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Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

23 листопада 2022 року (протокол № 4) 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 рекомендувала до 

друку: 

- підручник «Земельний кадастр» (автори - канд. с.-г. наук, доцент Тихенко О.В., д-р екон. 

наук, професор Мартин А.Г., канд. екон. наук, доцент  Тихенко Р.В., канд. екон. наук Цвях О.М.); 

- підручник «Фізіологія лактації (2 видання)» (автор – д-р с.-г. наук, професор Костенко В.І.); 

- підручник «Виробництво екологічно безпечної продукції скотарства» (автори – д-р с.-г. 

наук, професор Угнівенко А.М., д-р с.-г. наук Колісник О.І., канд. с.-г. наук, доц. Антонюк Т.А., 

канд. с.-г. наук, доцент Носевич Д.К., канд. с.-г. наук, доцент Кос Н.В.); 

- підручник «Проектування системи автоматизації для АПК» (автори – д-р техн. наук, проф. 

Лисенко В.П., д-р техн. наук, професор Болбот І.М., канд. техн. наук, доцент Наливайко В.А., 

канд. екон. наук, доцент Наконечна К.В., канд. техн. наук, доцент Лендєл Т.І., Жук Д.Є.). 

- підручник «Biotechnology» (англ. Біотехнологія) (автори – д-р с.-г. наук, професор 

Коломієць Ю.В., д-р с.-г. наук, проф. Кляченко О.Л., канд. біол. наук Субін О.В.); 

- підручник «Machinery and equipment for livestock» (англ. «Машини та обладнання для 

тваринництва») (автори – д-р техн. наук, проф. Хмельовський В.С., д-р техн. наук, ст. н. с. 

Братішко В.В., канд. техн. наук, доцент Ачкевич О.М., канд. техн. наук, доцент Ребенко В.І., канд. 

техн. наук, доцент Заболотько О.О., канд. техн. наук, доцент Потапова С.Є., канд. техн. наук 

Ачкевич В.І., канд. техн. наук Соломка О.В.); 

- підручник «Іхтіологія». Т.2 (автори – канд. біол. наук, доц. Шевченко П.Г., д-р с.-г. наук, проф. 

Пилипенко Ю.В., канд. біол. наук, доц. Рудик-Леуська Н.Я., Халтурин М.В., PhD. 

Макаренко А.А., канд. с.-г. наук Климковецький А.А., Чередніченко І.С.); 

- підручник «Основи землеробства і рослинництва» (автори – д-р с.-г. наук, проф. Танчик С.П., 

канд. с.-г. наук, доц. Рожко В.М., канд. с.-г. наук, доц. Карпенко О.Ю., канд. с.-г. наук Анісимова А.А.); 

- навчальний посібник «Електротехніка і електропривод». Ч.1 (автори – канд. техн. наук, 

доцент Коробський В.В., канд. техн. наук, проф. Лут М.Т., канд. техн. наук, доцент Радько І.П., 

канд. техн. наук, доцент Наливайко В.А., Ковтун П.М.); 

- навчальний посібник «Автоматизовані системи контролю і обліку енергоносіїв» (автори – 

канд. техн. наук, доцент Радько І.П., канд. техн. наук, професор Лут М.Т., канд. техн. наук, доцент 

Наливайко В.А., Сич О.М., канд. техн. наук, доцент Коробський В.В., канд. техн. наук, доцент 

Окушко О.В., д-р техн. наук, професор Болбот І.М.); 

- навчальний посібник «Диспетчерське управління електричними мережами» (автор – канд. 

техн. наук, доцент Омельчук А.О.); 

- навчальний посібник «Енергетичні та сировинні рослинні ресурси» (автори – д-р с.-г. наук, 

проф. Каленська С.М., д-р с.-г. наук, проф. Рахметов Д.Б., д-р с.-г. наук, доц. Новицька Н.В., канд. 

с.-г. наук, доц. Юник А.В., канд. с.-г. наук, доц. Мокрієнко В.А., канд. с.-г. наук, доц. Гарбар Л.А., 

канд. с.-г. наук, доц. Антал Т.В.); 

- навчальний посібник «Бази даних та системи управління базами даних» (автор – канд. екон. 

наук, доцент Садко М.Г.); 

- навчальний посібник «Основи розведення тварин» (автори – д-р с.-г. наук, проф. Рубан С.Ю., 

канд. с.-г. наук, доцент Свириденко Н.П.); 

- навчальний посібник «Превентивні технології забезпечення здоров’я дрібних домашніх і 

екзотичних тварин» (автори – д-р біол. наук, професор Цвіліховський М.І., д-р вет. наук, доцент 

Голопура С.І., д-р вет. наук, доцент Грушанська Н.Г., канд. вет. наук, доцент Бойко Н.І., канд. вет. 

наук, доцент Нємова Т.В., канд. вет. наук Палюх Т.А.); 

- навчальний посібник «Основи ветеринарної вірусології» (автори – д-р вет. наук, професор 

Радзиховський М.Л., канд. вет. наук, доцент Дишкант О.В.); 
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- навчальний посібник «Сучасна елементна база проєктування цифрових систем» (автори – 

канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю., канд. техн. наук, доцент Кулінич О.М., д-р техн. наук, 

професор Лахно В.А.); 

- навчальний посібник «Комп’ютерна схемотехніка». Ч.1 (автори – канд. техн. наук, доцент 

Гусєв Б.С., канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю., канд. пед. наук, доцент Осипова Т.Ю.); 

- навчальний посібник «Перехідні процеси в системах електропостачання». Ч.2 (автори - канд. 

техн. наук, доцент Гай О.В., канд. техн. наук, доцент Приступа А.Л.); 

- навчальний посібник «Дослідження глобальних проблем управління фінансами» (автори – 

д-р екон. наук, професор Давиденко Н.М.); 

- навчальний посібник «Вступ до фаху та соціальні комунікації» (автори – д-р екон. наук, проф. 

Ільчук М.М., канд. екон. наук, доцент Яворська В.О.); 

- навчальний посібник «Публічні закупівлі» (автори - канд. екон. наук, доц. Скрипник Г.О., 

Подик С.О.); 

- навчального посібника «Біологія для вступників до ЗВО». Ч.2 (автори – д-р пед. наук, доц. 

Кліх Л.В., канд. біол. наук, доцент Тупицька О.М., Кліх Р.П.); 

- навчальний посібник «Малопоширені овочеві та екзотичні рослини відкритого і закритого 

ґрунту» (автори - канд. с.-.г. наук, доц. Кутовенко В.Б., канд. с.-.г. наук, доцент Гаврись І.Л.); 

- навчальний посібник «Організація міжнародних автоперевезень» (автори - канд. техн. наук, 

доцент Бондарєв С.І., д-р пед. наук, доц. Дьомін О.А.); 

- навчальний посібник «Основи анатомії мисливських та диких тварин» (автори – д-р вет. 

наук, проф. Мельник О.П., канд. вет. наук, доцент Друзь Н.В., канд. вет. наук, доц. Мельник О.О., 

канд. вет. наук, доц. Стегней М.М.); 

- навчальний посібник «Інноваційні моделі надання соціальних послуг» (автор - канд. пед. 

наук Бондаренко Н.О.); 

- навчальний посібник «Основи фізичної та медичної реабілітації» (автор – Вархоляк С.В., 

канд. пед. наук Білик Р.М.); 

- навчальний посібник «Моніторинг і оцінка у соціальній роботі»  (автори – д-р філол. наук, 

професор Шинкарук В.Д., канд. пед. наук, доцент Пєша І.В., д-р пед. наук, доцент Сопівник І.В., 

Галайдюк В.В., д-р пед. наук Кошук О.Б.); 

- навчальний посібник «Методологія та організація наукових досліджень» (автор – канд. пед. 

наук, доцент Білан Л.Л.); 

- навчальний посібник «Країнознавство» (автор – д-р іст. наук, доцент Білан С.О.); 

- навчальний посібник «Практикум з теорії та розрахунку сільськогосподарських машин» 

(автори – канд. техн. наук, проф. Войтюк Д.Г., канд. техн. наук, доцент Мартишко В.М., канд. 

техн. наук, доцент Гуменюк Ю.О., канд. техн. наук, доцент Волянський М.С., канд. техн. наук, 

доц. Сівак І.М., канд. техн. наук, доцент Курка В.П.); 

- навчальний посібник «Утримання і гігієна тварин». Ч. IV (автори - канд. вет. наук, доц. 

Поляковський В.М., канд. вет. наук, доц. Михальська В.М., канд. с.-г. наук, доцент Чепіль Л.В., 

д-р біол. наук, професор Захаренко М.О., д-р вет. наук, професор Шевченко Л.В., д-р біол. наук, 

доцент Курбатова І.М.); 

- навчальний посібник «Електронні геодезичні прилади» (автори – канд. екон. наук, доцент 

Жук О.П., канд. екон. наук, доцент Шевченко О.В., д-р екон. наук, доцент Опенько І.А., канд. 

екон. наук, доц. Тихенко Р.В., канд. екон. наук, доц. Кривов’яз Є.В., канд. екон. наук Цвях О.М.); 

- навчальний посібник «Механіка матеріалів і конструкцій» (автори – д-р техн. наук, проф. 

Чаусов М.Г., канд. техн. наук, доцент Пилипенко А.П.); 

- навчальний посібник «Основи електротехніки та електромеханіки» (автори - канд. техн. 

наук, доц. Березюк А.О., канд. техн. наук, доц. Васюк В.В., д-р техн. наук, професор Чміль А.І.); 

- навчальний посібник «Технології культивування додаткових об’єктів ставової 

аквакультури» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Кононенко І.С., д-р с.-г. наук, професор Бех В.В., 

канд. вет. наук, доц. Кононенко Р.В., д-р с.-г. наук, доц. Кондратюк В.М., PhD Макаренко А.А.); 

- навчальний посібник «Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств» 

(автори – д-р екон. наук, проф. Давиденко Н.М., канд. екон. наук, доц. Олійник Л.А.); 
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- навчальний посібник «Статистичний аналіз та візуалізація даних» (автори – д-р екон. наук, 

професор Жерліцин Д.М., канд. екон. наук, доцент Наконечна К.В., канд. екон. наук, доцент 

Галаєва Л.В.); 

- навчальний посібник «Епізоотологія інфекційних хвороб (у схемах і діаграмах)». Ч. 2 

(автори – канд. вет. наук, доцент Литвиненко В.М., канд. вет. наук, доцент Мельник В.В., канд. 

вет. наук, доцент Сорокіна Н.Г., д-р вет. наук, с.н.с. Ситюк М.П., Стець В.В.); 

- навчальний посібник «Крос-культурний менеджмент» (автори – канд. екон. наук, доцент 

Костюк О.Д., канд. екон. наук, доцент Алексеєва К.А., канд. екон. наук, доцент Міщенко І.А.); 

- навчальний посібник «Практикум з менеджменту» (автори – канд. екон. наук, доц. Гогуля О.П., 

канд. екон. наук, доцент Харченко Г.А.); 

- навчальний посібник «Менеджмент у садово-парковому господарстві» (автори – канд. екон. 

наук, доцент Павліщук О.П., канд. екон. наук, доцент Головко А.А.); 

- навчальний посібник «Кваліметрія» (автори – канд. техн. наук, доцент Новицький А.В., 

канд. техн. наук, доцент Ревенко Ю.І., канд. техн. наук, доцент Ружило З.В., канд. техн. наук, 

доцент Мельник В.І., Бистрий О.М.); 

- навчальний посібник «Рекламно-інформаційні технології в рекламній сфері» (автори – канд. 

пед. наук Витриховська О.П., д-р пед. наук, професор Тверезовська Н.Т., канд. пед. наук, 

професор Михайліченко М.В.); 

- навчальний посібник «Історія України для вступників до ЗВО» (автор – канд. іст. наук 

Радченко Л.С., канд. іст. наук, доцент Хвіст В.О.); 

- навчальний посібник «Клінічна діагностика хвороб тварин» (автори – д-р біол. наук, 

професор Цвіліховський М.І., канд. біол. наук, доц. Якимчук О.М., канд. вет. наук Маринюк М.О., 

Якимчук І.М., Бондар В.О.); 

- навчальний посібник «Практикум з іхтіології» (автори – канд. біол. наук, доцент Шевченко 

П.Г., д-р с.-г. наук, професор Пилипенко Ю.В., канд. біол. наук, доцент Рудик-Леуська Н.Я., 

Халтурін М.В., PhD. Макаренко А.А., канд. с.-г. наук Климковецький А.А., Чередніченко І.С.); 

- навчальний посібник «Fish Farming» (англ. «Рибне господарство») (автори – канд. біол. наук, 

доц. Андрющенко А.І., д-р с.-г. наук, проф. Вовк Н.І., д-р с.-г. наук, проф. Бех В.В., д-р біол. наук, 

доцент Курбатова І.М., канд. філол. наук, доцент Кравченко А.Г.); 

- навчальний посібник «Computational Mathematics and Programming» (англ. «Обчислювальна 

математика і програмування») (автори – канд. пед. наук, доцент Осипова Т.Ю., канд. пед. наук, 

доцент Касаткін Д.Ю., канд. техн. наук Савицька Я.А., Харчук Н.С.); 

- навчальний посібник «Forestry machines and tools» (англ. «Лісові машини та інструменти») 

(автор – канд. техн. наук, доцент Коробко М.М.); 

- навчальний посібник «Technological and transport processes in agricultural production» (англ. 

«Технологічно-транспортні процеси в с.-г. виробництві») (автори – канд. техн. наук, доцент 

Опалко В.Г., канд. техн. наук, доцент Шатров Р.В.); 

- навчальний посібник «Economics of enterprise» (англ. «Економіка підприємства») (автори – 

д-р екон. наук, професор Ткачук В.А., д-р екон. наук, професор Рогач С.М., канд. екон. наук, 

доцент Суліма Н.М., канд. екон. наук, доцент Гуцул Т.А.); 

- навчальний посібник «Specialized computers» (англ. «Спеціалізовані комп’ютери») (автори – 

канд. техн. наук, доцент Сагун А.В., канд. техн. наук, доцент Шкарупило В.В., канд. фіз.-мат. 

наук, доцент Нікітенко Є.В., канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю.); 

- навчальний посібник «Technical means of information protection» (англ. «Технічні засоби 

захисту інформації») (автори – д-р техн. наук, проф. Лахно В.А., д-р пед. наук, професор 

Мамченко С.М., канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю., Дубовик О.М.); 

- навчальний посібник «Fundamentals of prescription writing» (англ. «Основи виписування 

рецептів») (автор – канд. вет. наук, доцент Деркач І.М.); 

- навчальний посібник «Pest Management in Forests of Eastern Europe» (англ. «Боротьба зі 

шкідниками в лісах Східної Європи») (автори – канд. с.-г. наук, доцент Токарєва О.В., д-р с.-г. 

наук, професор Мєшкова В.Л., канд. с.-г. наук, доцент Пузріна Н.В.); 

- навчальний посібник «Crop production technology» (англ. «Технологія продукції 

рослинництва») (автори – д-р с.-г. наук, проф. Каленська С.М., д-р с.-г. наук, доц. Новицька Н.В., 

канд. с.-г. наук, доцент Бачинський О.В., канд. с.-г. наук, доцент Мокрієнко В.А.); 
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- навчальний посібник «Structural Mechanic»s. Р. 1 (англ. «Будівельна механіка». Ч.1) 

(автори – канд. фіз.-мат. наук, доцент Куценко А.Г.); 

- навчальний посібник «Leadership» (англ. «Лідерство») (автори – канд. екон. наук, доцент 

Гавриш О.М., канд. екон. наук Драмарецька К.П.); 

- навчальний посібник «Mathematical metods in biology» (англ. «Математичні методи в 

біології») (автори – канд. с.-г. наук, доцент Осадча Ю.В., канд. наук з держ. управл., доцент 

Шанаєва-Цимбал Л.О.); 

- навчальний посібник «Практикум з біофізики» Ч.2 (перевидання) (автори – канд. фіз.-мат. 

наук, доц. Бойко В.В., канд. біол. наук, доц. Залоїло І.А., д-р біол. наук, професор Посудін Ю.І.); 

- навчальний посібник «Фізична і колоїдна хімія» (перевидання) (автори - канд. хім. наук, 

доцент Хижан О.І., д-р техн. наук, професор Ковшун Л.О.); 

- навчальний посібник «Об’єктно-орієнтований аналіз» (перевидання) (автор – Міловідов Ю.О.); 

- навчальний посібник «Цивільний захист» (перевидання) (автори - канд. с.-г. наук, доцент 

Кудрявицька А.М., канд. с.-г. наук Ракоїд О.О.); 

- навчальний посібник «Industrial biotechnology» (англ. «Промислова біотехнологія») 

(перевидання) (автори – д-р с.-г. наук, доцент Бородай В.В., д-р с.-г. наук, проф. Кляченко О.Л., 

д-р біол. наук, професор Мельничук М.Д.); 

- навчальний посібник «Безпека праці та життєдіяльності» (перевидання) (автори - канд. с.-г. 

наук, доц. Піскунова Л.Е., канд. с.-г. наук, доц. Бондарь В.І., канд. с.-г. наук Зубок Т.О.). 

 монографію «Методологічні основи формування раціонального та еколого-безпечного 

використання земель в Україні» (автори: д-р екон. наук, проф. Попрозман Н. В., канд. екон. наук, 

доц. Коробська А. О.); 

 монографію «Гібридна війна Росії проти України (1991–2021 рр.)» (автор: канд. істор. 

наук, доц. Кравченко Н. Б.); 

 монографію «Наукове обґрунтування і розробка методів динамічного моделювання та 

режимно-параметричної оптимізації сучасних вантажопідйомних машин» (автори: д-р техн. наук, 

проф. Ловейкін В. С., д-р техн. наук, проф. Ромасевич Ю. О., д-р філос. Стехно О. В., д-р філос. 

Муштин Д. І.); 

 монографію «Туберкульоз тварин в умовах радіаційного впливу» (автори: д-р вет. наук, 

проф. Кассіч В. Ю., д-р вет. наук, проф. Ушкалов В. О.); 

 монографію «Правове забезпечення виробництва та реалізації молока і молочної сировини 

з дотриманням вимог харчової безпеки» (автор: канд. юрид. наук, доц. Канарик Ю. С.);  

 монографію «Теоретичне обґрунтування підвищення роботоздатності автомобільних 

карданних шарнірів» (автор:д-р техн. наук, проф. Войтюк В. Д.); 

 монографію «Обліково-аналітичний базис управління раціональним лісокористуванням» 

(автори: канд. екон. наук Макаренко А. С., д-р екон. наук, проф. Савчук В. К., канд. екон. наук 

Макаренко С. С); 

 монографію «Теоретичні засади оцінки земельно-ресурсного потенціалу європейських 

країн в економічному та екологічному вимірах» (автор: канд. екон. наук, доц. Чумаченко О. М.); 

 монографію «Justification of the technology and regime parameters of the resource-saving 

process of picking hay» («Обґрунтування технології та режимних параметрів ресурсозберігаючого 

процесу підбирання сіна») (автори: д-р техн. наук, проф. Спірін А. В., канд. техн. наук Деркач В. В., 

канд. техн. наук, доц. Коробко М. М.); 

 монографію «Публіцистично-політичний дискурс 2021: лексико-словотвірні інновації, 

перифрастичний ресурс» (автор: д-р філол. наук, проф. Степаненко М. І.); 

 монографію «Формування професійної мобільності майбутніх фахівців соціальної роботи» 

(автор: канд. пед. наук Альтанова А. Б.); 

 монографію «Теоретичні основи інформування населення з реагування на надзвичайні 

ситуації» (автори: д-р пед. наук, проф. Тверезовська Н. Т., д-р пед. наук, доц. Сопівник І. В., д-р 

пед. наук, проф. Демченко І. І., канд. пед. наук Власенко К. О., канд. пед. наук Альтанова А. Б., 

Картушинська А. В., Будегай В. А., Драчук О. В.);  

 монографію «Хламідіоз тварин» (автори: канд. вет. наук, доц. Мартинюк О. Г., д-р вет. наук, 

проф. Недосєков В. В., канд. вет. наук, доц. Мельник В. В.); 
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 монографію «Запліднювальна здатність кролиць за штучного осіменін-ня» (автори: канд. 

вет. наук Масалович Ю.·І., канд. вет. наук Масалович Ю.·С., канд. вет. наук, доц. Вальчук О.·А., 

канд. вет. наук, доц. Деркач С.·С., д-р вет. наук, доц. Ковпак·В.·В., канд. вет. наук, доц. Жук Ю. В., 

канд. вет. наук, доц. Мазур В.·М., Гуленко М.·П.); 

 монографію «Технологічні інновації у виробництві маточного молочка бджіл» (автори: 

канд. с.-г. наук Видрик А. В., Яценко В. В.);  

 монографію «Дослідження фізіологічних показників тварин при згодовуванні кормів 

отриманих за допомогою ростерної технології» (автори: д-р вет. наук, доц. Журенко О. В., д-р вет. 

наук, проф. Карповський В. І., канд. вет. наук Журенко В. В., д-р с.-г. наук, проф. Трокоз В. В., 

канд. вет. наук, доц. Криворучко Д. І., д-р вет. наук, доц. Шевченко А. М., д-р вет. наук Постой Р. В.); 

 монографію «Охорона навколишнього природного середовища: європейський досвід» 

(автори: д-р юрид. наук, проф. Ладиченко В. В., канд. юрид. наук, доц. Головко Л. О., д-р юрид. 

наук, доц. Гулак О. В., канд. юрид. наук, доц.  Кідалов С. О.); 

 монографію «Формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів університетів наук 

про життя та навколишнє середовище» (автори: канд. пед. наук Федченко К. О., канд. пед. наук 

Власенко К. О.); 

 монографію «Integrated road traffic safety systems in rural population points» («Інтегровані 

системи безпеки дорожнього руху в сільських населених пунктах») (автори: канд. техн. наук, доц. 

Опалко В. Г., канд. пед. наук, доц. Колосок І. О., канд. техн. наук, доц. Савченко Л. А.); 

 монографію «Анаплазмозно-бабезіозна інвазія коней в Україні» (автори: д-р вет. наук, 

проф. Прус М. П., канд. вет. наук Перегіняк Н. С., канд. вет. наук, доц. Слободян Р. О.); 

 монографію «Цифрові інструменти дистанційної освіти» (автори: д-р пед. наук, проф. 

Глазунова О. Г., канд. пед. наук, доц. Волошина Т. В., д-р філос. Корольчук В. І., д-р пед. наук, 

проф. Кузьмінська О. Г., д-р пед. наук, проф. Морзе Н. В., канд. екон. наук, доц. Мокрієв М. В., 

Костенко І. С., д-р філос. Саяпіна Т. П.); 

 монографію «Improvement of tax legislation in the agricultural sector of the economy of Ukraine 

as a factor of food security» («Удосконалення податкового законодавства в аграрному секторі 

економіки України як фактор продовольчої безпеки») (автори: д-р юрид. наук, проф. Курило В. І., 

канд. юрид. наук, доц. Головко Л. О., д-р юрид. наук, доц. Гулак О. В., д-р юрид. наук, проф. 

Курило І. В., д-р юрид. наук, проф. Мушенок В. В., д-р юрид. наук, доц. Позняков С. П., канд. 

юрид. наук, доц. Слюсаренко С. В.); 

 монографію «Виховання краси вчинку студентів аграрних закладів вищої освіти» (автори: 

д-р пед. наук, доц. Сопівник Р. В., Кушнір А. О.); 

 монографію «Виховання ціннісного ставлення до живої природи учнів середнього шкільного 

віку» (автори: д-р філос. Діра Н. О., д-р пед. наук, доц. Сопівник Р. В., канд. пед. наук Чередник Л. М.);  

 монографію «Зоонозні інвазії в умовах Чорнобильської зони радіоактивного забруднення 

та прилеглих областях України (поширення, аналіз ризиків розповсюдження і методи контролю)» 

(автори: д-р вет. наук, доц. Галат М. В., д-р вет. наук, проф. Сорока Н. М., д-р вет. наук, проф. Прус М. П., 

д-р вет. наук, доц. Журенко О. В., канд. вет. наук, доц. Семенко О. В., канд. вет. наук, доц. 

Пашкевич І. Ю., канд. вет. наук, доц. Слободян Р. О., Бойко О. Б., д-р вет. наук, проф. Галат В. Ф.); 

 монографію «Удосконалення законодавства про право інтелектуальної власності як чинник 

забезпечення біологічної та харчової безпеки» (автор: д-р юрид. наук, проф. Піддубний О. Ю.);  

 монографію «Поліморфізм локусів кількісних ознак у популяціях корів молочних порід 

української селекції» (автори: д-р с.-г. наук, старш. наук. співр. Кулібаба Р.О., канд. с.-г. наук, 

старш. наук. співр. Ляшенко Ю.В., Іващенко О.Ю., Альшамайлех Х. С.);  

 монографію «Наукове обґрунтування та розробка технологічних рішень з підвищення 

обсягів виробництва м’яса за кліткового і підлогового способів утримання бройлерів» (автори: 

д-р с.-г. наук, проф. Сахацький М. І., Абдуллаєва Е. С.);  

 науково-практичні рекомендації «Щодо коригувального впливу штучного гіпобіозу за 

ешерихіозу тварин» (для установ України ветеринарного і медико-біологічного профілю) (автори: 

д-р вет. наук, проф. Томчук В. А., д-р вет. наук, проф. Грищенко В. А., канд. біол. наук, доц. 

Цвіліховський В. І., Текдемір І. О.); 
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 науково-практичні рекомендації «Коригувальна терапія за токсичного впливу на організм 

антимікробних і нестероїдних протизапальних препаратів» (для установ України ветеринарного і 

медико-біологічного профілю) (автори: д-р вет. наук, проф. Томчук В. А., д-р вет. наук, проф. 

Грищенко В. А., Потоцький А. К.); 

 «Науково-методичні рекомендації молекулярно-біологічної оцінки ґрунтового біому 

об'єктів навколишнього середовища та детекція прокаріот» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Патика М. В., 

д-р с.-г. наук, проф. Тонха О. Л., д-р с.-г. наук, старш. наук. співр. Патика Т. І., Гончар А. М.); 

 науково-практичні рекомендації «Оцінка екологічного стану ставів забруднених стічними 

водами тваринницьких підприємств» (автори: д-р біол. наук, проф. Захаренко М. О., д-р біол. наук, 

доц. Курбатова І. М., канд. вет. наук, доц. Поляковський В. М., д-р техн. наук, проф. Заєць Н. А., 

канд. с.-г. наук, доц. Чепіль Л. В., Романова Е. Е.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


