
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

23 жовтня 2019 року (протокол № 3) щодо рекомендації до друку підручників, навчальних 

посібників та монографій  

 

Згідно рекомендацій навчально-методичної ради Університету та Координаційної ради з 

питань науково-технічної діяльності Університету Вчена рада НУБіП України рекомендує до 

друку: 

- підручник «Українське агрономічне грунтознавство» (у 2 частинах) (автори – д-р с.-г. 

наук, професор Полупан М.І., д-р с.-г. наук, професор Величко В.А.); 

- підручник «Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів» (автор – д-р біол. наук, 

проф. Євтушенко М.Ю.); 

- підручник «Інтенсивні методи вирощування ремонтного молодняку» (автор – д-р с.-г. 

наук, проф. Костенко В.І.); 

- підручник «Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду» (автори – д-р с.-г. 

наук, проф. Сич З.Д., канд. с.-г. наук, доц. Федосій І.О., канд. с.-г. наук Комар О.О.); 

- підручник «Керівник закладу освіти (організаційно-педагогічні та правові основи 

управлінської діяльності)» (автор – д-р пед. наук, проф., член-кореспондент НАПН України 

Ніколаєнко С.М.); 

- навчальний посібник «Електричні машини (Ч.2 - Трансформатори)» (автори – д-р 

техн. наук, проф. Заблодський М.М., канд. техн. наук, доцент Чуєнко Р.М., канд. техн. наук 

Васюк В.В.); 

- навчальний посібник «Практикум з біофізики (Частина ІІ)» (автори – д-р фіз.-мат. наук, 

проф. Посудін Ю.І., канд. фіз.-мат. наук, доц. Бойко В.В., канд. біол. наук, доц. Залоїло І.А.); 

- навчальний посібник «Технологічне обладнання рибопереробної галузі» (автори – д-р 

техн. наук, проф. Сухенко Ю.Г., канд. техн. наук, доц. Сарана В.В., канд. техн. наук, доц. 

Василів В.П., канд. техн. наук Бурова З.А.); 

- навчальний посібник «Механізація лісогосподарських робіт» (автори - канд. техн. 

наук, доц. Виговський А.Ю., канд. с.-г. наук, доц. Білоус М.М.); 

- навчальний посібник «Хімія» (автори – д-р техн. наук, доц. Ковшун Л.О., канд. хім. 

наук, доц. Хижан О.І., канд. хім. наук, доц. Кротенко В.В.); 

- навчальний посібник «Агрохімічний дистанційний моніторинг фітоценозів» (автори - 

канд. с.-г. наук, доц. Пасічник Н.А., д-р техн. наук, проф. Лисенко В.П., канд. техн. наук, 

доц. Опришко О.О., канд. техн. наук Комарчук Д.С.); 

- навчальний посібник «Об’єктно-орієнтоване програмування» (автор – ст. викл. 

Міловідов Ю.О.); 

- навчальний посібник «Ризики інновацій в аграрному виробництві» (автори – д-р екон. 

наук, проф. Скрипник А.В., канд. екон. наук, доц. Клименко Н.А., Букін Є.К., Костенко І.С.); 

- навчальний посібник «Money and credit» (автори - канд. екон. наук, доц. Жарікова О.Б., 

канд. пед. наук, доц. Аврамчук Л.А.); 

- навчальний посібник «Аграрна історія України» (у 3 частинах) (автори – д-р іст. наук, 

проф. Падалка С.С., д-р екон. наук, проф. Кириленко І.Г., д-р с.-г. наук, проф. Вергунов В.А.); 

- монографію «Державний фінансовий контроль у системі економічної безпеки 

держави» (автори: д-р екон. наук, проф. Давиденко Н. М., канд. екон. наук Ключка С. С.); 

- монографію «Організаційно-економічний механізм ефективного виробництва 

яловичини» (автори: д-р екон. наук, проф. Ільчук М. М., канд. екон. наук, доц. Андросович І. І., 

канд. екон. наук, доц. Андросович Т. Ю.); 

- монографію «Лісова рекультивація відвальних ландшафтів Кривбасу» (автори: 

д-р с.-г. наук, проф. Бровко Ф. М., канд. біол. наук Бровко О. Ф.); 



- монографію «Інновації: теорія, методологія і практика управління» (автори: канд. 

екон. наук Самофалова М. О., канд. екон. наук, доц. Біляк Ю. В.); 

- монографію «Інвазійні види молей в Україні: моніторинг, екологія та контроль 

чисельності» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Лісовий М. М., д-р с.-г. наук, проф. Чайка В. М.,  

д-р біол. наук, проф. Григорюк І. П.);  

- монографію «Відтворення капіталу в аграрному секторі економіки: проблеми 

розробки і реалізації фінансової політики» (автор: канд. екон. наук, доц. Лемішко О. О.); 

- монографію «Природоресурсне право: проблеми формування і розвитку» (автор: канд. 

юрид. наук, доц. Дейнега М. А.); 

- монографію «Інженерія перетворювачів електричної енергії на механічну і теплову» 

(автори: канд. тех. наук, доц. Березюк А. О., д-р тех. наук, проф. Жильцов А. В., канд. тех. 

наук, доц. Мірських Г. О., Мархонь М. В.); 

- монографію «Продуктивність ріпаку ярого залежно від елементів технології 

вирощування в Правобережному Лісостепу України» (автори: канд. с.-г. наук Єрмакова Л. М., 

канд. с.-г. наук Пророченко Т. І.); 

- монографію «Лінійні електромеханічні перетворювачі» (автори: д-р тех. наук, проф. 

Кондратенко І. П., д-р тех. наук, проф. Жильцов А. В., канд. тех. наук Сорокін Д. С., канд. 

тех. наук Васюк В. В., Мархонь М. В.);  

- монографію «Die Genderbesonderheiten von dem modernen Pressediskurs» (Гендерні 

особливості сучасного публіцистичного дискурсу) (автори: д-р пед. наук, проф. Костриця Н. М., 

канд. філол. наук, доц. Фоміна Г. В.); 

- монографію «Механізм забезпечення конкуренто-спроможності рибальства та 

аквакультури України» (автори: д-р економ. наук, проф. Вдовенко Н.М., д-р економ. наук, 

проф. Кваша С.М., канд. економ. наук Богач Л.В., асист. Павленко М.М.; за ред. д-р екон. 

наук, проф. Вдовенко Н. М.); 

- монографію «Техніко-технологічні аспекти процесу сушіння насіння льону олійного» 

(автори: канд. тех. наук, доц. Онищенко В. Б., Кірчук Р. В., Ящук А. А.); 

- монографію «Світові тенденції структурних змін у сільськогосподарському 

виробництві» (автор: канд. екон. наук, доц. Наконечна К. В.); 

- монографію «Саркоцистоз тварин» (автори: д-р вет. наук, проф. Прус М. П., канд. вет. 

наук Зворигіна В. Є., канд. вет. наук, доц. Семенко О. В.); 

- монографію «Органічне птахівництво України: ветеринарно-санітарне забезпечення 

технології» (автори: канд. вет. наук, доц. Кучерук М. Д., д-р вет. наук, проф. Засєкін Д. А.); 

- монографію «Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва 

в Україні» (автори: д-р екон. наук, проф. Єрмаков О. Ю., канд. екон. наук Нагорний В. В., 

канд. екон. наук Гнатенко Є. Ю.);  

- монографію «Концептуальні засади створення реєстру особливо цінних земель в 

України» (автори: д-р географ. наук, проф. Ковальчук І. П., д-р екон. наук, доц. Євсюков Т. О., 

канд. екон. наук Опенько І. А., канд. екон. наук Тихенко Р. В., канд. екон. наук Шевченко О. В., 

канд. екон. наук Жук О. П.); 

- монографію «Біомаса штучних сосняків Південного Придніпровського Полісся: стан 

та динаміка» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Лакида П. І., канд. с.-г. наук Ковальська С. С., д-р 

с.-г. наук, доц. Білоус А. М.); 

- монографію «Малопоширені бобові овочеві рослини: вихідний колекційний матеріал і 

технології вирощування» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Сич З. Д., канд. с.-г. наук, доц. Бобось І. М.); 

- монографію «Колорит паркових ландшафтів: теоретичні та прикладні аспекти» 

(автори: д-р с.-г. наук, проф. Олексійченко Н. О., канд. с.-г. наук, доц. Гатальська Н. В., канд. 

с.-г. наук Мавко М. С.); 

- монографію «Особливості будови пір’я деяких видів птахів» (автори: д-р вет. наук, 

проф. Костюк В. К., канд. вет. наук Волощук О. В.); 

- монографію «М’ясні консерви у профілактиці накопичення радіонуклідів» (автори: 

канд. тех. наук, доц. Крижова Ю. П., д-р мед. наук, проф. Корзун В. Н.); 



- монографію «Шляхи надходження та способи виведення важких металів із організму 

тварин» (автори: д-р вет. наук, проф. Засєкін Д. А., д-р біол. наук, проф. Захаренко М. О.); 

- монографію «Динаміка й оптимізація підйомно-транспортних машин» (автори: д-р 

тех. наук, проф. Ловейкін В. С., д-р тех. наук, доц. Ромасевич Ю. О., канд. тех. наук, доц. 

Човнюк Ю. В., Кадикало І. О.); 

- монографію «Управління людським капіталом: теорія, методологія, практика» (автор: 

канд. екон. наук, доц. Головніна О. Г.); 

- монографію «Модернізація матеріально-технічної бази аграрних підприємств» 

(автори: д-р екон. наук Захарчук О. В., д-р тех. наук, проф. Войтюк В. Д., Могилова М. М., 

Вишневецька О. В., Нечитайло В. В., канд. тех. наук Логуш І. В.);  

- монографію «Експериментальне дослідження процесу метанового бродіння» (автори: 

канд. тех. наук Кучерук П. П., канд. тех. наук Матвєєв Ю. Б., д-р тех. наук, проф. Шворов С. А., 

д-р тех. наук Лукін В. Є.); 

- літературно-художнього видання «Життя у ветеринарній медицині» автор: д-р вет. 

наук, проф. Рудик С. К.); 

- літературно-художнього видання «Життєвий шлях професора Анатолія Івановича 

Дьоміна» (автор: канд. пед. наук, доц. Дьомін О. А.); 

- науково-практичних рекомендацій «Постбіотик «Бактеріосан» за органічного 

вирощування курей» (автори: канд. вет. наук, доц. Кучерук М. Д., д-р вет. наук, проф. 

Засєкін Д. А.); 

- науково-методичних рекомендацій «Рекомендації з використання біологічно активних 

речовин у процесі вирощування сіянців шпилькових видів» (автори: канд. с.-г. наук, проф. 

Маурер В. М., д-р біол. наук, проф. Співак М. Я., канд. с.-г. наук, доц. Пінчук А. П., д-р с.-г. наук, 

проф. Романчук Л. Д., канд. біол. наук, доц. Ліханов А. Ф., канд. с.-г. наук, доц. Іванюк І. В., 

канд. с.-г. наук Демченко О. А., канд. біол. наук Кривцова М. В., канд. хім. наук Щербаков О. Б., 

Шумейко М. А., Діденко П. В.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


