першокурсників. Ця пропозиція сприятиме 

подальшому удосконаленню вищої освіти, її інтернаціоналізації та взаємовизнанню у рамках 

фундаментальних принципів, сформульованих в університетській хартії "Magna Charta 

Universitatum", прийнятій в Болоньї у 1988 році. 

Суть розробки, основні результати: 

An initiative by the Rector of the National Agricultural University, academician Dmytro Melnichuk, 

to implement the delivery of lectures for first-year students in English, beginning in September of 



2003, was supported by the Ministry of Higher Education of the Ukraine. The initiative facilitates 

the improvement of higher education and its internationalization and mutual understanding in 

keeping with the fundamental principles of the "Magna Charta Universitatum", accepted in Bologna 

in 1988. 

 

The Seminar at the Office of the Fulbright Program November 22, 2012 

Igor Yakymenko and Yuriy Posudin "International safety limits on non-ionizing 

electromagnetic radiation and risks for human health" 

 

Семінар в Oфісі Програми імені Фулбрайта  22 листопада 2012 р. 

Игор Якименко, Юрій Посудін “Міжнародні границі безпеки по захисту від 

неіонізуючих електромагнітних випромінювань і ризиків для здоров'я людини" 

 

ПРОПОЗИЦІЇ: 

 

 

 Категорично заборонити дітям дошкольного віку користуватися мобільниками 

 Заборонити використання  мобільних телефонів у школах під час уроків 

 Реалізувати таку  цінову та податкову  політику, яка б забезпечила обмежене 

використання мобільників.  

 Категорично заборонити використання мобільників водіями автотраспорту та 

громадського траспорту 

 У засобах масової інформації (преса, телебачення, радіо) ініціювати серйозну 

кампанію щодо шкоди і наслідків використання мобільного зв'язку 

 Розглянути на найближчій Конференції Фулбрайта питання, пов'язані з впливом 

мобільного зв'язку на здоров'я людини і нації 

 Користуватися стільниковими телефонами тільки у випадку гострої необхідності. 
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