Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
28 грудня 2016 року (протокол № 6) 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:
- «Управління технологічними процесами у рослинництві» (автори - д.т.н., професор
Войтюк В.Д., к.т.н., доцент Бондар С.М., к.т.н., доцент Шимко Л.С., к.т.н., доцент Пришляк В.М.);
- «Технологічні рішення виробництва молочних продуктів спеціального призначення»
(автори – к.т.н., доцент Савченко О.А., к.т.н., доцент Грек О.В., к.т.н. Красуля О.О.);
- «Геодезія» (автори – к.с.-г.н., доцент Новак Б.І., к.с.-г.н., доцент Рафальська Л.П., к.е.н.,
доцент Жук О.П.; за загальною редакцією д.географ.н., проф. Ковальчука І.П.).
Навчальні посібники:
- «Експлуатація машин і обладнання» (автори - к.т.н. Кіяшко В.М., к.т.н., доцент
Тіхонов О.В., к.т.н. Борхаленко Ю.О., к.т.н., доцент Шатров Р.В., ст. викладач Опалко В.Г.);
- «Експлуатація машинно-тракторного парку в агропромисловому комплексі» (автори
– д.т.н., професор Войтюк В.Д., к.т.н., професор Мельник І.І., к.т.н., доцент Шатров Р.В.,
ст. викладач Опалко В.Г., к.т.н., доцент Шимко Л.С., к.т.н., доцент Марченко В.В., к.т.н., доцент
Солтисюк В.І.);
- «Плодівництво. Практикум» (автори – к.с.-г.н., доцент Андрусик Ю.Ю., к.с.-г.н., доцент
Гонтар В.Т., д.с.-г.н., професор Кондратенко Т.Є., к.с.-г.н., доцент Мазур Б.М., к.с.-г.н., доцент
Сіленко В.О., к.с.-г.н., доцент Стрельніков В.О., к.с.-г.н., доцент Шевчук Н.В.);
- «Органічне овочівництво» (автори – к.с.-г.н., доцент Слєпцов Ю.В., к.с.-г.н., доцент
Федосій І.О.);
- «Цивільний захист» (автори – к.с.-г.н., доцент Кудрявицька А.М., к.с.-г.н., доцент
Ракоїд О.О.);
- «Основи екології» (автор – к.с.-г.н., доцент Ракоїд О.О.);
- «Оптимізація конструкцій технічних систем» (автори – к.т.н., доцент Човнюк Ю.В.,
к.т.н., доцент Шимко Л.С., ст. викладач Приходько С.П.);
- «Вища та прикладна математика» (автори – д.фіз.-мат.н., проф. Гнучій Ю.Б., асист.
Криворот Т.Г.);
- «Малопоширені плодові культури» (автори – д.с.-г.н., ст.н.с. Меженський В.М., к.б.н.,
доцент Меженська Л.О.);
- «Take – home task» (автор – ст.викл. Розгон І.Ю.);
- «Страховий менеджмент» (автор – к.е.н., доцент Фурса А.В.);
- «Податковий менеджмент» (автор – к.е.н., доцент Долженко І.І.);
- «Облік і аудит у питаннях та відповідях» (автори – д.е.н., професор Калюга Є.В., д.е.н.,
проф. Савчук В.К., д.е.н., професор Сук Л.К., к.е.н., доцент Дерев’янко С.І., к.е.н. доцент
Колеснікова О.М., к.е.н. доцент Кузик Н.П., к.е.н., доцент Тивончук С.В., к.е.н. Шевчук К.В., к.е.н.,
доцент Шиш А.М.);
- «Контроль якості та розрахунки в сироробстві» (автори – к.т.н., доцент Савченко О.А.,
к.т.н. Тимчук А.В.);
- «Міжнародні економічні відносини» (автори – к.е.н., доц. Діброва Л.В., к.е.н., доц.
Кузьменко С.В.);
- «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» (автор – к.е.н., доцент Діброва Л.В.);
- «Англійська мова для агроінженерів» (автор – старший викладач Березова Л.В.);

- «Аналіз мікробіологічних ризиків у харчовому ланцюзі» (автори – д.вет.н., професор
Якубчак О.М., к.б.н., доцент Галабурда М.А.);
- «Аспектний переклад аграрних текстів» (автор – к.філол.н., доцент Сидорук Г.І.);
- «Basics of translation Theory» (автор – к.філол.н., доцент Сидорук Г.І.);
- «Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг і міських вулиць»
(автори – к.т.н. Давиденко О.О., к.т.н., доцент Давиденко М.О.);
- «Проектування залізобетонних перекриттів зі сталевим профільованим настилом»
(автори – д.т.н., професор Давиденко О.І., к.т.н. Давиденко О.О., к.т.н., доцент Бєляєва С.Ю.);
- «Збірник задач з психології» (автор – д.психол.н., професор Шамне А.В.);
- «Master’s course of business English for veterinarians» (автор – асист. Мишак О.О.);
- «Стандартизація у тваринництві» (автори – д.с.-г.н., професор Ібатуллін І.І., д.с.-г.н.,
професор Пабат В.О., к.с.-г.н., доцент Маньковський А.Я., Бащенко М.І., Гладій М.В.,
Руденко Є.В., Лісовенко В.Т., Волощук М.М., Кваша М.М., Піщолка В.А., Кудрявська Н.В.,
Костенко О.І.);
- «English for forestry and Landscape-park management» (автор – ст. викладач
Поліщук А.В.);
- «English for business documents» (автор – к.пед.н. Яременко Н.В.);
- «Методика дослідження у бджільництві» (автори – д.с.-г.н., професор Броварський В.Д.,
кандидат наук, доцент Бріндза Ясь, д.с.-г.н., доцент Отченашко В.В., д.с.-г.н., професор
Повозніков М.Г., к.с.-г.н. Адамчук Л.О.);
- «Сучасні технології ремонту і відновлення сільськогосподарської техніки» (автори –
к.т.н., доцент Карабіньош С.С., к.т.н., доцент Ружило З.В., к.е.н., доцент Мельник В.І.);
- «Економіка та врядування» (автор – к.е.н., доцент Вишнівська Б.В.);
- навчального посібника «Управління якістю та безпечністю сільськогосподарської та
харчової продукції на основі принципів НАССР» (автори – к.т.н., доцент Слива Ю.В., к.т.н.,
доцент Ягодзинський В.А.);
- «Дослідницькі та інноваційні процеси у стандартизації, сертифікації та управлінні
якістю» (автор – к.б.н., доцент Сілонова Н.Б.);
- «САПР технологічних об’єктів і автоматизованих систем» (автори – д.т.н., професор
Лисенко В.П., к.т.н., ст. викл. Кіктєв М.О., к.т.н., доцент Вдовин Р.М.);
- «Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн» (автори – д.е.н., доцент Олійник-Данн О.О.,
ст. викладач Олійник Л.М.);
- «Іпотечне кредитування» (автори – д.е.н., доцент Олійник-Данн О.О., д.е.н., доцент
Васілєвська Н.С.);
- «Управління трудовими ресурсами» (автори – д.е.н., професор Шинкарук Л.В., д.е.н.,
професор Мостенська Т.Л., к.е.н. Власенко Т.О.);
- «Вища математика» (автори – д.фіз.-мат.н., професор Мартиненко М.А., к.фіз.-мат.н.,
доцент Нещадим О.М., к.фіз.-мат.н., доцент Сафонов В.М.);
- «Філософія. Релігієзнавство. Логіка» (автори – к.філос.н., доцент Гейко С.М., к.філос.н.,
доцент Культенко В.П., к.філос.н. Кичкирук Т.В., к.філос.н., доцент Савицька І.М., к.філос.н.,
доцент Супрун А.Г., к.філос.н. Лаута О.Д.);
- «Основи економіки підприємства» (автори – д.е.н., професор Збарський В.К., д.е.н.,
професор Талавиря М.П., к.е.н., доцент Ярема Л.В.).
Словники, довідники:
- термінологічний словник-довідник з агроінженерії (автори – к.пед.н., доцент Толочко С.В.,
к.т.н., доцент Шимко Л.С., к.т.н., доцент Пришляк В.М.);
- «Українсько-англійський словник статистико-економічних термінів» (автори – д.е.н.,
професор Савчук В.К., к.е.н., доцент Кінєва Т.С., к.е.н., доцент Куць Т.В., к.е.н., доцент Чухліб А.В.);
- «Економіка природокористування» (автори – д.е.н., професор Рогач С.М., к.е.н., доцент
Куцеконь Л.О.).

Монографії:
- «Природно-ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств: обліковоаналітична оцінка, стратегія розвитку» (автори: д.е.н., проф. Савчук В.К., к.е.н. Воляк Л.Р.);
- «Genesis of Ukrainian agrarian legislation (the 2 nd part XIX c. – beginning XXI c.)»
(автори: д.ю.н., професор Єрмоленко В. М., д.ю.н., доцент Гафурова О. В., к.ю.н., доцент
Заріцька І. М.);
- «Синдром зниження несучості в курей» (автори: д.вет.н., проф. Борисевич Б. В., к.вет.н.,
доц. Лісова В. В., Шацило Є. С.);
- «Заповідна дендросозофлора Українського Полісся» (автори: д.б.н., проф.
Попович С.Ю., Савоськіна А.М., Шерстюк М.Ю., к.б.н., ст. викл. Михайлович Н.В., к.с.-г.н., доц.
Дзиба А.А.);
- «Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Українського Полісся»
(автори: д.б.н., проф. Попович С. Ю., Савоськіна А.М., д.б.н., с.н.с. Устименко П.М., Шерстюк М.Ю.,
к.с.-г.н., доц. Дзиба А.А.);
- «Институт кибернетики имени В. М. Глушкова – колыбель микроэлектронной базы
компьютерных систем» (автор: д.т.н., проф. Васюхін М. І.);
- «Maple-моделі руху частинки по шорстких нерухомих поверхнях 2-го порядку»
(автори: д.т.н., проф. Несвідомін В. М., д.т.н., проф. Пилипака С. Ф., к.т.н., доц. Бабка В. М., к.т.н.
Несвідомін А. В.);
- «Геоінформаційні системи прецизійного землеробства» (автори: д.т.н., проф.
Васюхін М. І., к.т.н. Іваник Ю. Ю., Сініцін О. В., Долинний В. В.);
- «Експлуатація лісопиляльних рам» (автор: к.т.н., проф. Сірко З.С.);
- «Competitiveness of cattle breeding products in Ukraine in context of European
integration» (автори: д.е.н., проф. Ільчук М.М., к.е.н., доц. Коновал І.А., к.е.н., доц. Радько В.І.,
Євтушенко В.Д.);
- «Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого
грунту» (автори: д.е.н., проф. Приліпка О.В., к.с.-г.н., доц. Цизь О.М.);
- «Особливості формування мікобіоти жолудів дуба звичайного в умовах Київського
Полісся» (автор: к.с.-г.н. Білоус В.М.);
- «Кишкові інвазії курей» (автори: д.вет.н., проф. Сорока Н.М., к.вет.н. Пашкевич І. Ю.,
к.вет.н. Голубцова М. В.);
- «Формування і використання оборотних коштів сільськогосподарських підприємств»
(автор: к.е.н. Муравський О.А.);
- «Розвиток іпотеки в Україні» (автор: к.е.н., доц. Калівошко О.М.);
- «Фітомаса та депонований вуглець дерев і деревостанів ясена звичайного у
правобережному Лісостепу України» (автори: д.с.-г.н., проф. Лакида П.І., к.с.-г.н. Матейко І.М.);
- «Використання еламіну в оздоровчому харчуванні» (автори: д.т.н., проф.
Баль-Прилипко Л. В., проф. Дерев`янко Л. П., Леонова Б. І., Назаров В. П.);
- «Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств: аналітична оцінка,
прогноз активізації» (автори: д.е.н., проф. Савчук В.К., к.е.н., доц. Музиченко А.О., к.е.н., доц.
Музиченко Т.О., к.е.н., доц. Шиш А.М.);
- «Організаційно-економічні засади інвестування сільськогосподарських підприємств»
(автори: к.е.н. Стариченко М.А., к.е.н., доц. Любар Р.П.);
- «Поліпшення економічних та екологічних показників роботи дизелів методом
відключення окремих робочих циклів» (автор: к.т.н., доц. Бешун О.А.).
- «Формування біоекономічного потенціалу сільського господарства України в умовах
ризиків кліматичних змін» (автори: д.е.н., проф. Діброва А.Д., д.е.н., проф. Потапенко В.М.,
к.е.н., доц. Рябченко О.О., к.е.н., доц. Діброва Л.М.; за редакцією д.е.н., проф. Діброви А.Д.);
- «Правове регулювання діяльності державних органів у сфері збереження водних
біоресурсів» (автор: к.ю.н., доц. Кідалов С.О.);
- «Ринок продукції свинарства: оптимальне поєднання ринкового та державного
регулювання» (автор: к.е.н., доц. Ібатуллін М.І.);
- «Наукові основи регуляції живлення перепелів» (автори: д.с.-г.н., проф. Ібатуллін І.І.,
д.с.-г.н., проф. Отченашко В.В., к.с.-г.н. Нечай Н.М.);

- «Формування професійної суб’єктності майбутніх філологів: теорія і практика»
(автор: к.пед.н., доц. Арістова Н.О.);
- «Мікроелементи у годівлі сільськогосподарської птиці: теоретичні аспекти
повноцінного мінерального живлення» (автори: д.с.-г.н., проф. Сичов М.Ю., к.с.-г.н. Голубєв М.І.,
к.с.-г.н. Махно К.І., к.с.-г.н. Позняковський Ю.В.;
- «Напружено-деформований стан та несуча здатність залізобетонних елементів
кругового перерізу при дії поперечної сили» (автор: к.т.н. Давиденко О.О.);
- «Міцність і деформативність залізобетонних плит, армованих сталевим
профільованим настилом» (автор: д.т.н., проф. Давиденко О.І.);
- «Напружено-деформований стан фібробетонних елементів, армованих сталевою,
мікрокристалічною та базальтовою фіброю» (автор: к.т.н. доц. Давиденко М.О.);
- наукове видання «Анотований покажчик дисертаційних робіт (українською,
російською та англійською мовами), захищених у спеціалізованих вчених радах
Національного університету біоресурсів і природокористування України у 2016 році»
(укладачі - д.с.-г.н., проф. Ібатуллін І.І., к.с.-г.н. Боярчук С.В., Голік В.В., за заг. ред. д.пед.н., проф.
Ніколаєнка С.М.).
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