
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 25 квітня 2018 року (протокол № 9) 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: 

- підручник «Надійність обладнання галузі» (автори – д-р. техн. наук, проф. 

Сухенко Ю.Г., д-р. техн. наук, проф. Паламарчук І.П., канд. техн. наук, доц. Сивак Р.І., канд. 

техн. наук, доц. Жеплінська М.М.); 

- навчальний посібник «Процеси та апарати харчових виробництв» (автори – д-р. техн. 

наук, проф. Сухенко Ю.Г., канд. техн. наук, доц. Жеплінська М.М. канд. техн. наук 

Муштрук М.М.); 

- навчальний посібник «Історія та філософія будівництва» (автори – канд. техн. наук, 

доц. Бакулін Є.А., Бакуліна В.М.); 

- навчальний посібник «Лісогосподарські машини та знаряддя» (автори – канд. техн. 

наук, доц. Виговський А.Ю., канд. с.-г. наук, доц. Білоус М.М.); 

- монографію «Кафедра терапії і клінічної діагностики НУБіП України: історично-

бібліографічний нарис до 120-річчя Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» (автори: д-р. біол. наук, проф. Цвіліховський М. І., канд. вет. 

наук, доц. Костенко В. М., канд. вет. наук, доц. Голопура С. І., д-р. вет. наук, проф. 

Долецький С. П., канд. вет. наук, доц. Бондар В. О., канд. вет. наук, доц. Павленко О. І., канд. 

вет. наук, доц. Немова Т. В.); 

- монографію «Кафедра гігієни тварин та санітарії ім. професора А. К. Скороходька» 

(історично-бібліографічний нарис до 120-річчя НУБіП України) (автори: д-р. біол. наук, проф. 

Захаренко М. О., д-р. вет. наук, проф. Засєкін Д. А., канд. вет. наук, доц. Поляковський В. М., 

д-р. вет. проф. Шевченко Л. В., канд. вет. наук, доц. Михальська В. М., канд. вет. наук, доц. 

Кос'янчук Н. І., канд. вет. наук, доц. Соломон В. В., канд. вет. наук Кучерук М. Д.); 

- монографію «Історія кафедри ботаніки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (1898-2018 рр.)» (автори: д-р. пед. наук, проф. Ніколаєнко С. 

М., д-р. біол. наук, проф. Якубенко Б.Є., д-р. біол. наук, проф. Григорюк І. П., д-р. с.-г. наук, 

проф. Лакида П.І.); 

- монографію «Актуальні проблеми рибопереробної галузі» (автори: д-р. тех. наук, проф. 

Баль-Прилипко Л. В., канд. тех. наук Старкова Е. Р., Лебський С. О., Андрощук О. С.); 

- монографію «Філософія в системі освіти» (автор: д-р. філос. наук, проф. Максюта М.Є.); 

- монографію «Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся України» (автори: д-р. 

с.-г. наук, проф. Лакида П. І., канд. с.-г. наук, доц. Бала О. П., канд. с.-г. наук, доц. 

Матушевич Л. М., канд. с.-г. наук, доц. Лакида І. П., канд. с.-г. наук, доц. Іванюк І. Д.); 

- монографії «Пожежна небезпека лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС та 

підвищення їх пожежостійкості» (автори: д-р. с.-г. наук Зібцев С. В., д-р. с.-г. наук, проф. 

Лакида П. І., Борсук О. А., д-р. с.-г. наук Яворовський П. П., Корень В. А., канд. с.-г. наук 

Гуменюк В. В.); 

- монографію «Вирощування садивного матеріалу сосни звичайної в Лівобережному 

Лісостепу України» (автори: д-р. с.-г. наук, проф. Ковалевський С. Б., канд. с.-г. наук 

Тараненко Ю. М.); 

- монографію «Механіко-технологічні основи виробництва і використання біопалив в 

агроекосистемах» (автори: д-р. техн. наук, проф. Голуб Г. А., д-р. техн. наук Кухарець С. М., 

канд. техн. наук Чуба В. В., канд. техн. наук Марус О. А.); 

 



- довідник «Глобальне здоров'я, якість та безпека життя (основи нутриціології, 

харчові, біологічно активні та в косметичних засобах добавки, токсичні ксенобіотики, 

органічне землеробство, допінгові та наркотичні засоби отрути організмів, стрес, 

паразитологія, генетична інженерія» (автори: д-р. біол. наук, проф. Войціцький В. М., д-р. 

біол. наук, проф. Хижняк С. В., д-р. с.-г. наук, проф. Данчук В. В., д-р. с.-г. наук, проф. 

Дрозда В. Ф., Баранов Ю. С., Бондаренко І. В., Давиденко А. В., Дикун М. В., Жирнов В. В., 

канд. вет. наук Іщенко Л. М., Лапоша О. А., канд. вет. наук Мідик С. В., канд. біол. наук 

Морозова В. С., Рихлівський І. П., Самкова О. П., д-р вет. наук, проф. Ушкалов В. О.); 

- науково-методичні рекомендації «Анатомія пір'я» (автори: д-р. вет. наук, проф. 

Костюк В. К., д-р. вет. наук, проф. Мельник О. П., Волощук О. В.); 

- наукові рекомендації зі створення сталих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до 

біотичних та абіотичних чинників (автори: канд. біол. наук Чумак П. Я., канд. с.-г. наук 

Вигера С. М., канд. с.-г. наук Сикало О. О., канд. с.-г. наук Федоренко А. В., Сильчук О. І.). 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


