Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
від 17 червня 2016 року (протокол № 13) щодо рекомендації до друку підручників,
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:
Підручники:
- «Латинська мова з основами ветеринарної термінології» (автори – к.філол.н.,
доц. Вакулик І.І., Балалаєва О.Ю.);
- «Історія земельних відносин і землеустрою в Україні» (автори – д.е.н., проф.
Третяк А.М., к.е.н., доц. Прядка Т.М., к.е.н. Гетьманчик І.П.);
- «Економіка рибогосподарських підприємств» (автор – д.е.н., проф.
Вдовенко Н.М.);
- «Господарський процес» (автор – д.ю.н., доц. Світличний О.П.).
Навчальні посібники:
- «Проектування доріг місцевого значення» (автори – к.е.н., доц. Бавровська Н.М.,
Боришкевич О.В.);
- «Лексикологія англійської мови» (автор – к.філол.н., доц. Козуб Л.С.);
- «Аграрна політика» (автори – д.е.н., проф. Кваша С.М., д.е.н., проф. Діброва А.Д.,
д.е.н., доц. Жемойда О.В.);
- «Філософія» (автор – к.філос.н., доц. Верменко А.Ю.);
- «Освітні технології» (автори – к.пед.н., доц. Михайліченко М.В., к.пед.н., доц.
Рудик Я.М.);
- «Практикум з української мови за професійним спрямуванням» (автори –
д.пед.н., проф. Костриця Н.М., к.філол.н., доц. Мазур Н.В.);
- «Глобальна економіка» (автори – д.е.н., проф. Вдовенко Н.М., к.е.н., доц.
Гераймович В.Л., к.е.н. Богач Л.В., к.е.н. Кваша К.С., Павленко М.М.);
Словники:
- Українсько-англійський термінологічний словник із загальної біотехнології
(автори – к.б.н., доц. Кляченко О.Л., к.б.н., доц. Коломієць Ю.В., к.б.н., доц. Бородай В.В.);
- термінологічний словник з клінічної біохімії (автори – д.вет.н., проф.
Томчук В.А., д.б.н., проф. Калінін І.В., к.вет.н., доц. Арнаута О.В.).
Монографії:
- «Заповідні дендросозоекзоти Степу України» (автори: Власенко А.С., д.б.н.,
проф. Попович С.Ю.);
- «Адаптивний потенціал рослин Lolium perenne L. сортів української селекції»
(автори: Лещенко О.Ю., д.б.н., проф. Колесніченко О.В.);
- «Лісопиляльні рами» (автор: к.т.н., доц. Сірко З.С.);
- «Організація освітнього процесу у ВНЗ України» (автори: к.т.н., доц.
Зазимко О.В., д.п.н., доц. Кліх Л.В., к.т.н., доц. Тракай В.Г.);
- «Прилади контролю газового середовища овочесховищ: теорія та практика
використання» (автори: к.с.-г.н., проф. Подпрятов Г.І., д.т.н., проф. Бойко В.В., к.т.н., доц.
Гунько С.М.);

- «Усиновлення в Україні: адміністративно-правовий аспект» (автори: к.ю.н.,
доц. Артеменко О.В., к.ю.н. Губанова О.В.);
- «Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження
з побутовими відходами» (автори: к.ю.н., доц. Слюсаренко С.В., к.ю.н. Оскірко А.О.);
- «Гуміфікація рослинних решток і гною в чорноземах Лісостепу та Степу
України» (автор: к.с.-г.н., доц. Вітвіцький С.В.);
- «Розвиток кооперативних відносин в аграрному секторі України» (автори:
д.е.н., проф. Збарський В.К., д.е.н., проф. Талавиря М.П., д.е.н., проф. Лендєл М.А.);
«Управління
екологічною
складовою
сільськогосподарського
природокористування в умовах глобалізації економіки» (автор: к.е.н. Сокол Л.М.);
- «Хвойні деревостани України: фітомаса та експериментальні дані» (автори:
д.с.-г.н., проф. Лакида П.І., д.с.-г.н., проф. Василишин Р.Д., к.с.-г.н. Блищик В.І., к.с.-г.н.,
доц. Терентьєв А.Ю., к.с.-г.н., доц. Лакида І.П., к.с.-г.н., доц. Домашовець Г.С., к.с.-г.н.,
доц. Володимиренко В.М., к.с.-г.н., доц. Білоус А.М., к.с.-г.н., доц. Матушевич Л.М.,
Стратій Н.В., Мельник О.М., Лакида М.О., к.с.-г.н. Алексіюк І.Л., к.б.н., доц. Ловинська В.М.);
- «Управління конкурентоспроможністю підприємств аграрної сфери» (автор:
к.т.н., доц. Жигулін О.А.);
словник-довідник «Сільський зелений туризм» (автори: д.е.н., професор КальнаДубінюк Т.П., Бесчастна М.В., к.е.н., доц. Кудінова І.П., к.с.-г.н. Локутова О.А., к.е.н., доц.
Рибак Л.Х., к.е.н., с.н.с. Самсонова В.В., к.е.н., доц. Мосіюк С.І.).
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