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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 

24 листопада 2021 року (протокол № 4) 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 «Інвестування» (автори – д-р економ. наук, професор Давиденко Н.М., канд. 

економ. наук, доцент Скрипник Г.О.); 

- підручник «Технологія риби та морепродуктів» (автори – д-р техн. наук, проф. Лебська Т.К., 

д-р техн. наук, проф. Баль-Прилипко Л.В., канд. с.-г. наук, доц. Слободянюк Н.М., канд. техн. наук, 

доц. Голембовська Н.В., канд. техн. наук, доц. Менчинська А.А., канд. техн. наук, доц. Іванюта А.О.); 

- підручник «Рослинництво з основами кормовиробництва та агрометеорології. Ч. 1» (автори – 

д-р с.-г. наук, професор Каленська С.М., канд. с.-г. наук, доцент Дмитришак М.Я., канд. с.-г. наук, 

доцент Мокрієнко В.А., канд. с.-г. наук, доцент Антал Т.В., д-р філос. Мазуренко Б.О.); 

- підручник «Агрофізика» (автори – д-р с.-г. наук, акад. НААН Булигін С.Ю., канд. с.-г. наук, 

доцент Вітвицький С.В.); 

- підручник «Природно-заповідна справа» (автор – д-р біол. наук, професор Попович С.Ю.); 

- підручник «Хімія. Ч. 2» (автори – д-р хім. наук, проф. Копілевич В.А., канд. хім. наук, доцент 

Абарбарчук Л.М., канд. хім. наук, доцент Савченко Д.А., канд. хім. наук, доцент Смик С.Ю.); 

- підручник «Етологія та благополуччя тварин» (автори – д-р біол. наук, проф. Захаренко М.О., 

канд. вет. наук, доцент Поляковський В.М., канд. вет. наук, доцент Михальська В.М., д-р вет. наук, 

професор Шевченко Л.В.); 

- підручник «Ґрунтознавство з основами геоботаніки» (автори - канд. с.-г. наук, доцент 

Бережняк М.Ф., д-р біол. наук, професор Якубенко Б.Є., д-р с.-г. наук, професор Тонха О.Л., канд. 

біол. наук Чурілов А.М., канд. с.-г. наук, доцент Сендзюк Р.В., канд. с.-г. наук, доц. Бережняк Є.М.); 

- підручник «Лісова політика» (автори – д-р с.-г. наук, проф. Лакида П.І., канд. екон. наук, 

доцент Павліщук О.П., канд. с.-г. наук, доцент Кравець П.В.); 

- підручник «Фізіологія і біохімія гідробіонтів. Ч.1» (автори – д-р біол. наук, професор 

Євтушенко М.Ю., Дудник С.Б., канд. біол. наук, доцент Рудик-Леуська Н.Я., канд. с.-г. наук, доцент 

Хижняк М.І.); 

- підручник «Лісівництво» (автори – д-р с.-г. наук, проф. Яворовський П.П., канд. с.-г. наук, 

доцент Сендонін С.Є., канд. с.-г. наук, доцент Левченко В.В., канд. с.-г. наук, доцент Токарєва О.В., 

канд. с.-г. наук, доцент Пузріна Н.В.); 

- навчальний посібник «Моделювання в управлінні методичними системами і процесами» 

(автор – канд. екон. наук, доцент Садко М.Г.); 

- навчальний посібник «Сільськогосподарське хеджування» (автори – канд. екон. наук, проф. 

Солодкий М.О., канд. екон. наук, доцент Яворська В.О., канд. екон. наук, доцент Рубан Ю.В.); 

- навчальний посібник «Історія держави і права зарубіжних країн (Новий, Новітній час) у 

схемах» (автор – канд. юрид. наук, доц. Єрмоленко І.М.); 

- навчальний посібник «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» (для фахівців ІТ галузі) 

(автори – д-р пед. наук, доцент Батечко Н.Г., канд. фіз.-мат. наук, доцент Арнаута Н.В.); 

- навчальний посібник «Основи енергоефективності споживчих електромереж» (автори – д-р 

техн. наук, проф. Жильцов А.В., канд. техн. наук, доц. Усенко С.М., канд. техн. наук, доц. Книжка Т.С.); 

- навчальний посібник «Транспортні технології в аграрному виробництві» (автори – д-р пед. 

наук, доцент Дьомін О.А., д-р екон. наук, доцент Загурський О.М.); 

- навчальний посібник «Дослідження операцій 3» (автор – д-р екон. наук, проф. Попрозман Н.В.); 

- навчальний посібник «Фізіологія і біохімія гідробіонтів. Ч.2» (автори – канд. біол. наук, 

доцент Тупицька О.М., д-р пед. наук, доцент Кліх Л.В.); 

- навчальний посібник «Методи контролю вмісту важких металів у довкіллі та 

сільськогосподарській продукції» (автори – д-р біол. наук, професор Войціцький В.М., д-р біол. наук, 

професор Хижняк С.В., д-р біол. наук, професор Стародуб М.Ф., д-р біол. наук, проф. Калачнюк Л.Г., 

канд. вет. наук, старший дослідник Мідик С.В.); 
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- навчальний посібник «Біотехнології» (автори - канд. біол. наук, доцент Лобова О.В., канд. 

біол. наук Левішко А.С., канд. біол. наук Гуменюк І.І.); 

- навчальний посібник «Цивільний захист та охорона праці» (автори – канд. с.-г. наук 

Ракоїд О.О., канд. с.-г. наук, доцент Кудрявицька А.М.); 

- навчальний посібник «Аналітична хімія» (автори – д-р хім. наук, професор Антрапцева Н.М., 

канд. хім. наук, доцент Кочкодан О.Д., канд. хім. наук, доцент Солод Н.В.); 

- навчальний посібник «Екологія» (автори – д-р пед. наук, професор Боголюбов В.М., канд. с.-г. 

наук Ракоїд О.О., канд. с.-г. наук, доц. Кудрявицька А.М.); 

- навчальний посібник «Лісове товарознавство з основами деревинознавства» (автори – канд. 

техн. наук, Буйських Н.В., канд. техн. наук Мазурчук С.М.); 

- навчальний посібник «Управління режимами роботи електричних мереж» (автори – канд. 

техн. наук, доцент Омельчук А.О., канд. техн. наук, доцент Петренко А.В., Мартинюк Л.В.); 

- навчальний посібник «Фінансові студії» (автори – д-р екон. наук, професор Давиденко Н.М., 

канд. екон. наук, доцент Мрачковська Н.К.); 

- навчальний посібник «Державні фінанси і контроль» (автори – канд. екон. наук Тітенко З.М., 

канд. екон. наук, доцент Біляк Ю.В.); 

- навчальний (наочний) посібник «Епізоотологія інфекційних хвороб у схемах і діаграмах» 

(автори – канд. вет. наук, доцент Литвиненко В.М., канд. вет. наук, доцент Мельник В.В., д-р вет. 

наук, проф. Недосєков В.В., канд. вет. наук, доц. Сорокіна Н.Г., канд. вет. наук, доц. Мартинюк О.Г.); 

- навчальний посібник «Business protocol and negotiation» (автори – канд. екон. наук, доцент 

Костюк О.Д., канд. екон. наук, доцент Міщенко І.А.); 

- навчальний посібник «Designing of technological processes in crop production (beet growing)» 

(автори – канд. техн. наук, доцент Шатров Р.В., канд. техн. наук, доцент Опалко В.Г., канд. с.-г. наук, 

доцент Дмитришак М.Я., канд. техн. наук, доцент Марченко В.В.); 

- навчальний посібник  «Утримання і гігієна тварин. Ч.3» (автори – д-р біол. наук, професор 

Захаренко М.О., д-р с.-г. наук, проф. Ібатуллін І.І., канд. вет. наук, доц. Поляковський В.М., канд. вет. 

наук, доц. Михальська В.М., д-р с.-г. наук, проф. Кривенок М.Я., канд. с.-г. наук, доц. Чепіль Л.В.); 

- навчальний посібник  «PR та реклама» (англійською мовою) (автори – д-р екон. наук, проф. 

Буряк Р.І., канд. екон. наук, проф. Луцій О.П., канд. екон. наук, доц. Гераймович В.Л.); 

- навчальний посібник «Міжнародне оподаткування» (автори – д-р екон. наук, доцент 

Негода Ю.В., канд. екон. наук, доцент Долженко І.І.); 

- навчальний посібник «Economics and entrepreneurship» (автори – д-р екон. наук, професор 

Ткачук В.А., д-р екон. наук, професор Рогач С.М., канд. екон. наук, доцент Гуцул Т.А., канд. екон. 

наук, доцент Балан О.Д.); 

- навчальний посібник «Організація топографо-геодезичної діяльності та землевпорядних 

робіт» (автори – д-р екон. наук, професор Мартин А.Г., канд. екон. наук, доцент Бавровська Н.М.); 

- навчальний посібник «Деталі машин» (спеціальність – Агроінженерія) (автори – д-р техн. наук, 

проф. Ловейкін В.С., канд. техн. наук, доц. Коробко М.М.); 

- навчальний посібник «Управління конкурентоспроможністю та інноваціями в малому 

виробничому підприємстві» (автори – д-р екон. наук, доцент Луцяк В.В., канд. екон. наук, доцент 

Остапчук А.Д., Бондарчук Я.П.); 

- навчальний посібник «Управління якістю» (автори – канд. екон. наук, проф. Балановська Т.І., 

канд. екон. наук, доцент Драгнєва Н.І.); 

- навчальний посібник «Деталі машин. Ч.1» (спеціальність – Галузеве машинобудування) 

(автори – д-р техн. наук, професор Ловейкін В.С., канд. техн. наук, доцент Рибалко В.М., канд. техн. 

наук Ляшко А.П., Матухно Н.В.); 

- навчальний посібник «Соціальна діагностика» (автор – канд. пед. наук Бондаренко Н.О.); 

- довідника з «Економіки підприємства» (автори – канд. екон. наук, доц. Степасюк Л.М., канд. 

екон. наук, доц. Суліма Н.М.); 

- підручника «Інформатика та інформаційні технології» (перевидання) (автори – д-р пед. наук, 

проф. Глазунова О.Г., канд. пед. наук, доц. Касаткін Д.Ю., канд. пед. наук Осипова Т.Ю., Касаткіна О.М.); 

- навчальний посібник «Біотехнологічні мікробні препарати в сільському господарстві» 

(перевидання) (автори – канд. біол. наук, доцент Лобова О.В., канд. с.-г. наук, доцент Гончар Л.М.); 

- навчальний посібник «Системи візуалізації та розпізнавання образів» (перевидання) (автори – 

канд. техн. наук, доцент Смолій В.В., канд. техн. наук Савицька Я.А., канд. техн. наук Місюра М.Д., 

канд. техн. наук, доцент Шкарупило В.В.); 
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- навчальний посібник «Розсадництво» (перевидання) (автор - канд. с.-г. наук, доц. Шевчук Н.В.); 

- навчальний посібник  «Екологія людини» (перевидання) (автор – канд. біол. наук, доцент 

Соломенко Л.І.); 

- навчальний посібник  «Ветеринарна біохімія» (перевидання) (автори – д-р вет. наук, професор 

Томчук В.А., д-р вет. наук, професор Грищенко В.А., канд. біол. наук, доцент Цвіліховський В.І.); 

- навчальний посібник «Місцеві фінанси» (перевидання) (автори – д-р екон. наук, доцент 

Негода Ю.В., канд. екон. наук, доцент Олійник Л.А.); 

- навчальний посібник «Машини неперервного транспорту» (перевидання) (автори – д-р техн. 

наук, професор Ловейкін В.С., канд. техн. наук, доцент Коробко М.М.); 

- навчальний посібник «Організація сервісного виробництва» (перевидання) (автори – канд. 

техн. наук, доцент Новицький А.В., канд. техн. наук, доцент Ружило З.В., канд. техн. наук, доцент 

Банний О.О., канд. техн. наук, доцент Карабиньош С.С.). 

- монографію «Synthesis of wear of working surfaces of tillage tools» («Синтез зношування 

робочих поверхонь органів ґрунтообробних агрегатів») (автор: канд. техн. наук, доц. Бондарєв С. І.);  

- монографію «Гемоглобін та його похідні за патології тварин» (автори: д-р вет. наук, проф. 

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

- монографію «Мінеральний гомеостаз і продуктивність корів залежно від типологічних 

особливостей вищої нервової діяльності та автономної нервової системи» (автори: д-р вет. наук, доц. 

Журенко О. В., д-р вет. наук, проф. Карповський В. І., канд. вет. наук Журенко В. В., д-р с.-г. наук, 

проф. Трокоз В. О., канд. вет. наук, доц. Криворучко Д. І.); 

- монографію «Теоретико-концептуальний базис та напрями удосконалення фінансової 

політики відтворення капіталу в агросекторі» (автор: д-р екон. наук, доц. Лемішко О. О.); 

- монографію «Біоекологічні особливості фітопатогенних грибів Sclerotinia sclerotiorum 

(Lib.) de Bary і Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel» (автори: д-р с.-г. наук, доц. Піковський М. Й., 

д-р біол. наук, проф. Кирик М. М.); 

- монографію «Використання низькоякісної деревини сосни у дерев’яному домобудуванні» 

(автори: д-р техн. наук, доц. Пінчевська О. О., д-р філософії Зав’ялов Д. Л.); 

- монографію «Development of credit unions in the financial market of Ukraine» («Розвиток 

кредитних спілок на фінансовому ринку України») (автори: канд. пед. наук, доц. Аврамчук Л .А., 

канд. екон. наук, доц. Костюк В. А.); 

- монографію (колективної) «Науковці НУБіП України у вивченні та мінімізації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС» (автори: д-р с.-г. наук, старш. наук співр. Хомутінін Ю. В., д-р біол. 

наук, проф. Кашпаров В. О., канд. біол. наук, доц. Лазарєв М. М., канд. біол. наук, старш. наук співр. 

Левчук С. Є., канд. біол. наук Косарчук О. В., Поліщук С. В., Павлюченко В. В., д-р с.-г. наук, проф. 

Зібцев С. В., д-р с.-г. наук, доц. Миронюк В. В., канд. с.-г. наук, доц. Сошенский О. М., канд. с.-г. 

наук, доц. Гуменюк В. В., Богомолов В. В., д-р с.-г. наук, проф. Яворовський П. П., канд. с.-г. наук 

Сендонін С. Є., канд. с.-г. наук Голяка Д. М., канд. с.-г. наук Леснік О. М., Задорожнюк Р. М., 

Дячук П. П., канд. с.-г. наук Голяка М. А., канд. с.-г. наук Кавбаса Я. В., д-р біол. наук, старш. наук 

співр. Дерев’янко Л. П., д-р техн. наук, проф. Баль-Прилипко Л. В., Кашпарова О. В., Тейен Ханс-

Христіан, д-р філос. Павленко П. М., д-р біол. наук, проф. Гудков І. М., д-р хім. наук, проф. 

Максін В. І., канд. хім. наук Стандритчук О. З., д-р біол. наук, проф. Хижняк С. В., д-р біол. наук, 

проф. Войціцкий В. М., д-р біол. наук, проф. Костенко С. О., канд. біол. наук Паренюк О. Ю., канд. 

техн. наук, старш. наук співр. Одінцов О. О., Рубан Ю. В, канд. біол. наук Шаванова К. Є., 

Паламар Л. А., Сабєнін П. В., Павлюченко М. І., Сіненко Б. В., канд. техн. наук Хан В. І., 

Краснов В. О., канд. біол. наук Іллєнко В. В., Волкогон І. В., канд. біол. наук, старш. наук співр. 

Клепко А. В., канд. біол. наук, доц. Лазарєв М. М.; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. Гудкова І. М., д-

ра біол. наук, проф. Кашпарова В. О.);  

- монографію «Джерела аграрного права» (автор: д-р юрид. наук, проф. Єрмоленко В. М.); 

- монографію «Вплив кортикальних та вегетативних механізмів регуляції на обмін речовин в 

організмі холостих свиноматок» (автори: д-р вет. наук Постой Р. В., д-р вет. наук, проф. 

Карповський В. І., канд. вет. наук, доц. Криворучко Д. І.); 

- монографію «Вплив мезенхімних стовбурових клітин на пухлинний процес на моделі 

метастазуючої карциноми легені Льюїс» (автори: д-р вет. наук, доц. Кладницька Л. В., д-р вет. наук, 

проф. Мазуркевич А. Й., канд. вет. наук Величко С. В., канд. вет. наук Бокотько Р. Р., канд. вет. наук 

Савчук Т. Л.); 
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- монографію «Основи біобезпеки та благополуччя тварин» (автори: д-р вет. наук, проф. 

Недосєков В. В., почесний проф. з епідеміології Університету ветеринарної медицини в Ганновері, 

Університету Міннесоти Блаха Т., д-р вет. наук Ситюк М. П., канд. вет. наук, доц. Мартинюк О. Г., 

канд. вет. наук, доц. Мельник В. В., канд. вет. наук Юстинюк В. Є.); 

- монографію «Отримання стовбурових клітин культури жирової, нервової тканин, 

червоного кісткового мозку та їх морфофункціональні властивості» (автори: д-р вет. наук, доц. 

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

наук Бокотько Р. Р., канд. вет. наук Савчук Т. Л.);  

- монографію «Обґрунтування застосування фітобіотиків у годівлі тварин» (автори: д-р с.-г. 

наук, проф. Сичов М. Ю., канд. с.-г. наук, доц. Уманець Д. П., канд. с.-г. наук, доц. Ільчук І. І., канд. 

с.-г. наук, доц. Уманець Р. М., канд. с.-г. наук, доц. Голубєва Т. А., канд. с.-г. наук Андрієнко Л. М.); 

- монографію «Енергоефективне управління виробництвом в тепличних комбінатах 

продукції заданої якості» (автори: д-р техн. наук, проф. Лисенко В. П., д-р техн. наук, доц. 

Болбот І. М., канд. техн. наук, доц. Лендєл Т. І., канд. екон. наук, доц. Наконечна К. В., Болбот А. І.); 

- монографію «Теоретичні та практичні основи цифрової трансформації економіки» (автори: 

д-р екон. наук, старш. наук. співр. Вороненко І. В., Євстрат’єв С. В., канд. екон. наук, доц. 

Клименко Н. А., д-р екон. наук, проф. Лупак Р. М., канд. екон. наук, доц. Негрей М. В., д-р пед. наук, 

доц. Самойленко О. М., канд. екон. наук, доц. Самсонова В. В., д-р екон. наук, проф. Скрипник А. В., 

канд. екон. наук, доц. Харченко В. В.); 

- монографію «Methodological aspects of implementation by the state of European requirements 

in the field of motor transport» («Методичні аспекти імплементації державою Європейських вимог в 

галузі автомобільного транспорту») (автори: канд. техн. наук, доц. Савченко Л. А., канд. техн. наук, 

доц. Колосок І. О.); 

- монографію «Теоретичне обґрунтування об’єктів і засобів діагностування при їх 

сертифікації» (автор: д-р техн. наук, проф. Войтюк В. Д.); 

- монографію «Оптимізація технології вирощування життєстійкої молоді гібриду білого та 

строкатого товстолобів для зарибнення водойм комплексного призначення» (автори: канд. с.-г. наук 

Макаренко А. А., канд. біол. наук, доц. Шевченко П. Г., канд. біол. наук, доц. Рудик-Леуська Н. Я., 

д-р біол. наук, старш. наук. співр. Бузевич І. Ю., канд. с.-г. наук, доц. Кононенко І. С.); 

- монографію «Правове регулювання екологічного обліку в Україні» (автори: д-р юрид. наук, 

доц. Краснова Ю. А., канд. юрид. наук Щиглов Є. О.); 

- монографію «Роторно-пульсаційні апарати для приготування рідких зернових кормів» 

(автори: д-р техн. наук, проф. Ободович О. М., д-р техн. наук, доц. Горобець В. Г., канд. техн. наук, 

доц. Лимар А. Ю., канд. екон. наук, доц. Троханяк В. І., канд. техн. наук, доц. Антипов Є. О., 

Сердюк А. М.); 

- монографію «Економічні засади виробництва нішевих сільськогосподарських культур» 

(автори: д-р екон. наук, проф. Рогач С. М., д-р екон. наук, доц. Мірзоєва Т. В., канд. екон. наук, доц. 

Томашевська О. А., канд. екон. наук, доц. Степасюк Л. М.); 

- монографію «Створення внутрішньопородних типів карпатських бджіл. Результативність 

методичного відбору» (автори: канд. с.-г. наук Папп В. В., д-р біол. наук, проф. Сахацький М. І., 

д-р с.-г. наук, проф. Кулібаба Р. О., канд. с.-г. наук, доц. Осадча Ю. В.); 

- монографію «Рослинна біомаса та екосистемні функції лісів Київщини» (автори: 

д-р с.-г. наук, проф. Василишин Р. Д, канд. с.-г. наук Лакида М. О., канд. с.-г. наук, доц. Лакида І. П. 

канд. с.-г. наук Мельник О. М., канд. с.-г. наук Шевчук О. В.); 

- монографію «Виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку» (автори: 

д-р пед. наук, доц. Сопівник Р. В., канд. пед. наук Васильківський І. П.); 

- монографію «Наукові основи створення комплексу технологій харчових продуктів 

оздоровчого призначення» (автори: д-р техн. наук, проф. Баль-Прилипко Л. В., канд. техн. наук, доц. 

Толок Г. А., д-р філос. Ніколаєнко М. С., канд. с.-г. наук, доц. Слободянюк Н. М., канд. с.-г. наук, 

доц. Корнієнко В. І., Панасюк О. Г.); 

- монографію «Паштетні консерви з використанням м’яса птиці механічно відокремленого» 

(автори: канд. техн. наук, доц. Крижова Ю. П., канд. техн. наук, доц. Бондар С. В.);  

- монографію «Багатоканальна автоматизована система контролю якості синхросигналів на 

основі ІР-технологій» (автори: д-р техн. наук, проф. Коваль В. В., д-р техн. наук, проф. 

Лисенко В. П., д-р техн. наук, проф. Казакова Н. Ф., д-р техн. наук, старш. наук. співр. Самков О. В., 

канд. техн. наук Вакась В. І., канд. техн. наук Пилипенко Ю. В., Осінський О. Л.); 
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- монографію «Розрахунок обладнання для отримання біопаливних гранул і брикетів» (автори: 

канд. техн. наук, доц. Єременко О. І., д-р техн. наук, проф. Поліщук В. М. д-р техн. наук, проф. 

Шворов С. А., канд. техн. наук Скібчик В. І.); 

- монографію «Наукове обґрунтування та розробка технології питної води збалансованого 

складу» (автори: д-р філос. Ніколаєнко М. С., канд. мед. наук, доц. Швець О. В., канд. с.-г. наук, доц. 

Слободянюк Н. М., д-р біол. наук, проф. Корнієнко В. І., Грод І. М., канд. техн. наук, доц. 

Толок Г. А., канд. техн. наук Ісраелян В. М., Назаренко М. В., Бутенко А. В., за заг. ред. д-ра техн. 

наук, проф. Баль-Прилипко Л. В.); 

- монографію «Біотехнології багатокомпонентних заквашувальних препаратів та 

кисломолочних продуктів» (автори: канд. техн. наук, доц. Савченко О. А., д-р техн. наук, старш. 

наук. співр. Даниленко С. Г., канд. техн. наук Потемська О. І., канд. техн. наук, доц. Очколяс О. М.); 

- монографію «Фітопатологічний моніторинг насіння та мікологічні засади вирощування 

садивного матеріалу сосни звичайної» (автори: канд. с.-г. наук Бойко Г. О., канд. с.-г. наук, доц. 

Пузріна Н. В.);  

- монографію «Теорія і практика реалізації міжпредметних зв’язків у професійній підготовці 

фахових молодших бакалаврів»» (автори: д-р пед. наук, проф. Тверезовська Н. Т., Сидорко В. П., 

Сидорко Н. Я., Драчук О. В.); 

- монографію «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації 

вихованців закладів інтернатного типу» (автори: канд. пед. наук Білик Р. М., Вегера Я. І.); 

- монографію «Соціальна робота засобами природотерапії із постраждалими внаслідок 

надзвичайних ситуацій» (автори: д-р пед. наук, проф. Сопівник І. В., Будегай В. А., канд. пед. наук 

Альтанова О. Б., Демченко І. І., Драчук О. В., Наконечна А. В., Мацола В. А., канд. пед. наук, доц. 

Міхеєва О. Ю., Федченко К. О.);  

- монографію «Публічне адміністрування правосуддя в Україні» (автори: канд. юрид. наук 

Волкова Л. М., д-р юрид. наук, проф. Піддубний О. Ю.); 

- монографію «Науково-практичні аспекти технології сиркових виробів із зерновими 

інгредієнтами» (автори: канд. техн. наук, доц. Савченко О. А., канд. техн. наук, доц. 

Онопрійчук О. О., канд. техн. наук, доц. Грек О. В.); 

- довідник «Нормативно-довідкові матеріали для оцінювання екосистемних функцій лісів 

Українських Карпат» (автор: д-р с.-г. наук, проф. Василишин Р. Д.; 

- науково-практичні рекомендації «Коригувальна терапія тварин за впливу іонізуючого 

випромінювання» (автори: д-р вет. наук, проф. Томчук В. А., д-р вет. наук, проф. Грищенко В. А., д-р 

біол. наук, проф. Хижняк С. В., канд. біол. наук Морозова В. С.); 

- науково-практичні рекомендації «Використання препаратів на основі клатрохелату Феруму 

(IV) у ветеринарній медицині» (автори: д-р вет. наук, проф. Духницький В. Б., канд. вет. наук, доц. 

Деркач І. М., канд. вет. наук, доц. Деркач С. С., д-р хім. наук, проф. Фрицький І. О., канд. хім. наук 

Плутенко М. О., Лозовий В. М., Коструб В. В.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


