Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
22 травня 2019 року (протокол № 11) щодо рекомендації до друку навчальних посібників та
монографій
Згідно рекомендацій навчально-методичної ради НУБіП України та Координаційної ради з
питань науково-технічної діяльності Університету Вчена рада НУБіП України рекомендує до друку:
- навчальний посібник «Практична стилістика і культура мовлення» (автор – д-р філол.
наук, доцент Семашко Т.Ф.);
- навчальний посібник «Економіка аграрних підприємств» (автори – д-р економ. наук,
професор Рогач С.М., канд. економ. наук, доцент Степасюк Л.М., канд. економ. наук, доцент
Мірзоєва Т.В., канд. економ. наук, доцент Томашевська О.А.);
- навчальний посібник «Інформаційні системи та технології в управлінні організацією»
(автори – канд. екон. наук, доцент Харченко В.В., канд. екон. наук, доцент Харченко Г.А.,
канд. фіз.-мат. наук, доцент Сорока П.М.);
- навчальний посібник «Організація та економіка ветеринарної справи» (автори – д-р вет. наук,
професор Недосєков В.В., PhD. професор Хаунхорст Еберхальт, канд. вет. наук, доцент Ситнік В.А.,
канд. вет. наук, доцент Шевчук В.М., Жуковський М.О.);
- навчальний посібник «Оптимізація виробничих процесів» (автори – д-р техн. наук,
професор Сухенко Ю.Г., канд. техн. наук, доцент Жеплінська М.М., д-р техн. наук, професор
Пасічний В.М., асистент Тимошенко І.В.);
- підручник «Геоботаніка» (автори – д-р біол. н., професор Якубенко Б.Є., д-р біол. н.,
професор Попович С.Ю., д-р біол. н., с.н.с. Устименко П.М.);
- монографію «Кавбуз Здоров'яга – скарбниця здоров'я, краси і довголіття» (автори:
канд. мед. наук, проф. Потопальський А.І., д-р с.-г. наук Дрозда В.Ф., д-р с.-г. наук Кацан В.А.,
канд. біол. наук Юркевич Л.Н., Воробйова І.І.);
- монографію «Міжнародна стандартизація та технічне забезпечення енергоефективності
підприємств» (автори: канд. тех. наук Мєдвєдєва Н. А., д-р тех. наук Сухенко В. Ю., канд. екон. наук
Левицький М. А., д-р тех. наук Сухенко Ю. Г.);
- науково-практичні рекомендації «Ультразвукове дослідження ока великої рогатої
худоби» (автор – канд. вет. наук Дорощук В.О.);
- науково-практичні рекомендації «Хвороби увеального тракту великої рогатої худоби»
(автор – канд. вет. наук Дорощук В.О.).
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська

