
1 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 28 вересня 2022 року (протокол № 2) 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 «Ветеринарна токсикологія» (автори – д-р вет. наук, професор 

Духніцький В.Б., д-р вет. наук, с.н.с. Куцан О.Т., канд. вет. наук, доцент 

Бойко Г.В., канд. вет. наук, доцент Іщенко В.Д.); 

- підручник «Технохімічний контроль продукції рослинництва» (автори – 

канд. с.-г. наук, професор Подпрятов Г.І., канд. с.-г. наук, доцент Бобер А.В., 

канд. с.-г. наук, доцент Ящук Н.О.); 

- підручник «Лісові меліорації» видання друге (автори – д-р с.-г. наук, 

професор Пилипенко О.І., д-р с.-г. наук, професор Юхновський В.Ю., д-р с.-г. 

наук, доцент Малюга В.М., канд. с.-г. наук, доцент Дударець С.М., канд. с.-г. 

наук, доцент Соваков О.В.); 

- підручник «Хвороби квітково-декоративних рослин» (автори – д-р с.-г. 

наук, доцент Піковський М.Й., д-р біол. наук, професор Кирик М.М., д-р с.-г. 

наук, професор Шевчук В.К., д-р біол. наук, с.н.с. Конуп Л.О., канд. с.-г. наук, 

Мельник В.І., канд. біол. наук, професор Азаікі С.С.); 

- підручник «Генетика риб» (автори – д-р біол. наук, професор 

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

- підручник «Мікроструктурний аналіз м’яса та м’ясних продуктів» (автори 

– д-р вет. наук, професор Хомич В.Т., д-р техн. наук, професор Баль-Прилипко Л.В., 

д-р вет. наук, доцент Мазуркевич Т.А., канд. вет. наук, доцент Стегней Ж.Г.); 

- підручник «Material science» (автори – д-р тех. наук, професор 

Афтанділянц Є.Г., канд. пед. наук, доцент Степаночко О.В., канд. тех. наук, 

доцент Зазимко О.В.); 

- навчальний посібник «Наукові дослідження в галузі агроінженерії у вищій 

школі» (автори – д-р тех. наук, проф. Булгаков В.М., д-р пед. наук, проф. 

Ніколаєнко С.М., канд. тех. наук, доцент Ружило З.В., Булгакова О.В., д-р тех. 

наук, проф. Адамчук В.В.); 

- навчальний посібник «Управління технологічними процесами в 

рослинництві» (автор – д-р техн. наук, професор Войтюк В.Д., Ничай І.М.); 

- навчальний посібник «Електротехнологічні комплекси та системи» 

(автори – канд. техн. наук, доц. Книжка Т.С., канд. техн. наук, доц. Усенко С.М.); 

- навчальний посібник «Біохімія» (автори – д-р біол. наук, с.н.с. 

Прилуцька С.В., канд. біол. наук, с.н.с. Гринюк І.І., канд. біол. наук Ткаченко Т.А.); 

- навчальний посібник «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 

(автор – канд. екон. наук, доцент Артиш В.І.); 
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- навчальний посібник «Геоморфологія» (автори – канд. географ. наук, 

доцент Павловська Т.С., д-р географ. наук, професор Ковальчук І.П.); 

- навчальний посібник «Картоплярство» (автори – канд. с.-г. наук, доцент 

Федосій І.О., канд. с.-г. наук Комар О.О., канд. с.-г. наук, с.н.с. Фурдига М.М., канд. 

біол. наук, с.н.с. Захарчук Н.А.); 

- навчальний посібник «Покритонасінні рослини лісостепу України. Ч.2» 

(автор – канд. біол. наук, доцент Тертишний А.П.); 

- монографію «Правова охорона засобів індивідуалізації обігу товарів та 

послуг в Україні» (автори: д-р юрид. наук, проф. Світличний О. П., канд. юрид. 

наук Шморгун В. В.); 

- монографію «Правопорушення, пов’язані з корупцією в Україні: 

адміністративно-правовий аспект» (автори: д-р юрид. наук, проф. Світличний О. П.; 

канд. юрид. наук Кадегроб А. І.); 

монографії «Економічний аналіз використання лісових землекористувань в 

Україні в умовах децентралізаційних змін» (автори: д-р екон. наук, доц. Опенько І. А.; 

канд. екон. наук, доц. Тихенко Р. В., канд. екон. наук, доц. Шевченко О. В., канд. 

екон. наук Цвях О. М., канд. екон. наук, доц. Жук О. П., Степчук Я. А.); 

- монографію «Теоретико-методологічні засади формування сталого 

розвитку сільської місцевості в Україні» (автори: д-р екон. наук, доц. Опенько І. А.; 

канд. екон. наук, доц. Тихенко Р. В., канд. екон. наук, доц. Шевченко О. В., канд. 

екон. наук Цвях О. М., канд. с.-г. наук, доц. Тихенко О. В., Степчук Я. А.); 

- монографію «Відновлення лісів Луганщини на згарищах в умовах змін 

клімату» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Зібцев С. В., канд. с.-г. наук, старш. наук. 

співр. Савущик М. П., канд. с.-г. наук, проф. Маурер В. М., канд. геогр. наук, 

старш. наук. співр. Балабух В. О., д-р с.-г. наук, проф. Миронюк В. В., канд. с.-г. 

наук, доц. Пінчук А. П., канд. с.-г. наук, доц. Іванюк І. В., канд. с.-г. наук 

Лобченко Г. О., канд. с.-г. наук, доц. Сошенський О. М., канд. с.-г. наук, доц. 

Гуменюк В. В., Тарнопільський П. Б.); 

- монографію «Біоморфологія тазостегнового суглоба птахів» (автори: д-р 

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

доц. Мельник О. О., канд. вет. наук, доц. Стегней М. М.); 

- монографію «Наукові основи вдосконалення системи контролю якості та 

безпеки харчових добавок» (автори: д-р техн. наук, проф. Баль-Прилипко Л. В., 

Рудик Л. М., д-р філос. з харч. технол. Ніколаєнко М. С., канд. с.-г. наук, доц. 

Слободянюк Н. М., канд. техн. наук, доц. Толок Г. А., д-р біол. наук, проф. 

Корнієнко В. І.); 

- монографію «State control bodies in field of quality and safety of agricultural 

products in Ukraine» («Органи державного контролю у сфері якості та безпеки 

сільськогосподарської продукції в Україні») (автори: д-р юрид. наук, проф. 

Піддубний О. Ю., канд. юрид. наук Пустовіт О. Ю., канд. юрид. наук, доц. 

Головій Л. В.); 

- монографію «Терапія телят за неспецифічної бронхопневмонії та її 

профілактика з використанням біогенних елементів й ехінацеї пурпурової» 

(автори: канд. вет. наук Дробот М. В., д-р вет. наук, проф. Цвіліховський М. І.); 

- монографію «Функціональний стан печінки й нирок у вівцематок» (автор: 

д-р вет. наук, доц. Шарандак П. В.); 
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- монографію «Еволюція систем землеробства в Україні» (автори: д-р с.-г. 

наук, проф. Примак І. Д., д-р с.-г. наук, проф. Цюк О. А., д-р с.-г. наук, старш. 

наук. співр. Мартинюк І. В., д-р с.-г. наук, проф. Літвінов Д. В., канд. с.-г. наук, 

доц. Ображій С. В., канд. с.-г. наук, доц. Філіпова Л. М.); 

- монографію «Структура й оптичні властивості сполук молібдатів та 

фосфатів різного складу» (автори: канд. фіз.-мат. наук, доц. Бойко В. В., д-р фіз.-

мат. наук, старш. наук. співр. Неділько С. Г., канд. фіз.-мат. наук, старш. наук. 

співр. Хижний Ю. А., канд. фіз.-мат. наук Чорній В. П.); 

- монографію «Біоекологічні особливості представників родів Viburnum L. 

та Forsythia Vahl. у Правобережному Лісостепу України» (автори: канд с.-г. наук, 

доц. Демченко О. О., Гончаренко Б. В.); 

- монографію «Systemic effect of mesenchymal stem cells on intact recipient 

animals» («Системний вплив мезенхімних стовбурових клітин на інтактних 

тварин-реципієнтів») (автори: д-р вет. наук, доц. Кладницька Л. В., д-р вет. наук, 

проф. Мазуркевич А. Й., канд. вет. наук Величко С. В., д-р вет. наук, проф. 

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

Гарманчук Л. В., д-р вет. наук Постой Р. В., канд. вет. наук Бокотько Р. Р., канд. вет. 

наук Савчук Т. Л.); 

- монографію «Кафедра ветеринарної гігієни ім. професора А. К. 

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

Поляковський В. М., д-р біол. наук, проф. Захаренко М. О., д-р вет. наук, проф. 

Засєкін Д. О., д-р вет. наук, проф. Якубчак О. М., д-р вет. наук, проф. Шевченко 

Л. В., д-р вет. наук, проф. Ткачук С. А., канд. вет. наук, доц. Михальська В. М., 

канд. вет. наук, доц. Таран Т. В., канд. біол. наук, доц. Галабурда М. А., канд. вет. 

наук, доц. Соломон В. В., канд. вет. наук, доц. Кос’янчук Н. І.); 

- довідник «Агротехніка рослин у ландшафтному будівництві (Частина І. 

Хвойні)» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Кушнір А. І., Суханова О. А.); 

- науково-методичні рекомендації «Комплексна оцінка ґрунтових ресурсів, 

прогноз їх розвитку та управління родючістю на основі неруйнівних та 

геофізичних методів» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Тонха О. Л., канд. с.-г. наук, 

доц. Кравченко Ю. С., д-р геол. наук, старш. наук. співр. Меньшов О. І.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради      С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


