Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
21 травня 2021 року (протокол № 10) 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 «Управління проєктами інформатизації» (автори – канд. екон. наук, доцент
Харченко В.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент Сорока П.М., канд. екон. наук, доцент Харченко Г.А.);
- навчальний посібник «Логістика» (автор – д-р екон. наук, професор Резнік Н.П.);
- навчальний посібник «Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України)»
(перевидання) (автори – д-р біол. наук, професор Якубенко Б.Є., д-р біол. наук, професор
Царенко П.М., канд. біол. наук, доцент Алейніков І.М., канд. біол. наук, доцент Шабарова С.І.,
канд. біол. наук, доцент Машковська С.П., канд. біол. наук, доцент Дядюша Л.М., канд. біол.
наук, доцент Тертишний А.П.);
- навчальний посібник «Геоботаніка» (перевидання) (автори – д-р біол. наук, професор
Якубенко Б.Є., д-р біол. наук, проф. Попович С.Ю., д-р біол. наук, ст. наук. сп. Устименко П.М.,
канд. біол. наук, доцент Дубина Д.В., канд. біол. наук, доцент Чурілов А.М.);
- тлумачний словник «Геоботаніка» (перевидання) (автори – д-р біол. наук, професор
Якубенко Б.Є., д-р біол. наук, професор Попович С.Ю., д-р біол. наук, професор Григорюк І.П.,
д-р біол. наук, ст. наук. сп. Устименко П.М.);
- монографію «Параметричний синтез у проєктуванні електроенергетичних пристроїв»
(автори: канд. техн. наук, доц. Березюк А. О., д-р техн. наук, проф. Жильцов А. В., канд. техн.
наук, доц. Мірських Г. О., д-р техн. наук, проф. Заблодський М. М.);
- монографію «Оптимізація розміру рубок головного користування і товарність соснових
деревостанів у лісах Київщини» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Гірс О. А., канд. с.-г. наук
Содолінський Р. В.);
- монографію «Букові деревостани Буковинського Передкарпаття: особливості росту та
енергетичний потенціал» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Василишин Р. Д., канд. с.-г. наук, доц.
Слюсарчук В. В., канд. с.-г. наук, доц. Лакида І. П., канд. с.-г. наук, доц. Терентьєв А. Ю.);
- монографію «Автоматизовані модульні теплові пункти для систем теплопостачання
будівель ЗВО» (автори: д-р техн. наук, проф. Жильцов А. В., канд. техн. наук, проф. Лут М. Т.,
канд. техн. наук, доц. Наливайко В. А., канд. техн. наук, доц. Радько І. П., канд. техн. наук, доц.
Міщенко А. В., канд. техн. наук, доц. Антипов Є. О., канд. техн. наук, доц. Окушко О. В.);
- монографію «Теоретичні засади оцінки ефективності використання земельноресурсного потенціалу європейських країн» (автори: канд. екон. наук, доц. Чумаченко О. М.,
д-р екон. наук, проф. Мартин А. Г.);
- монографію «Водоохоронні соснові насадження українського межиріччя Дніпра і
Десни» (автори: Головецький М. П., канд. с.-г. наук Урлюк Ю. С., д-р с.-г. наук, проф.
Юхновський В. Ю.);
- монографію «Сучасні методи лабораторного контролю ксенобіотиків» (автори: канд.
хім. наук, доц. Хижан О. І., д-р техн. наук, проф. Ковшун Л. О.);
- науково-популярне видання «Загадковий світ органів чуттів» (автори: д-р вет. наук,
проф. Рудик С. К., канд. вет. наук, доц. Друзь Н. В.);
- науково-популярне видання «Домбровський Б. О. – засновник Київської школи
ветеринарних морфологів» (автори: д-р вет. наук, проф. Рудик С. К., канд. вет. наук, доц.
Стегней М. М.);
- науково-методичні рекомендації «Комплексна оцінка безпечності та харчової цінності
консервів м’ясних з яловичини» (розробники: д-р вет. наук, проф. Якубчак О.М., Хомутенко В.І.,
канд. вет. наук, доц. Таран Т. В.).
Рішення прийнято одноголосно.
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