
Підручики:  

1) підручник «Неорганічна і аналітична хімія» (автори – д.х.н., професор Копілевич В.А., к.х.н., доцент 

Савченко Д.А., к.х.н., доцент Ущапівська Т.І.) 

2) підручник «Прикладна механіка» (автори – д.т.н., професор Булгаков В.М., Адамчук В.В., Черниш О.М., 

Березовий М.Г., Калетнік Г.М., Яременко В.В.) 

3) підручник «Паталогічна морфологія тварин» (автори – д.вет.н., професор Борисевич Б.В., к.вет.н., 

доцент Лісова В.В., почесний професор Подільського державного аграрного ун.-ту Чумаков К.А.) 

4) підручник «Розведення та утримання бджіл» (автор – д.с.-г.н., професор Броварський В.Д.) 

Навчальні посібники: 

1) навчальний посібник «Інформаційні технології у синхронному перекладі» (автори – д.пед.н., доцент 

Тарасенко Р.О., д.пед.н., професор Амеліна С.М.) 

2) навчальний посібник «Методика навчання іноземних мов» (автори – д.пед.н., професор Амеліна 

С.М., к.пед.н., доцент Монашненко А.М.) 

3) навчальний посібник «Логіка» (автори – д.філос.н., професор Сторожук С.В., д.філос.н., професор Гоян 

І.М., к.філос.н., доцент Матвієнко І.С.) 

4) навчальний посібник «Технічний сервіс обладнання лісового комплексу» (автори – к.т.н., доцент 

Тітова Л.Л., к.т.н., с.н.с.  Роговський І.Л., к.т.н., доцент Надточій О.В.) 

5) навчальний посібник «Основи лісоексплуатації» (частина І) (автори – д.с.-г.н., професор Гриб В.М., 

к.т.н., доцент Грушанський О.А., к.т.н., доцент Магура Б.О.) 

6) навчальний посібник «Транспорт лісу» (автори – к.с.-г.н., доцент Білоус М.М., к.т.н., доцент Виговський 

А.Ю.)   

7) навчальний посібник «Теоретичні основи біоенергетичних установок» (автори – д.т.н., професор 

Жильцов А.В., к.т.н., доцент Усенко С.М., к.т.н., ст.викл. Книжка Т.С.) 

8)  навчальний посібник «Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах» (автори – к.т.н., 

доцент Гай О.В., к.т.н. Бодунов В.М.) 

9) навчальний посібник «Сучасні проблеми енергозбереження» (автори – к.т.н., професор Лут М.Т., 

к.т.н., доцент Волошин С.М., к.т.н., доцент Окушко О.М., к.т.н., доцент Радько І.П.) 

10) навчальний посібник «Economy of world agriculture (crop production)» (автори – д.е.н., професор 

Галушко В.П., к.е.н., доцент Міщенко І.А.) 

11) навчальний посібник «Поведінка споживачів» (автори – д.е.н., професор Ларіна Я.С., к.е.н., доцент 

Рябчик А.В.) 

12) навчальний посібник «Сучасні технології управління персоналом» (автори – к.е.н., професор 

Балановська Т.І., к.пед.н., доцент Михайліченко М.В., к.е.н., доцент Троян А.В.) 

13) навчальний посібник «Human resources management» (автори – к.е.н., професор Балановська Т.І., 

к.е.н., доцент Орехівський В.Г.) 

14) навчальний посібник «Economy of world agriculture (crop production)» (автори – д.е.н., професор 

Галушко В.П., к.е.н., доцент Міщенко І.А.) 

15) навчальний посібник «Маркетингові дослідження» (автори – д.е.н., професор Буряк Р.І., д.е.н., 

професор Збарський В.К., к.е.н., доцент Збарська А.В.) 



16) навчальний посібник «Теорія організації» (автори – к.е.н., доцент Харченко Г.А.. к.е.н., доцент 

Харченко В.В., к.е.н., доцент Гогуля О.П.) 

17) навчальний посібник «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (автор – к.е.н., доцент Артиш 

В.І.) 

18) навчальний посібник «Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн» (автори – к.е.н., доцент Костюк 

В.А., к.е.н., доцент Аврамчук Л.А.) 

19) навчальний посібник «Ветеринарне забезпечення бджільництва» (автор – к.вет.н., доцент 

Литвиненко В.М.) 

20) навчальний посібник «Preventive veterinary technologies of internal diseases of ruminants» (автори – 

д.б.н., професор Цвіліховський М.І., д.вет.н., доцент Грушанська Н.Г., д.вет.н., доцент Долецький С.П., 

к.вет.н., доцент Костенко В.М.) 

21) навчальний посібник «Методологія наукового пізнання у клінічній ветеринарній практиці» (автори – 

к.вет.н., доцент Лакатош В.М.) 

22) навчальний посібник «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення собак і котів» (автор – 

д.б.н., професор Цвіліховський М.І., д.вет.н., доцент Грушанська Н.Г., к.б.н., доцент Якимчук О.М., 

к.вет.н., доцент Немова Т.В., к.вет.н. Маринюк М.О.) 

23) навчальний посібник «Технологія виробництва продукції бджільництва» (частина І) (автори – д.с.-г.н., 

професор Броварський В.Д., Бріндза Я., к.с.-г.н., доцент Головецький І., Войналович М.В., Стефанишина 

Т.) 

24)   навчальний посібник «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної 

власності» (частина І) (автори – д.с.-г.н., професор Броварський В.Д., Бріндза Я., д.с.-г.н., професор 

Отченашко В.В.) 

25) навчальний посібник «Генетика тварин» (автори – д.с.-г.н., професор Хмельничий Л.М., к.с.-г.н., 

доцент Супрун І.О.) 

26) навчальний посібник «Кліщі» (автори – к.с.-г.н., доцент Бондарева Л.М., к.с.-г.н., доцент Тимощук Т.М.) 

27) навчальний посібник «Квітникарство закритого грунту» (автори – к.с.-г.н., доцент Гаврись І.Л.) 

28) навчальний посібник «Greenhouses technologies» (автори – к.с.-г.н., доцент Шеметун О.В., к.с.-г.н., 

доцент Цизь О.М., к.с.-г.н., доцент  Гаврись І.Л., к.с.-г.н., доцент  Кутовенко В.Б.) 

29) навчальний посібник «Історія держави і права зарубіжних країн (стародавній світ, середні віки)» 

(автор – к.ю.н., доцент Єрмоленко І.М.) 

 

 


