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ційний патент на корисну модель № 108573. 25.07.2016, 

бюл. № 14. - 4 с. 

2.23. Гущин О. В. (UA); Чернецька-Білецька Н.Б. (UA). 

Пристрій для трубопровідного транспортування сипких 

матеріалів. Деклараційний патент на корисну модель № 

107112. 25.05.2016. бюл. № 10. - 4 с. 

2.24. Спосіб ослаблення тайфунів. Гущин О. В. (UA 

); Чернецька-Білецька Н. Б. (UA ). Деклараційний патент на 

корисну модель № 108765. 25.07.2016, бюл. № 14 

2.25. Чернецька-Білецька Н.Б. (UA); Остапенко В. М. 

(UA); Баранов І. О. (UA); Мірошникова М. В. (UA ). Спосіб 

виготовлення водовугільного палива.  Деклараційний па-

тент на корисну модель  108572. опубл. 25.07.2016, бюл. № 

14. - 4 с. 

 

 
3)Підручники, навчальні посібники або монографії 

Монографії:  

3.1. Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, 

управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти: 

колективна монографія / Н.Б. Чернецька-Білецька, І.О. Ба-

ранов, М.В. Мірошникова; за заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. 

Швець. ‒ Сєвєродонецк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. 

ISBN 978-617-11-0118-0 ‒ С. 193-212. 

3.2. Рисухин Л.И.,Чернецкая Н.Б.,Коваленко А.А. Ра-

циональный выбор оборудования и проектирование 

промышленных гидротранспортных систем. Луганськ: вид-

во СНУ ім. В. Даля. –2010. – 91 с. 

3.3. Взаимовлияние различных видов изнашивания эле-

ментов гидротранспортных систем [Текст] / С. И. Сорока, 

Н. Б. Чернецкая ; Восточноукраинский национальный ун-т 

им. Владимира Даля. - Луганск : [б.и.], 2005. - 37 с.: рис. - 

Библиогр.: с. 34-35  

3.4. Взаимодействие частиц гидросмеси с элементами 

гидротранспортных систем [Текст] / С. И. Сорока, Н. Б. 

Чернецкая ; Восточноукраинский национальный ун-т им. 

Владимира Даля. - Луганск : Издательство ВНУ им. 

В.Даля, 2005. - 54 с.: рис. - Библиогр.: с. 51 

3.5. Кавитация в водоугольных суспензиях [Текст] / С. 

И. Сорока, Н. Б. Чернецкая ; Восточноукраинский нацио-

нальный ун-т им. Владимира Даля. - Луганск : Издательст-

во ВНУ им. В.Даля, 2005. - 34 с.: рис. - Библиогр.: с. 32  

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223669
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223669
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225579
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225579


3.6. Долговечность трубопроводов систем гидравличе-

ского транспорта твердых материалов : Моногр. / Н. Б. Че-

рнецкая; Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля. - Луган-

ск, 2003. - 111 c. - Библиогр.: с. 98-101 - рус. - ISBN 966-

590-437-x  

Навчальні посібники:  

3.7. Н.Б. Чернецька-Білецька, І.О.  Баранов, М.В. Міро-

шникова. Навчальний посібник. «Організація та плануван-

ня роботи парку рухомого складу залізниць ТОМ 2» / ISBN 

978-617-11-0168-5, Вид-во СНУ ім.В.Даля // Сєвєродо-

нецьк - 2020, 274с. 

3.8. Н.Б. Чернецька-Білецька, І.О.  Баранов, М.В. Міро-

шникова. Навчальний посібник. «Організація та плануван-

ня роботи парку рухомого складу залізниць ТОМ 1» / ISBN 

978-617-11-0150-0, Вид-во СНУ ім.В.Даля // Сєвєродо-

нецьк - 2019, 192с. 

3.9. Н.Б. Чернецька-Білецька, М.В. Мірошникова, І.О.  

Баранов. Навчальний посібник «Загальний курс транспор-

ту» / ISBN 978-617-11-0151-7, Вид-во СНУ ім.В.Даля // Сє-

вєродонецьк - 2019, 132с. 

3.10. Н.Б. Чернецька-Білецька. «Пасажирські перевезен-

ня» / Вид-во СНУ ім.В.Даля // Луганськ - 2011, 197с. 

3.11. Н.Б. Чернецька-Білецька. «Транспортно-

експедиційна діяльність» / Вид-во СНУ ім.В.Даля // Луган-

ськ - 2010, 170с. 

3.12. Н.Б. Чернецька-Білецька. «Гідротранспорт» / Вид-

во СНУ ім.В.Даля // Луганськ - 2008, 169с. 

3.13. Проектування споруджень і систем трубопровідно-

го й інших видів транспорту : Навч. посіб. / Б. Ф. Брагін, Ф. 

Д. Маркунтович, Н. Б. Чернецька; Східноукр. нац. ун-т ім. 

В.Даля. - Луганськ, 2004. - 207 c. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.  
 

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо 

13.1. Конспект лекцій з дисципліни “Роль персоналу в 

забезпеченні норм безпеки та його сертифікація” для сту-

дентів, які навчаються за напрямом 273 „Залізничний 

транспорт”, “інтероперабельність та безпека на залізнич-

ному транспорті”, для усіх форм навчання / Укл. І.О. Бара-

нов, Н.Б. Чернецька-Білецька, М.В. Мірошникова – Севе-

родонецк: вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2020, 42с. Реєстрацій-

ний № 8385 від 25.06.2020. 

13.2. Методичні вказівки до практичних занять з дисци-

пліни “Методологія та організація наукових досліджень” 

для студентів, які навчаються за напрямом 273 „Залізнич-

ний транспорт”, “інтероперабельність та безпека на заліз-

ничному транспорті”, для усіх форм навчання / Укл. І.О. 

Баранов, Н.Б. Чернецька-Білецька – Северодонецк: вид-во 

СНУ ім.. В.Даля, 2020, 15с. Реєстраційний № 8386 від 

25.06.2020. 

13.3. Методичні вказівки до практичних занять з дисци-

пліни “ Сертифікація підприємств за нормами безпеки” для 

студентів, які навчаються за напрямом 273 „Залізничний 

транспорт”, “інтероперабельність та безпека на залізнич-



ному транспорті”, для усіх форм навчання / Укл. І.О. Бара-

нов, Н.Б. Чернецька-Білецька – Северодонецк: вид-во СНУ 

ім.. В.Даля, 2020, 33с. Реєстраційний № 8387 від 

25.06.2020. 

13.4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дис-

ципліни “Сертифікація підприємств за нормами безпеки” 

для студентів, які навчаються за напрямом 273 „Залізнич-

ний транспорт”, “інтероперабельність та безпека на заліз-

ничному транспорті”, для усіх форм навчання / Укл. І.О. 

Баранов, Н.Б. Чернецька-Білецька – Северодонецк: вид-во 

СНУ ім.. В.Даля, 2020, 12с. Реєстраційний № 8388 від 

25.06.2020. 

13.5. Конспект лекцій з дисципліни «Пасажирські пере-

везення та організація роботи залізничних вокзалів» (для 

студентів спеціальності «Організація перевезень і управ-

ління на транспорті (за видами транспорту)» за напрямом 

підготовки «Транспортні технології»), / Уклад.: Н.Б. Чер-

нецька-Білецька, М.І. Брагін. – Сєверодонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2019. – 179с. Реєстраційний № 8082 від 

14.06.2019. 

13.6. Методичні вказівки до практичних занять з дисци-

пліни «Організація роботи вокзалів та пасажирських стан-

цій залізничного транспорту» (для студентів усіх форм на-

вчання, що навчаються за спеціальністю «Організація пе-

ревезень і управління на транспорті (залізничний транс-

порт)») / Уклад.: Н.Б. Чернецька-Білецька, М.І. Брагін. – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ В. Даля, 2018. – 37 с. Реєстра-

ційний № 7696 від 28.03.2018. 

13.7. Методичні вказівки до виконання практичних за-

вдань з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяль-

ність» (для студентів усіх форм навчання, що навчаються 

за спеціальністю «Організація перевезень і управління на 

транспорті (за видами транспорту)») / Уклад.: Н.Б. Черне-

цька-Білецька, І.О. Баранов. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В.Даля, 2017. – 42 с. Реєстраційний № 7699 від 

28.03.2018 

13.8. Методичні вказівки до практичних занять 

з дисципліни «Організація та планування роботи парку ру-

хомого складу залізниць» (для студентів спеціальності 

«Організація перевезень і управління на транспорті (за ви-

дами транспорту)» за напрямом підготовки «Транспортні 

технології». / Уклад.: Н.Б. Чернецька-Білецька, М.І. Брагін. 

– Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 26 с. Ре-

єстраційний № 7493 від 16.06.2017 

13.9. Методичні вказівки до практичних занять з дисци-

пліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 

усіх форм навчання, що навчаються за спеціальністю «Ор-

ганізація перевезень і управління на транспорті (за видами 

транспорту)») / Уклад.: Н.Б. Чернецька-Білецька, І.О. Бара-

нов. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. – 42 с. 

Реєстраційний № 7708 від 30.03.2018 

 



 


