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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 вересня 2020 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 

рекомендує до друку: 

- підручник «Лососівництво» (том І, том ІІ) (автори – канд. с.-г. наук, доцент 

Кондратюк В.М., канд. біол. наук, доцент Андрющенко А.І., канд. вет. наук, доцент 

Кононенко Р.В.); 

- підручник «Органічна, біоорганічна, фізична та колоїдна хімія» (англ. 

мовою) (автори – канд. хім. наук, доц. Бережний Є.О., канд. хім. наук, доцент 

Кротенко В.В., д-р тех. наук, професор Ковшун Л.О.); 

- підручник «Ветеринарно-санітарна вірусологія» (автори – д-р вет. наук, 

професор Скибіцький В.Г., канд. вет. наук, доцент Калініна О.С., канд. вет. наук, доцент 

Козловська Г.В.) 

- навчальний посібник «Асинхронні електричні машини» (автори – д-р тех. 

наук Заблодський М.М., канд. тех. наук, доцент Чуєнко Р.М., канд. тех. наук 

Васюк В.В.); 

- навчальний посібник «Електропривод виробничих машин і механізмів» 

(автори – канд. тех. наук, доцент Синявський О.Ю., канд. тех. наук, доцент Савченко 

В.В., канд. тех. наук, доцент Лавріненко Ю.М., канд. тех. наук професор Войтюк Д.Г., 

канд. тех. наук, доцент Бунько В.Я., канд. тех. наук, доцент Рамша В.Ю.); 

- навчальний посібник «Електрообладнання мобільних машин» (автор – канд. 

тех. наук, доцент Шкарівський Г.В.); 

- навчальний посібник «Технологія конструкційних матеріалів» (автори – 

д-р тех. наук, професор Афтанділянц Є.Г., канд. тех. наук, доцент Зазимко О.В., ст. викл. 

Похиленко Г.М., канд. тех. наук, доц. Семеновський О.Є.); 

- навчальний посібник «Українська література» (для слухачів підготовчого 

відділення НУБіП України) (автори – д-р філол. наук, професор Шинкарук В.Д., 

канд. пед. наук Чумак Т.М.); 

- навчальний посібник «Pedagogy» (для студентів спеціальностей гуманітарно-

педагогічного спрямування) (автор – канд. пед. наук, доц. Ковальчук Т.І.); 

- навчальний посібник «Управління фінансовою санацією та банкрутством» 

(автори – д-р екон. наук, проф. Резнік Н.П., канд. екон. наук Самофалова М.О., 

канд. екон. наук Слободяник А.М., канд. екон. наук Саковська О.М.). 

 - монографію «Технологічні інновації у свинарстві» (автори: д-р с.-г. наук, доц. 

Лихач В. Я., д-р с.-г. наук, доц. Лихач А. В.);  

- монографію «Внутрішньопородний тип свиней породи Дюрок української 

селекції «Степовий»» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Топіха В. С., канд. с.-г. наук, доц. 

Волков А. А., д-р с.-г. наук, доц. Лихач В. Я., Іванов С. С., д-р с.-г. наук, доц. 

Лихач А. В., Гнатюк С. А., канд. с.-г. наук, доц. Трибрат Р. О.); 

- монографію «Удосконалення технологічних процесів одержання молока з 

мінімальним бактеріальним обсіменінням» (автори: д-р вет. наук, проф. 

Якубчак О .М., канд. вет. наук Джміль О. М., канд. вет. наук Джміль В. І., канд. вет. 

наук, доц. Таран  Т. В.); 
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- монографію «Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції в 

Україні» (автори: д-р екон. наук, проф. Резнік Н. П., канд. екон. наук, доц. 

Слободяник А. М., канд. екон. наук Лещук Ю. А.);  

- монографію «Оксиди цирконію та бісмуту та складно-оксидні сполуки на їх 

основі: синтез, структура та оптичні властивості» (автори: канд. фіз.-мат. наук, доц. 

Бойко В. В., д-р фіз.-мат. наук, с.н.с. Неділько С. Г., канд. фіз.-мат. наук Чорній В. П.);  

- монографію «Технології харчових продуктів функціонального призначення» 

(автори: д-р техн. наук, проф. Сухенко Ю. Г., канд. техн. наук, доц. Жеплінська М. М., 

канд. с.-г. наук, доц. Слободянюк Н. М.);  

- монографію «Регульований асинхронний електропривод вентиляційної 

системи з широтно-імпульсним керуванням» (автори: канд. техн. наук, доц. 

Голодний І. М., канд. техн. наук Санченко О. В.);  

- монографію «Туберкульоз ясена звичайного в лісостанах Західного Поділля 

України» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Гойчук А. Ф., канд. біол. наук 

Кульбанська І. М.); 

- монографію «Облік та аналітична оцінка основних засобів в умовах 

розвитку інформаційної економіки» (автори: д-р екон. наук, проф. Гуцаленко Л. В., 

д-р екон. наук, проф. Лазаришина І. Д., канд. екон. наук, доц. Марчук У. О., канд. екон. 

наук, доц. Зінкевич О. В.; за заг. ред. Гуцаленко Л. В., Лазаришиної І. Д.); 

- монографію «Методологія лабораторного контролю для виробництва 

безпечної продукції рослинництва» (автори: канд. техн. наук Терещенко Н. Ю., канд. 

хім. наук, доц. Хижан О. І., д-р техн. наук, доц. Ковшун Л. О.); 

- монографію «Ресурсно-технічний потенціал інноваційно орієнтованих 

сільськогосподарських підприємств» (автори: д-р екон. наук, проф. Єрмаков О. Ю., 

канд. екон. наук Чупряк А. В., канд. екон. наук Сокур Л. В., канд. екон. наук 

Нагорний  В. В.); 

- монографію «Ризик-менеджмент в аграрному секторі» (автори: канд. екон. 

наук, доц. Слободяник А. М., д-р екон. наук, проф. Резнік Н. П., канд. екон. наук, доц. 

Самофалова М. О., канд. екон. наук, доц. Саковська О. М.);  

- монографію «Автоматизоване проектування поліфункціональних 

електротепломеханічних комплексів» (автори: д-р техн. наук, проф. 

Заблодський М. М., д-р техн. наук, проф. Жильцов А. В., канд. техн. наук, доц. 

Мірських Г. О., д-р техн. наук, проф. Плюгін В. Є.); 

- монографію «Проектування й експлуатація електроенергетичних об’єктів в 

умовах невизначеності» (у 2 книгах) (автори: д-р техн. наук, проф. Жильцов А. В., 

канд. техн. наук, доц. Мірських Г. О., канд. техн. наук Васюк В. В.); 

- монографію «Experimental data on live biomass of Ukrainian deciduous forests» 

(автори: д-р с.-г. наук, проф. Лакида П. І., д-р с.-г. наук, доц. Василишин Р. Д., канд. с.-г. 

наук Блищик В. І., канд. с.-г. наук Лакида І. П., д-р с.-г. наук, проф. Білоус А. М., канд. 

с.-г. наук, доц. Матушевич Л. М., канд. с.-г. наук, доц. Лащенко А. Г., канд. с.-г. наук, 

доц. Бала О. П., канд. с.-г. наук Матейко І. М., канд. с.-г. наук, доц. Морозюк О. В., канд. 

с.-г. наук Ковалевський С. С., Хань Є. Ю., канд. біол. наук, доц. Ситник С. А., канд. с.-г. 

наук Бокоч В. В., канд. с.-г. наук Блищик І. В., канд. с.-г. наук Приліпко І. С., канд. с.-г. 

наук Мельник О. М., канд. с.-г. наук Дубровець Б. В.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


