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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 червня 2021 року (протокол № 12) 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 «Охорона гідробіонтів» (автори – канд. біол. наук, доцент Рудик-

Леуська Н.Я., канд. біол. наук, доцент Кірєєва І.Ю., канд. с.-г. наук, доцент 

Хижняк М.І.); 

- підручник «Оперативна хірургія» (частина 1) (автори – д-р вет. наук, 

професор Сухонос В.П., д-р вет. наук, професор Малюк М.О., канд. вет. наук, 

доцент Куліда М.А., канд. вет. наук, доцент Солонін П.К., канд. вет. наук, доцент 

Ткаченко С.М., канд. вет. наук, доцент Дорощук В.О., канд. вет. наук, доцент 

Ткаченко В.В.); 

- навчальний посібник «Підприємництво та організація агробізнесу в 

регіонах» (автори – д-р екон. наук, професор Ільчук М.М., канд. екон. наук, 

доцент Барановська О.Д., канд. екон. наук Ус С.І., канд. екон. наук Дмитрук М.І.); 

- навчальний посібник «Operational management» (англійською мовою) 

(автори – д-р екон. наук, професор Шинкарук Л.В., канд. наук з держ. управління, 

доцент Алексеєва К.А., канд. екон. наук, доцент Власенко Т.О.); 

- навчальний посібник «Моделювання економічної динаміки» (автори – 

д-р екон. наук, професор Жерліцин Д.М., канд. екон. наук  Рогоза Н.А., д-р екон. 

наук, доцент Левицький С.І., канд. екон. наук Біленко Д.В., канд. екон. наук 

Рогоза К.Г., канд. екон. наук  Тужик К.Л.); 

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

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

- навчальний посібник «Агрозоологія» (автор - канд. с.-г. наук, с.н.с. 

Яковлєв Р.В.); 

- навчальний посібник «Спеціалізовані комп’ютери» (автори – канд. техн. 

наук, доцент Сагун А.В., д-р техн. наук, професор Лахно В.А., канд. фіз.-мат. 

наук, доцент Бобков В.Б., канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю., канд. техн. наук 

Хайдуров В.В.); 

- навчальний посібник «Лісозаготівля і транспорт лісу» (автори - канд. с.-г. 

наук, доцент Білоус М.М., канд. техн. наук, доцент Виговський А.Ю.); 

- навчальний посібник «Рекреаційне лісівництво» (автори – канд. с.-г. наук, 

доцент Токарєва О.В., канд. с.-г. наук, доцент Пузріна Н.В., канд. с.-г. наук, 

доцент Сошенський О.М., канд. техн. наук, доцент Грушанський О.А., канд. с.-г. 

наук Брайко В.Б., канд. техн. наук, доцент Виговський А.Ю., канд. с.-г. наук 

Бойко Г.О.); 

- навчальний посібник «Ветеринарно-санітарна вірусологія» (автори – канд. 

вет. наук, доцент Козловська Г.В., канд. вет. наук, доцент Калініна О.С., д-р. вет. 

наук, професор Скибіцький В.Г.); 
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- монографію «Beebread – receipt, storage, processing» («Перга – одержання, 

зберігання, переробка») (автори: д-р с.-г. наук, проф. Броварський В. Д., PhD 

Бріндза Ян, PhD Величко С., PhD Ткаченко О., Главачова Є., PhD Горчинова С., 

PhD Григор’єва О., PhD Іванішова Є., PhD Калафонова А., PhD Кубик Л., PhD 

Мірзакхмедова Г., Суяркулов Ш., Турдалієв А., Фатрцова-Шрамкова К., 

Цапцарова М., Шварцова М.; рецензенти: д-р біол. наук, старш. наук. співр. 

Гаркава К.Г., канд. с-г. наук, доц. Ковальчук І.В., канд. с-г. наук, доц. Себа М.В.); 

- монографію «Адміністративно-правове забезпечення захисту прав 

інтелектуальної власності в Україні» (автори: канд. юрид. наук, доц. Коротун О.М., 

д-р юрид. наук, проф. Світличний О. П.);   

- монографію «Адміністративно-правові аспекти функціонування житлово-

комунального господарства України» (автори: канд. юрид. наук Голодник О. М., 

д-р юрид. наук, проф. Світличний О. П.);   

- монографію «Актуальні питання землеустрою та геодезії – 2020» (автори: 

д-р геогр. наук, проф. Ковальчук І. П., канд. екон. наук, доц. Гунько Л. А., канд. 

екон. наук, доц. Мединська Н. В., канд. екон. наук Полтавець А. М.); 

- монографію «Салат посівний: морфологія, біологія, технологія» (автори: 

канд. с.-г. наук, старш. наук. співр. Лещук Н. В., д-р с.-г. наук, проф. Хареба В. В., 

д-р с.-г. наук, проф. Хареба О. В., канд. с.-г. наук, доц. Дидів О. Й., Позняк О. В.); 

- монографію «Methodology of laboratory control for the production of safe plant 

products» («Методологія лабораторного контролю виробництва безпечних 

продуктів рослинництва) (автори: канд. хім. наук, старш. наук співр. Терещенко 

Н. Ю., д-р техн. наук, проф. Ковшун Л. O., канд. хім. наук, доц. Хижан O. I., 

Нестерова K. A.); 

- монографію «Продовольча безпека: світові тенденції та можливості 

агропромислового комплексу України» (автори: д-р екон. наук, проф. 

Дєліні М.М., д-р екон. наук, проф. Попова О. Л., канд. екон. наук, доц. Власенко 

Т. О., канд. екон. наук, доц. Биховченко В. П., канд. наук з держ. управл., доц. 

Алексеєва К. А., канд. екон. наук, доц. Свердан М. М.,канд. наук з держ. управл. 

Дергач А.В., канд. екон. наук, доц. Сова О.Ю., канд. екон. наук, доц. Суханов А.В., 

канд. техн. наук, доц. Сагайдак І. С., Цоколь О. П., Кендус Д. І., за ред. д-р екон. 

наук, проф. Л. В. Шинкарук); 

- монографію «Інтелектуальне управління виробництвом ентомофагів» 

(автори: д-р техн. наук, проф. Лисенко В. П., канд. техн. наук Чернова І. С.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

 

Учений секретар        О. Барановська 


