Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
24 жовтня 2018 року (протокол № 3) 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:
- «Осетрівництво. Частина 1» (автори – канд. біол. наук, доцент Андрющенко А.І.,
д-р с.-г. наук, професор Вовк Н.І., канд. с.-г. наук, доцент Кондратюк В.М.);
- «Охорона праці в галузі (харчові технології)» (автори – канд. техн. наук, доцент
Войналович О.В., канд. с.-г. наук, доцент Марчишина Є.І.);
- «Ветеринарна клінічна біохімія» (автори – д-р вет. наук, професор Левченко В.І.,
д-р вет. наук, професор Влізло В.В., д-р вет. наук, професор Кондрахін І.П., д-р біол. наук,
професор Мельничук Д.О., канд. біол. наук, доцент Апуховська Л.І., Галяс В.Л., д-р вет. наук,
професор Головаха В.І., д-р вет. наук, професор Сахнюк В.В., д-р вет. наук, професор Томчук В.А.,
д-р вет. наук, професор Грищенко В.А., д-р біол. наук, професор Цвіліховський М.І.);
- «Електронна комерція» (автори – канд. економ. наук, професор Швиденко М.З.,
ст. викладач Касаткіна О.М., канд. економ. наук Швиденко О.М.).
Навчальні посібники:
- «Електричні апарати станцій і підстанцій» (автори – канд. техн. наук, доцент Макаревич С.С.,
канд. техн. наук, доцент Петренко А.В., канд. техн. наук, доцент Скрипник А.М.);
- «Основи селекції овочевих культур» (автори – д-р с.-г. наук, професор Жук О.Я., канд.
с.-г. наук, доцент Федосій І.О.);
- «Динаміка й оптимізація машин» (автори – д-р техн. наук, професор Ловейкін В.С.,
д-р техн. наук, доцент Ромасевич Ю.О., Кульпін Р.А.);
- «Фізика з основами кваліметрії» (автори – канд. фіз.-мат. наук, доцент Бойко В.В.,
д-р фіз.-мат. наук, професор Відьмаченко А.П., канд. біол. наук, доцент Залоїло І.А., Малюта М.В.);
- «Управління якістю та безпечністю продовольчої сировини та харчових продуктів»
(автори – д-р техн. наук, професор Баль-Прилипко Л.В., канд. техн. наук, доцент Слива Ю.В.,
канд. біол. наук, доцент Сілонова Н.Б.);
- «Управління проектами» (автори – д-р економ. наук, проф. Мостенська Т.Л., канд.
економ. наук, доц. Мостенська Т.Г., канд. економ. наук, доц. Ралко О.С.);
- «Відновлювальна енергетика в аграрному виробництві» (автори – д-р економ. наук,
проф. Скидан О.В., д-р техн. наук, проф. Голуб Г.А., д-р техн. наук, доц. Кухарець С.М., канд.
техн. наук, доц. Ярош О.Д., канд. техн. наук, доц. Чуба В.В., канд. техн. наук Медведський О.В.,
канд. техн. наук Цивенкова Н.М., канд. техн. наук, доц. Соколовський О.Ф., канд. економ. наук
Кухарець В.В.);
- «Будівельне матеріалознавство та зварювання в будівництві» (автори – д-р техн. наук,
професор Афтанділянц Є.Г., канд. техн. наук, доцент Зазимко О.В., д-р техн. наук, професор
Лопатько К.Г.);
- «Технології біовиробництва» (автори – д-р с.-г. наук, професор Лісовий М.М., д-р с.-г.
наук, с.н.с. Таргоня В.С.);
- «Теорія оптимізації. Частина 2» (автори – канд. техн. наук, доц. Мірських Г.О., д-р техн.
наук, доц. Жильцов А.В.);
- «Електричні машини змінного струму» (автори – д-р техн. наук, професор Заблодський М.М.,
канд. техн. наук, доцент Чуєнко Р.М., канд. техн. наук, ст. викладач Васюк В.В.);
- «Історія та філософія будівництва (англ. мовою)» (автори – канд. техн. наук, доцент
Бакулін Є.А., асистент Бакуліна В.М.);

- «Формування агроландшафтів» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Барвінський А.В., канд.
екон. наук, доцент Тихенко Р.В.);
- «Вступ до мовознавства. Частина 1» (автори – д-р філол. наук, професор Шинкарук В.Д.,
д-р філол. наук, доцент Харченко С.В.);
- «Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях. Голографія» (автори – канд. техн.
наук, доц. Ткаченко О.М., Чухлєб А.В.);
- «Дистанційний моніторинг земельних ресурсів» (автори – д-р техн. наук, доцент Кохан С.С.,
с.н.с. Востоков А.Б.);
- «Проектування ландшафтних об’єктів. Частина 2» (автори – д-р с.-г. наук, професор
Ковалевський С.Б., канд. біол. наук, доцент Демченко О.О., Березівський Л.М., канд. с.-г. наук
Соботович А.Л.);
- «Практикум з гербології» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Косолап М.П., д-р с.-г. наук,
професор Примак І.Д., канд. с.-г. наук, доцент Іванюк М.Ф., канд. с.-г. наук, доцент Анісімова А.А.,
старший викладач Бабенко А.І.);
- «Біопалива. Частина 2» (автори – канд. техн. наук, доц. Поліщук В.М., канд. техн. наук,
доцент Тарасенко С.Є.);
- «Нематоди» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Бабич А.Г., канд. біол. наук, доцент Бабич О.А.);
- «Проблеми аграрного права. Частина 1» (автор – д-р юрид. наук, доцент Гафурова О.В.).
Довідники, словники:
- «Агроекологічна оцінка добрив та їх використання в агроценозах» (автори – канд. с.-г.
наук, доцент Марчук І.У., канд. с.-г. наук, доцент Макаренко В.М., канд. с.-г. наук, доцент
Ященко Л.А.);
- «Загальна екологія» (автори – канд. техн. наук, доц. Кропивко С.В., канд. с.-г. наук
Євпак І.В., канд. пед. наук Пузир Т.М., Суінова Д.М.; Манішевська Н.М., канд. біол. наук,
доцент Лобова О.В., канд. с.-г. наук, доцент Павлюк С.Д.);
- українсько-англійський тлумачний словник «Матеріалознавство, технологія
конструкційних матеріалів і машинобудування. Кн.2» (автори – д-р техн. наук, професор
Афтанділянц Є.Г., канд. техн. наук, доцент Зазимко О.В., д-р техн. наук, професор Лопатько К.Г.,
асистент Похиленко Г.М.).
Монографії:
- «Ялівець козацький в урболандшафтах м. Києва» (автори: канд. біол. наук Бровко О. Ф.,
д-р с.-г. наук Бровко Ф. М.);
- «Прискорене сушіння заготовок із деревини дуба» (автори: д-р техн. наук, проф.
Пінчевська О. О., канд. техн. наук Спірочкін А. К., канд. техн. наук Борячинський В. В.);
- «Кафедра епізоотології та організації ветеринарної справи. Історично-бібліографічний
нарис до 120-річчя НУБіП України» (автори: д-р вет. наук, проф. Недосєков В.В., канд. вет. наук,
доц. Сорокіна Н.Г., канд. вет. наук, доц. Мельник В.В., канд. вет. наук, доц. Поліщук В. В., канд.
вет. наук, доц. Литвиненко В. М., канд. вет. наук, доц. Мартинюк О. Г.);
- «Біотехнологія їстівних грибів» у двох томах (автор: канд. с.-г. наук Іванова Т.В.);
- «Превентивний захист урбофітоценозів від попелиць та кокцид» (автори: канд. с.-г. наук
Сикало О.О., канд. біол. наук Чумак П.Я., канд. с.-г. наук Вигера С.М., д-р с.-г. наук Ключевич М.М.,
канд. с.-г. наук Чернега Т.О., Школьна Л.С.);
- «Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності в Україні: шляхи
вдосконалення» (автори: д-р юрид. наук, проф. Світличний О.П., канд. юрид. наук Волк Н. В.);
- «Історія та сьогодення кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого»
(автори: д-р вет. наук, проф. Томчук В. А., д-р вет. наук, проф. Карповський В. І., д-р вет. наук,
проф. Грищенко В. А., д-р с.-г. наук, проф. Трокоз В. О., д-р пед. наук, доц. Кліх Л. В., д-р біол.
наук, доц. Калачнюк Л. Г., канд. біол. наук, доц. Тупицька О. М., канд. вет. наук, доц.
Кладницька Л. В., канд. вет. наук, доц. Журенко О. В., канд. біол. наук, доц. Цвіліховський В. І.,
канд. біол. наук, доц. Деркач Є. А., канд. вет. наук, доц. Арнаута О.В., канд. вет. наук, доц.
Криворучко Д.І., канд. біол. наук Ткаченко Т. А.);
- «Якість і безпечність свинини за застосування органічних кормових добавок» (автори:
д-р вет. наук Ткачук С. А., Ткачик Л. В.);

- «Кавітація в харчових і переробних виробництвах» (автори: д-р техн. наук, проф.
Сухенко Ю. Г., д-р техн. наук, проф. Литвиненко О. А., канд. техн. наук, доц. Муштрук М. М.,
канд. с.-г. наук, доц. Слободянюк Н. М.);
- «Електронні інформаційні ресурси перекладача науково-технічної літератури» (автори:
д-р пед. наук, проф. Амеліна С. М., д-р пед. наук, доц. Тарасенко Р. О.);
- «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії: теорія і
методика» (автор: канд. пед. наук Кошук О. Б.);
- «Технологія тестового контролю результатів навчання фахівців із агроінженерії»
(автори: канд. пед. наук Кошук О. Б., д-р пед. наук, доц. Вікторова Л. В., д-р пед. наук, проф.
Лузан П. Г., канд. пед. наук, доц. Рудик Я. М., канд. пед. наук, доц. Михайліченко М. В.);
- «Евристичні і апроксимаційні моделі в проектуванні та експлуатації електротехнічного
обладнання» (в двох книгах) (автори: д-р тех. наук, доц. Жильцов А. В., канд. тех. наук, доц.
Мірських Г. О.);
- «Лабораторний контроль ксенобіотиків для оцінки екологічної безпеки продукції
рослинництва» (автори: д-р техн. наук, доц. Ковшун Л. О., канд. хім. наук, доц. Хижан О. І.);
- «Отруєння тварин Т-2 токсином» (автори: д-р вет. наук, проф. Духницький В. Б., канд.
вет. наук, доц. Бойко Г. В., канд. вет. наук, доц. Іщенко В. Д.);
- «Енергетичний потенціал деревної біомаси у лісах Українського Полісся» (автори:
д-р с.-г. наук, доц. Василишин Р. Д., д-р с.-г. наук, проф. Лакида П. І., д-р екон. наук, доц.
Карпук А.І, д-р с.-г. наук Білоус А. М., д-р с.-г. наук, проф. Зібцев С. В., канд. с.-г. наук, доц.
Морозюк О. В., канд. біол. наук Лазарєв Л. М., канд. біол. наук Отрешко Л. М., канд. біол. наук
Косарчук О. В., канд. с.-г. наук, доц. Терентьєв А. Ю., Шевчук О. В., канд. с.-г. наук Мельник О. М.,
канд. с.-г. наук Одарченко І.С., канд. с.-г. наук, Лакида М. О., Василишин О. М., Слива О.А.,
Слюсарчук В. В.);
- «Таксація дерев і деревостанів липи серцелистої» (автори: канд. с.-г. наук Сошенський О.М.,
д-р с.-г. наук, проф. Гірс О. А., канд. с.-г. наук, доц. Свинчук В. А.);
- «Гіркокаштан звичайний у зелених насадженнях міста Києва: повнодеревність та
розмірно-якісна структура» (автори: канд. с.-г. наук Леснік О. М., д-р с.-г. наук, проф. Гірс О. А.);
- «Фітомаса чагарникових верб Чернігівського Полісся» (автори: канд. с.-г. наук Голяка Д. М.,
д-р с.-г. наук Білоус А. М., канд. с.-г. наук Голяка М. А.);
- «Experimental data on live biomass of Ukrainian coniferous forests (Дослідні дані з
оцінювання фітомаси хвойних деревостанів України)» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Лакида П. І.,
д-р с.-г. наук, доц. Василишин Р. Д., канд. с.-г. наук Блищик В. І., канд. с.-г. наук, доц. Лакида І. П.,
канд. с.-г. наук Терентьєв А. Ю., канд. с.-г. наук, доц. Домашовець Г.С., канд. с.-г. наук
Володимиренко В.М., д-р с.-г. наук Білоус А.М., канд. с.-г. наук, доц. Матушевич Л.М., канд.
с.-г. наук Мельник О.М., канд. с.-г. наук Лакида М. О., канд. с.-г. наук Алексіюк І.Л., канд. біол.
наук Ловинська В. М., Стратій Н. В.);
- «Мікрофлора забруднених радіонуклідами ґрунтів» (автори: канд. біол. наук Паренюк О. Ю.,
канд. біол. наук Іллєнко В. В., д-р біол. наук, проф. Гудков І. М.);
- «Enterocytes membranes of the small intestine at pathology and conditions of hibernation
(Мембрани ентероцитів тонкого кишечнику при патології та за умов гіпобіозу)» (автори: д-р вет.
наук, проф. Томчук В.А., д-р вет. наук, проф. Грищенко В.А., канд. біол. наук, доц.
Цвіліховський В. І., д-р вет. наук, проф. Іллек Й.);
- «Підвищення довговічності сепаруючих робочих органів молоткових дробарок
конструктивними методами» (автори: д-р техн. наук, проф. Бойко А.І., канд. техн. наук
Федченко З. А., канд. техн. наук Попик П. С., канд. техн. наук Банний О. О.);
- «Підприємницька діяльність та її оптимізація у виробничих структурах агробізнесу»
(автори: д-р екон. наук, проф. Ільчук М. М., канд. екон. наук, доц. Барановська О. Д., канд. екон.
наук Ус С. І., канд. екон. наук Дмитрук М. І.);
- «Техніко-технологічні основи довговічності стрілчастих культиваторних лап» (автор:
канд. техн. наук, доц. Бондарєв С. І.);
- «Нариси з історії вітчизняного краєзнавства: Товариство з вивчення Криму (19221932 рр.)» (автор: канд. іст. наук, доц. Севастьянов О. В.);

- «Атласне картографування вартості земель України» у 2-х частинах (автори: д-р геогр.
наук, проф. Ковальчук І.П., д-р екон. наук, доц. Мартин А. Г., канд. екон. наук, доц. Тихенко Р.В.,
канд. екон. наук Опенько І.А., канд. екон. наук Шевченко О.В., канд. екон. наук, доц. Жук О. П.,
канд. екон. наук Кошель А. О., канд. с.-г. наук Богданець В. А., д-р геогр. наук Палеха Ю. М.,
Патиченко О. М., канд. с-г. наук Тихенко О. В., канд. екон. наук Чумаченко О. М.);
- «Стратегія сталого розвитку сільських територій України та економічний механізм її
реалізації» (автор: Тимошенко М. М.);
- науково-практичних рекомендацій «Індикація Citrobacter spp. у біологічному матеріалі,
харчових продуктах, кормах та об’єктах довкілля» (автори: Тімченко О. В., канд. вет. наук, доц.
Козловська Г.В., д-р вет. наук, проф. Бердник В.П., канд. вет. наук Кіт А.А.).
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська

