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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 
України від 25 травня 2016 року (протокол № 12) щодо рекомендації до друку 

підручників, навчальних посібників та монографій  
 

Згідно рекомендацій навчально-методичної ради НУБіП України та 
Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності Університету Вчена рада 
НУБіП України рекомендує до друку: 

Підручники: 
- «Українська мова в професійному навчанні» (автори – д.пед.н., проф. Костриця Н.М., 

к.філол.н., доц. Мазур Н.В.); 
- «Physics with Fundamentals of Biophysics» («Фізика з основами біофізики») 

(автор – д.б.н., проф. Посудін Ю.І.); 
- «Фізика» (автори – к.ф.-м.н., доц. Бойко В.В., к.ф.-м.н., доц. Булах Г.І., д.ф.-м.н., 

проф. Відьмаченко А.П., к.ф.-м.н., доц. Гуменюк Я.О., к.ф.-м.н., доц. Ільїн П.П.); 
- «Основи електропривода» (автори – к.т.н., доц. Лавріненко Ю.М., д.т.н., проф. 

Савченко П.І., к.т.н., доц. Синявський О.Ю., к.т.н., проф. Войтюк Д.Г., к.т.н., доц. 
Савченко В.В., к.т.н., доц. Голодний І.М.); 

- «Інженерна екологія» (автор – к.с.-г.н., доц. Калівошко М.Ф.); 
- «Соціальна робота у сфері дозвілля» (автор – к.пед.н., доц. Ковальчук Т.І.). 
 
Навчальні посібники: 
- «Економіка підприємства» (автори – д.е.н., проф. Рогач С.М., к.е.н., доц. 

Суліма Н.М., к.е.н., доц. Степасюк Л.М., к.е.н., доц. Гуцул Т.А., к.е.н., доц. 
Величко О.В.); 

- «Державна ветеринарно-санітарна експертиза» (автори – д.вет.н., проф. Якубчак О.М., 
к.вет.н., доц. Тютюн А.І.); 

- «Практикум з інформатики» (автори – к.пед.н., доц. Касаткін Д.Ю., 
Касаткіна О.М.); 

- «Економічні і фінансові ризики: практикум» (автори – к.е.н., доц. Герасимчук Н.А., к.е.н., 
доц. Мірзоєва Т.В., к.е.н., доц. Томашевська О.А.); 

- «Бухгалтерський облік» (автори – д.е.н., проф. Жибак М.М., к.е.н., доц. Боднар О.В., 
к.е.н., доц. Качмар О.В., Комаринська М.В.).  

 
Хрестоматії: 
- «Теорія та історія соціального виховання» (автори – д.пед.н., доц. Васюк О.В., 

д.пед.н., доц. Сопівник Р.В.); 
- «Педагогіка» (автори – д.пед.н., доц. Васюк О.В., к.пед.н., доц. Виговська С.В.). 
 
Монографії: 
- «Biodiesel production and properties» (автори: к.т.н. Муштрук М.М., д.т.н., доц. 

Сухенко В.Ю., д.т.н., проф. Сухенко Ю.Г.); 
- «Голография: контроль качества деталей» (автор: к.т.н., доц. Карабіньош С.С.); 
- «Професор Іван Поваженко» (автор: д.вет.н., проф. Рудик С.К.); 
- «Чекліст дендроекзотів України» (автори: д.б.н., проф. Попович С.Ю., Власенко А.С., 

Кривенко А.Г.); 
- «Люмінесценція та електронна структура складних оксидів» (автори: к.ф.-м.н., 

доц. Бойко В.В., д.ф.-м.н., проф. Неділько С.Г., к.ф.-м.н. Хижний Ю.А.). 
 
 
Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 
Учений секретар       О. Барановська 


