
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 30 травня 2018 року (протокол № 10) 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: 

Навчальні посібники: 

- «Агрофізика грунту» (автори – д-р біол. наук, академік НААН України Медведєв В.В., 

д-р с.-г. наук, проф. Булигін С.Ю., канд. с.-г. наук, доц. Вітвіцький С.В., канд. с.-г. наук 

Пліско І.В.). 

- «Фізика грунту» (автори – д-р біол. наук, академік НААН України Медведєв В.В., 

д-р с.-г. наук, проф. Булигін С.Ю., канд. с.-г. наук, доц. Вітвіцький С.В.). 

- «Охорона грунтів» (автори – д-р с.-г. наук, проф. Булигін С.Ю., канд. с.-г. наук, доц. 

Вітвіцький С.В., д-р с.-г. наук проф. Величко В.А.). 

- «Біржова діяльність і підприємництво» (автори – д-р. економ. наук., проф.  Ільчук М.М., 

д-р. економ. наук., проф. Резнік Н.П.). 

- «Запалювання і згоряння в поршневих двигунах внутрішнього згоряння» (автор – канд. 

техн. наук, доц. Шкарівський Г.В.). 

 

Монографії: 

- «Ялина європейська у насадженнях Правобережного Лісостепу» (автори: канд. с.-г. наук 

Середюк О.О., д-р с.-г. наук Фучило Я.Д.)  

- «Перга. Ресурси і технологія виробництва» (автори: канд. с.-г. наук Адамчук Л. О., 

д-р с.-г. наук, проф. Броварський В. Д., Величко С. М., PhD Ян Бріндза, PhD Роберт Хлебо). 

- «Machines for Sugarbeet Harvesting. Theory and Calculation (Бурякозбиральні машини. 

Теорія та розрахунок)» (автори: V. Bulgakov, V. Adamchuk, H. Beloev, P. Kangalov, G. Mitev).  

- «Адміністративні послуги у ветеринарній та фітосанітарній сферах: теоретико-правовий 

вимір» (автори: д-р юрид. наук, проф. Курило В. І., канд. юрид. наук, доц. Гулак О. В., канд. 

юрид. наук Рафальський А. Р.).  

- «Загадкова анатомія. Життя в їжі» (автор: д-р вет. наук, проф. Рудик С. К.).  

- «Фінансове забезпечення розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в 

Україні» (автори: д-р екон. наук, проф. Кваша С.М., д-р екон. наук, проф. Давиденко Н.М., канд. 

екон. наук Ключка О.В.). 

- «Формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та 

шляхи її реалізації в Україні» (за редакцією д-ра екон. наук, проф. Вдовенко Н.М.). 

- «Сталий сільський розвиток та конкурентоспроможність аграрного сектора в умовах 

трансформації бюджетної підтримки» (автори: д-р. екон. наук, проф. Вдовенко Н. М., 

Невесенко А. В.). 

- науково-методичні рекомендації «Наукові основи оцінювання та моделювання колориту 

паркових ландшафтів» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Олексійченко Н.О., канд. с.-г. наук, доц. 

Гатальська Н.В., Мавко М.С.). 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


