Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
від 20 квітня 2016 року (протокол № 11) 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:
- «Порівняльна педагогіка» (автор – д.пед.н., доц. Васюк О.В.);
- «Актуальні проблеми м’ясопереробної галузі» (автори – д.т.н., проф. БальПрилипко Л.В., к.с.-г.н., доц. Слободянюк Н.М., к.т.н. Леонова Б.І., к.т.н., доц.
Крижова Ю.П.);
- «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи» (автори –
д.пед.н., проф. Зайченко І.В., к.психол., доц. Теслюк В.М., к.пед.н., доц. Каленський А.А.).
Навчальні посібники:
- «Облік в бюджетних установах» (автори – к.е.н., доц. Ярошинський В.М., к.е.н.,
доц. Мельниченко І.В.);
- «Основи профорієнтаційної роботи» (автор – к.психол., доц. Теслюк В.М.);
- «Землевпорядне проектування. Частина 4. Організація землекористування
структурних елементів екомережі України на місцевому рівні» (автори – к.е.н., доц.
Гунько Л.А., д.е.н., проф. Третяк А.М., д.е.н., проф. Третяк В.М.);
- «Інноваційні технології альтернативного енергозабезпечення харчових і
переробних підприємств в прикладах і задачах» (автори – д.т.н., проф. Сухенко Ю.Г., к.т.н.
Муштрук М.М., д.т.н., проф. Серьогін О.О., к.т.н. Рябоконь Н.В.);
- «Керівник навчального закладу» (автор – д.пед.н., проф. Ніколаєнко С.М.);
- «Біоенергетичні системи в аграрному виробництві» (автори – д.т.н., проф.
Голуб Г.А., д.т.н., доц. Кухарець С.М., к.т.н., доц. Марус О.А., к.т.н. Павленко М.Ю., к.т.н.,
доц. Сєра К.М., к.т.н. Чуба В.В.);
- «Методологія наукових досліджень у рибництві» (автори – д.б.н., проф.
Євтушенко М.Ю., к.с.-г.н., доц. Хижняк М.І.);
- «Електротехнічні матеріали. Частина 1 і 2» (автори – к.т.н., проф. Лут М.Т., к.т.н.,
доц. Радько І.П., к.т.н., доц. Окушко О.В., Ковтун П.М.);
- «Інвазійні хвороби риб» (автори – д.вет.н., проф. Галат В.Ф., д.вет.н., проф.
Сорока Н.М., д.вет.н., проф. Прус М.П., к.вет.н., доц. Галат М.В., д.вет.н., проф.
Довгий Ю.Ю., к.вет.н., доц. Фещенко Д.В.).
Монографії:
- «Системні принципи забезпечення якості технічного сервісу сільськогосподарської
техніки» (автори: д.т.н., проф. Войтюк В.Д., д.т.н., проф. Рубльов В.Т., к.т.н., доц.
Роговський І.Л.);
- «Рибне господарство України в умовах глобалізації економіки» (автор: д.е.н., проф.
Вдовенко Н.М.);

- «Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань в Україні»
(автори: д.ю.н., проф. Курило В.І., к.ю.н. Рамазанова У.В.);
- «Правове регулювання податкового контролю у сфері виробництва і обігу спирту
та алкогольних напоїв» (автори: д.ю.н., проф. Курило В.І., к.ю.н. Анісімова Н.М.);
- «Фізика, синтез та біологічна функціональність нанорозмірних об'єктів» (автори:
д.т.н., доц. Лопатько К.Г., д.т.н., проф. Афтанділянц Є.Г., к.т.н., доц. Зазимко О.В., к.б.н.,
с.н.с. Трач В.В.);
- монографії «Біотехнологія розмноження та вирощування рослин родини Salicaceae
Mirbel для створення енергетичних плантацій» (автори: к.б.н., доц. Білоус С.Ю., к.с.-г.н.,
с.н.с. Чорнобров О.Ю., к.б.н. Кругляк Ю.М.).
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