
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

22 березня 2017 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: 

Підручники: 

- «Ветеринарна фармакологія» (автори - д.вет.н., проф. Хмельницький Г.О., д.вет.н., проф. 

Духницький В.Б.); 

- «Педагогіка і методика навчання у вищій школі» (автор - д.пед.н., проф. Зайченко І.В.); 

- «Машины и оборудование в животноводстве» (російською мовою) (автори – Кітун А.В., 

Передня В.І., Романюк Н.Н., д.т.н., проф. Голуб Г.А., к.т.н., доц. Павленко С.І.); 

- «Сільськогосподарська фітопатологія» (автори - к.б.н., проф. Марков І.Л., к.б.н., доц. 

Башта О.В., к.с.-г.н., доц. Гентош Д.Т., к.с.-г.н., доц. Дерменко О.П., к.б.н., доц. Піковський М.Й.); 

- «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» (українською та англійською 

мовами) (автори - д.т.н., проф. Баль-Прилипко Л.В., к.с.-г.н., доц. Слободянюк Н.М., д.т.н., проф. 

Поліщук Г.Є., д.вет.н., проф. Паска М.З., к.т.н., доц. Бурак В.Є.). 

 

Навчальні посібники: 

- «Контроль і безпека якості сільськогосподарської продукції» (автори - Ященко Л.Д., 

Пузир Т.М., д.пед.н., доц. Кліх Л.В., к.б.н., доц. Тупицька О.М.); 

- «Технічний сервіс обладнання лісового комплексу» (автори - д.т.н., проф. Войтюк В.Д., к.т.н. 

Тітова Л.Л., к.т.н., с.н.с. Роговський І.Л., к.т.н., доц. Надточій О.В.); 

- «Машини для рослинництва: Практикум» (автори - к.т.н., проф. Войтюк Д.Г., к.і.н., доц. 

Деркач О.П.); 

- «Теорія технічних систем» (автори - д.т.н., проф. Ловейкін В.С., д.т.н., доц. Ромасевич Ю.О.); 

- «Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу» (автори - д.е.н., проф. Сук Л.К., д.е.н., проф. 

Сук П.Л., к.е.н., доц. Данілочкіна О.В.); 

- «Управління фінансово-економічною діяльністю вищих навчальних закладів (нормативно-

правові акти)» (автори - к.е.н., доц. Дробот Н.М., к.е.н., доц. Власенко Т.О., асист. Костюк Т.О.); 

- «Бюджетний менеджмент» (автори - к.е.н., доц. Титарчук І.М., к.е.н. Негода Ю.В.); 

- «Хроматографічні та електрофоретичні методи аналізу» (автори - д.б.н., проф. 

Войціцький В.М., д.б.н., проф. Хижняк С.В., д.вет.н., проф. Грищенко В.А., д.вет.н., проф. 

Томчук В.А., к.х.н., с.н.с. Баранов Ю.С.). 

 

Монографії: 

- «Динаміка і оптимізація режимів руху машин лісового комплексу» (автори: д.т.н., проф. 

Ловейкін В.С., д.т.н., доц. Ромасевич Ю.О., к.т.н. Сердюченко Ю.Ю., к.т.н. Лимар П.В.); 

- «Малофагози голубів» (автори: д.вет.н., проф. Сорока Н.М., д.вет.н., проф. Стибель В.В., 

к.вет.н. Сидоренко І.В., к.вет.н. Пашкевич І.Ю.);  

- «Професор Іван Садовський» (автор: д.вет.н., проф. Рудик С.К.); 

- «Макроекономічні диспропорції економіки України: сутність та особливості формування» 

(автор: к.е.н., доц. Вдовічен А.А.);  

- «Сталий розвиток сільських територій в умовах соціально-економічних трансформацій та 

людиноцентризму: теорія та практика» (автор: к.е.н., проф. Ткачук В.А.);  

- «Синтаксичні норми української літературної мови» (автор: к.філол.н., доц. Харченко С.В.);  

- «Методичні рекомендації з диференціації антитіл, специфічних щодо збудників ієрсиніозу 

(Yersinia enterocolitica) та бруцельозу (Br. abortus)» (автори: Хоменко Я.В., к.вет.н., доц. Козловська Г.В.).  

 



Науково-практичні рекомендації: 

- «Застосування дезінфікуючого засобу «Унівайт»» (автори: д.вет.н., проф. Засєкін Д.А., д.вет.н., 

с.н.с. Коваленко В.Л., Димко Р.О.); 

- «Ефективність застосування брикету-лизунця пролонгованої дії «Кенділакт» лактуючим 

коровам у різних біогеохімічних зонах України» (автори: д.вет.н., проф. Засєкін Д.А., к.вет.н., доц. 

Соколюк В.М., Димко Р.О.).  

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


