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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 28 жовтня 2020 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 «Неорганічна і аналітична хімія» (автори – д-р хім. наук, професор 

Копілевич В.А., канд. хім. наук, доцент Савченко Д.А., канд. хім. наук, доцент 

Ущапівська Т.І.); 
- підручник «Прикладна механіка» (автори – д-р тех. наук, професор Булгаков 

В.М., д-р тех. наук, професор Адамчук В.В., канд. тех. наук, доцент Черниш О.М., канд. 
тех. наук, доцент Березовий М.Г., д-р екон. наук, професор Калетнік Г.М., канд. тех. 
наук, доцент Яременко В.В.); 

- підручник «Паталогічна морфологія тварин» (автори – д-р вет. наук, професор 
Борисевич Б.В., канд. вет. наук, доцент Лісова В.В., Чумаков К.А.); 

- підручника «Розведення та утримання бджіл» (автор д-р с.-г. наук, професор 
Броварський В.Д.); 

- навчальний посібник «Інформаційні технології у синхронному перекладі» 
(автори – д-р пед. наук, доцент Тарасенко Р.О., д-р пед. наук, професор Амеліна С.М.); 

- навчальний посібник «Методика навчання іноземних мов» (автори – д-р пед. 
наук, професор Амеліна С.М., канд. пед. наук, доцент Монашненко А.М.); 

- навчальний посібник «Логіка» (автори – д-р філос. наук, проф. Сторожук С.В., 
д-р філос. наук, професор Гоян І.М., канд. філос. наук, доцент Матвієнко І.С.); 

- навчальний посібник «Технічний сервіс обладнання лісового комплексу» 
(автори – канд. тех. наук, доцент Тітова Л.Л., канд. тех. наук, с.н.с. Роговський І.Л., 
канд. тех. наук, доцент Надточій О.В.); 

- навчальний посібник «Основи лісоексплуатації» (частина І) (автори – д-р с.-г. 
наук, професор Гриб В.М., канд. тех. наук, доц. Грушанський О.А., канд. тех. наук, 
доцент Магура Б.О.); 

- навчальний посібник «Транспорт лісу» (автори – канд. с.-г. наук, доц. Білоус 
М.М., канд. тех. наук, доцент Виговський А.Ю.); 

- навчальний посібник «Теоретичні основи біоенергетичних технологій» (автори – 
д-р тех. наук, проф. Жильцов А.В., канд. тех. наук, доц. Усенко С.М., канд. тех. наук 
Книжка Т.С.); 

- навчальний посібник «Електромеханічні перехідні процеси в електричних 
системах» (автори – канд. тех. наук, доцент Гай О.В., канд. тех. наук Бодунов В.М.); 

- навчальний посібник «Сучасні проблеми енергозбереження» (автори – канд. тех. 
наук, професор Лут М.Т., канд. тех. наук, доцент Волошин С.М., канд. тех. наук, доцент 
Окушко О.М., канд. тех. наук, доцент Радько І.П.); 

- навчальний посібник «Поведінка споживачів» (автори – д-р екон. наук, проф. 
Ларіна Я.С., канд. екон. наук, доц. Рябчик А.В.); 

- навчальний посібник «Сучасні технології управління персоналом» (автори – 
канд. екон. наук, професор Балановська Т.І., канд. пед. наук, доцент Михайліченко М.В., 
канд. екон. наук, доцент Троян А.В.); 

- навчальний посібник «Human resources management» (автори – канд. екон. наук, 
проф. Балановська Т.І., канд. екон. наук, доц. Орехівський В.Г.); 
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- навчальний посібник «Economy of world agriculture (crop production)» (автори – 
д-р екон. наук, професор Галушко В.П., канд. екон. наук, доцент Міщенко І.А.); 

- навчальний посібник «Маркетингові дослідження» (автори – д-р екон. наук, 
проф. Буряк Р.І., д-р екон. наук, проф. Збарський В.К., канд. екон. наук Збарська А.В.); 

- навчальний посібник «Теорія організації» (автори – канд. екон. наук, доцент 
Харченко Г.А., канд. екон. наук, доц. Харченко В.В., канд. екон. наук, доц. Гогуля О.П.); 

- навчальний посібник «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (автор – 
канд. екон. наук, доцент Артиш В.І.); 

- навчальний посібник «Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн»  
(англійською мовою) (автори – канд. екон. наук, доцент Костюк В.А., канд. пед. наук, 
доцент Аврамчук Л.А.); 

- навчальний посібник «Ветеринарне забезпечення бджільництва» (автор – канд. 
вет. наук, доцент Литвиненко В.М.); 

- навчальний посібник «Preventive veterinary technologies of internal diseases of 
ruminants» (автори – д-р біол. наук, професор Цвіліховський М.І., д-р вет. наук, доцент 
Грушанська Н.Г., д-р вет. наук, доц. Долецький С.П., канд. вет. наук, доц. Костенко В.М.); 

- навчальний посібник «Методологія наукового пізнання у клінічній ветеринарній 
практиці» (автори – д-р біол. наук, професор Цвіліховський М.І., д-р вет. наук, доцент 
Грушанська Н.Г., канд. біол. наук, доц. Якимчук О.М., канд. вет. наук, доц. Немова Т.В., 
канд. вет. наук Маринюк М.О.); 

- навчальний посібник «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення 
собак і котів» (автор – канд. вет. наук, доцент Лакатош В.М.); 

- навчальний посібник «Технологія виробництва продукції бджільництва» 
(частина І) (автори – д-р с.-г. наук, професор Броварський В.Д., doc.ing., CSc. Бріндза Я., 
doc.ing., CSc. Сєдлаков В., канд. с.-г. наук, доцент Головецький І., канд. с.-г. наук, 
доцент Войналович М.В., канд. біол. наук, доцент Стефановська Т.Р.); 

- навчальний посібник «Методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності» (частина І) (автори – д-р с.-г. наук, професор 
Броварський В.Д., doc.ing., CSc. Бріндза Я., д-р с.-г. наук Отченашко В.В.); 

- навчальний посібник «Генетика тварин» (автори – д-р с.-г. наук, професор 
Хмельничий Л.М., канд. с.-г. наук, доцент Супрун І.О.); 

- навчальний посібник «Кліщі» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Бондарева Л.М., 
канд. с.-г. наук, доцент Тимощук Т.М.); 

- навчальний посібник «Квітникарство закритого грунту» (автор – канд. с.-г. наук, 
доцент Гаврись І.Л.); 

- навчальний посібник «Greenhouses technologies» (автори – канд. с.-г. наук, доц. 
Шеметун О.В., канд. с.-г. наук, доц. Цизь О.М., канд. с.-г. наук, доц. Гаврись І.Л., канд. 
с.-г. наук, доц. Кутовенко В.Б.); 

- навчальний посібник «Історія держави і права зарубіжних країн (стародавній 
світ, середні віки)» (автор – канд. юрид. наук, доц. Єрмоленко І.М.). 

- монографію «Обрії хліборобської науки» (автори: д-р с.-г. наук, проф. 
Каленська С. М., канд. с.-г. наук, доц. Дмитришак М. Я., канд. с.-г. наук, доц. 
Новицька Н. В., канд. с.-г. наук, ст. наук. сп. Гаврилюк В. М., канд. с.-г. наук 
Шутий О. І., Сонько Р. В.); 

- монографію «Наукові досягнення кафедри біохімії і фізіології тварин імені 
академіка М. Ф. Гулого: (до сторіччя факультету ветеринарної медицини)» (у 5 томах), 
(автори: д-р вет. наук, проф. Томчук В. А., д-р вет. наук, проф. Карповський В. І., 
д-р вет. наук, проф. Грищенко В. А., д-р с.-г. наук, проф. Трокоз В. О., д-р пед. наук, 
проф. Кліх Л. В., д-р біол. наук, проф. Калачнюк Л. Г., канд. біол. наук, доц. 
Тупицька О. М., канд. біол. наук, доц. Цвіліховський В. І., канд. вет. наук, доц. 
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Журенко О. В., канд. вет. наук, доц. Кладницька Л. В., канд. вет. наук, доц. 
Криворучко Д. І., канд. вет. наук, доц. Журенко В. В.); 

- монографію  «Кортикальні механізми регуляції антиоксидантної системи в 
організмі корів» (автори: канд. вет. наук Сисюк Ю. О., д-р вет. наук, проф. 
Карповський В. І.); 

- монографію «Ешерихіози тварин» (автори: канд. вет. наук, доц. 
Козловська Г. В., канд. вет. наук, ст. наук. сп. Васильєва Т. Б., д-р вет. наук, проф. 
Мазур Т. В.); 

- монографію «Енергоефективний електротехнологічний комплекс 
хлібокомбінату з системою керування на базі нейронних мереж» (автори: д-р техн. наук, 
проф. Козирський В. В., канд. техн. наук Момотюк В. В.); 

- монографію «Проблеми і перспективи сучасного мегасуспільства в контексті 
гуманітарного дискурсу» (автори: канд. філос. наук, доц. Савицька І. М., канд. філос. 
наук, доц. Гейко С. М., канд. філос. наук, доц. Горбатюк Т. В., канд. філос. наук, доц. 
Данилова Т. В., канд. філос. наук, доц. Кичкирук Т. В., канд. філос. наук, доц. 
Кравченко А. Г., канд. філос. наук, доц. Культенко В. П., канд. філос. наук, доц. 
Лаута О. Д., канд. філос. наук, доц. Матвієнко І. С., д-р філос. наук, проф. 
Сторожук С. В., канд. філос. наук, доц. Супрун А. Г., канд. філос. наук 
Чорноморденко Д. І., д-р філос. наук, доц. Шкіль С. О.); 

- монографію «Удосконалення хіміко-аналітичного контролю пестицидів в 
системі моніторингу безпечності продукції рослинництва» (автори: канд. хім. наук, доц. 
Хижан О. І., д-р техн. наук, доц. Ковшун Л. О.); 

- монографію «Паразитоценози великої рогатої худоби центрального регіону 
України» (автори: д-р вет. наук, доц. Кручиненко О. В., д-р вет. наук, проф. Прус М. М., 
канд. вет. наук Михайлютенко С. М.); 

- монографію «Еймеріоз та ізоспороз свиней» (автори: д-р вет. наук, проф. 
Сорока Н. М., канд. вет. наук Кичилюк Ю. В., канд. вет. наук Пашкевич І. Ю.); 

- монографію «Волоський горіх (Juglans regia L.)» (автор: д-р с.-г. наук, проф. 
Меженський В. М.); 

- монографію «Адміністративні делікти у сфері використання та охорони водних 
ресурсів України» (автор: канд. юрид. наук Гбур Л. В.); 

- монографію «Управління енергоефективністю локальних систем 
електроживлення з полігенерацією» (автори: д-р техн. наук, проф. Каплун В. В., 
д-р техн. наук, проф. Осипенко В. В., д-р техн. наук, доц. Штепа В. М., канд. техн. наук, 
доц. Макаревич С. С., за заг. ред. Каплуна В. В.);  

- монографію «Синтез конструкцій грунтообробно-посівних машин в технологіях 
виробництва зерна» (автори: канд. техн. наук, доц. Курка В. П., канд. техн. наук, доц. 
Дубчак Н. А., канд. техн. наук, доц. Лінник А. Ю., канд. техн. наук, доц. Білик С. Г., 
канд. техн. наук, доц. Диня В. І., канд. техн. наук, доц. Фльонц О. В.);  

- монографію  «Енергетичний потенціал лісів Київського Полісся та його стале 
використання» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Лакида П. І., канд. с.-г. наук Шевчук О. В., 
д-р с.-г. наук, проф. Василишин Р. Д.); 

- монографію «Особливості таксації перестійних букових дерев та деревостанів 
Українських Карпат» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Гірс О. А., канд. с.-г. наук 
Гайчук С. І.); 

- монографію «Технології вирощування помідора для свіжого споживання, 
зберігання і переробки» (автори: канд. с.-г. наук, доц. Бобось І. М., канд. с.-г. наук, доц. 
Завадська О. В.); 

- монографію «Біологія великої рогатої худоби м’ясних порід» (автори: д-р с.-г. 
наук, проф. Угнівенко А. М., Колісник О. І., канд. с.-г. наук, доц. Антонюк Т. А., канд. 
с.-г. наук, доц. Носевич  Д. К.,  д-р с.-г. наук, проф. Прудніков В. Г.); 
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- монографію «Атласне картографування вартості земель України» (Частина 4, 
Том 1-2) (автори: д-р геогр. наук, проф. Ковальчук І. П., Ковальчук А. І, канд. екон. 
наук, доц. Тихенко Р. В., канд. екон. наук, доц. Шевченко О. В., канд. екон. наук 
Опенько І. А., канд. с.-г. наук, доц. Богданець В. А., Влаєва Д. О., канд. екон. наук, доц. 
Ковальчук Т. І., Степчук Я. А., канд. с.-г. наук, доц. Тихенко О. В., за ред. 
І. П. Ковальчука); 

- монографію «Реакції рослин на опромінення іонізуючою радіацією в зоні аварії 
на Чорнобильській АЕС» (автор: д-р біол. наук, проф. Гудков І. М.); 

- монографію  «Теоретичні і практичні аспекти впорядкування існуючих 
сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань» (автор: канд. екон. наук 
Малашевська О. А.); 

- монографію «Синтез параметрів машин для формування штучної оболонки 
насіння овочевих культур» (автори: канд. техн. наук Мариніна Л. І., канд. техн. наук, 
доц. Шатров Р. В., канд. техн. наук, доц. Вечеря О. М.);  

- монографію «Розвиток виноградарських підприємств на півдні України» 
(автори: д-р екон. наук, проф. Ільчук М. М., канд. екон. наук Дмитрук М. І., канд. екон. 
наук, доц. Радько В. І.); 

- монографію «Система показників бонітування ґрунтів України: використання у 
землеустрої та землеоціночній діяльності» (автори: д-р екон. наук, доц. Мартин А. Г., 
д-р геогр. наук, проф. Ковальчук І. П., канд. екон. наук, доц. Гунько Л. А.); 

- монографію «Стимулювання регенеративних процесів у щитоподібній залозі 
тварин за гіпотиреозу алогенними мезенхімними стовбуровими клітинами» (автори: 
канд. вет. наук Бокотько Р. Р., д-р вет. наук, проф. Мазуркевич А. Й., канд. вет. наук 
Харкевич Ю. О., д-р вет. наук Ковпак В. В., канд. вет. наук, доц. Кладницька Л.В., канд. 
вет. наук Савчук Т.Л., д-р вет. наук Малюк М.О., канд. вет. наук Пасніченко О.С., канд. 
вет. наук, доц. Данілов В.Б.); 

- монографію «Формування комплексу маркетингу підприємств аграрного 
сектору» (автори: д-р екон. наук, проф. Буряк Р. І., д-р екон. наук, проф. Збарський В. К., 
канд. екон. наук, доц. Кузьменко С. В., канд. екон. наук, проф. Луцій О. П., канд. екон. 
наук, доц. Рябчик А. В., канд. екон. наук, доц. Бабічева О. І., канд. екон. наук, доц. 
Нагорна О. В., канд. екон. наук, доц. Ніколаєвська В. В., канд. екон. наук, доц. 
Барилович О. М., канд. екон. наук, доц. Гераймович В.Л., канд. екон. наук, доц. Збарська 
А.В., канд. екон. наук Карпенко Л.Ф., канд. екон. наук Чупряк А. В.; за редакцією д-р екон. 
наук, проф. Буряка Р. І.); 

- монографію «Legal regulation of information relations in the global computer network 
Internet» (автори: канд. юрид. наук Янчук Ю.В., канд. юрид. наук, доц. Гулак О. В., канд. 
юрид. наук Головій Л.В.; за заг. ред. д-р юрид. наук, проф. Курила В. І.); 

- монографію «Ліси національного природного парку «Голосіївський»: 
біопродуктивність та екологічні функції» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Лакида П. І., 
Дубровець Б. В.); 

- монографію «Функціонування мовних одиниць у різних типах дискурсів» 
(автори: канд. філол. наук, доц. Красовська І. В., д-р філол. наук, доц. Личук М. І., канд. 
пед. наук Лашкул В. А., канд. пед. наук Нікольська Н. В.; за заг. ред. д-р філол. наук, 
доц. Личук М. І.); 

- науково-практичні рекомендації «Застосування мийно-дезінфікуючого засобу 
«Агромол» у молочному тваринництві» (автори: д-р вет. наук, проф. Засєкін Д. А., 
Пушкова А. Г., канд. вет. наук Димко Р. О.). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 
Учений секретар        О. Барановська 


