Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
26 квітня 2017 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:
Підручники:
- «Українська мова професійного спрямування» (автори – д.пед.н., професор Костриця Н.М.,
к.філол.н., доцент Личук М.І.);
- «Теорія та історія соціального виховання» (автор – д.пед.н., доцент Васюк О.В.).
Навчальні посібники:
- «Технології відтворення продуктивності земель» (автори – к.с.-г.н., доц. Барвінський А.В.,
к.е.н., доц. Тихенко Р.В.);
- «Практикум з цитології, ембріології та гістології свійських тварин» (автори – д.вет.н., проф.
Хомич В.Т., к.вет.н., доц. Мазуркевич Т.А., к.вет.н., доц. Дишлюк Н.В., к.вет.н., доц. Стегней Ж.Г.);
- «Математичні методи в біології» (автор – к.с.-г.н. Осадча Ю.В.);
- «Практикум з фізики» (автори – к.фіз.-мат.н., доц. Бойко В.В., д.фіз.-мат.н., проф.
Відьмаченко А.П., к.фіз.-мат.н., доц. Гуменюк Я.О., к.фіз.-мат.н., доц. Ільїн П.П., Малюта М.В.);
- «Неорганічна хімія» (теоретичні відомості та лабораторний практикум для студентів
спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (автори – д.х.н., проф. Копілевич В.А., к.х.н., доц.
Прокопчук Н.М., к.х.н., доц. Ущапівська Т.І.);
- «Аналітична хімія» (теоретичні відомості та лабораторний практикум для студентів
спеціальності 101 «Екологія») (автори - д.х.н., проф. Копілевич В.А., к.х.н., доц. Прокопчук Н.М.,
к.х.н., доц. Войтенко Л.В., к.х.н., доц. Абарбарчук Л.М.);
- «Патопсихологія. Практикум» (автор – к.психол.н., доц. Мартинюк І.А.);
- «Технології соціально-педагогічної діяльності» (автори – к.псих.н., доц. Теслюк В.М.,
к.пед.н., доц. Ковальчук Т.І.);
- «Методика роботи гувернера» (автор – к.пед.н., доц. Маценко Л.М.);
- «Сhemistry» («Хімія» англійською мовою для студентів спеціальності «Галузеве
машинобудування») (автори – д.х.н., проф. Антрапцева Н.М., к.х.н. Солод Н.В., к.б.н. Кравченко О.О.);
- «Морфобіологічні особливості та технологія вирощування технічних культур» (автори –
к.с.-г.н., доц. Дмитришак М.Я., к.с.-г.н., доц. Мокрієнко В.А., к.с.-г.н., доц. Юник А.В.).
Довідники, словники:
- «Організація освітнього процесу – 2017» (автори – к.т.н., доц. Зазимко О.В., д.пед.н., доц.
Кліх Л.В., к.т.н., доц. Тракай В.Г.);
- «Словник фінансово-економічних термінів» (автори – д.е.н., проф. Давиденко Н.М., к.е.н.,
доц. Буряк А.В., к.е.н., доц. Данилевська-Жугунісова О.Є., к.е.н., доц. Дробот Н.М., к.е.н.
Негода ЮВ., к.е.н., доц. Олійник Л.М., к.е.н., доц. Скрипник Г.О., к.е.н., доц. Титарчук І.М.).
Монографії:
- «Механіко-технологічні основи процесів виробництва органічної продукції рослинництва»
(автори: д.т.н., проф. Голуб Г.А., д.т.н., доц. Кухарець С.М., к.т.н., доц. Марус О.А., к.т.н., доц.
Павленко С.І., д.т.н., доц. Лопатько К.Г., к.т.н. Скоробогатов Д.В.);
- «Расчетное определение эксплуатационных характеристик автомобиля» (автори: к.т.н., проф.
Пєсков В.І., к.т.н., доц. Шкарівський Г.В.);
- «Інноваційні ресурсоощадні технології переробки топінамбуру» (автори: к.т.н., доц.
Жеплінська М.М., д.т.н., доц. Шутюк В.В., д.т.н., проф. Сухенко Ю.Г.);

- «Ukrainian chernozem» («Український чорнозем») (автор: к.с.-г.н., доц. Кравченко Ю.С.);
- «Особливості автоматизації у спорудах закритого ґрунту» (автори: д.т.н., проф. Лисенко В.П.,
к.т.н. Дудник А.О., к.т.н. Лендєл Т.І.);
- «Прагматика інституційного дискурсу «співбесіда»: лінгвокомунікативний аспект» (автор:
к.філол.н., доцент Пастернак Т.А.);
- «Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності» (автори:
д.пед.н., проф. Канішевська Л.В., Сухопара І.Г.);
- «Педагогічні умови формування професійно орієнтованого іншомовного спілкування
студентів технічних спеціальностей аграрних університетів» (автор: к.пед.н. Якушко К.Г.);
- «Трансформація Британської імперії в Співдружність націй (1931 – 1947 рр.)» (автор: к.іст.н.
Христюк С.Б.);
- «Особливості перекладу міжнародних документів та дипломатичної кореспонденції як
різновиду офіційно-ділового стилю англійської мови» (автор: к.іст.н. Христюк С.Б.);
- монографії «Світовий досвід іншомовної підготовки різних категорій дорослих в процесі
неформальної освіти» («Global experience of foreing language teaching to varios categories of adults in
the process of non-formal education») (автор: д.пед.н. Вікторова Л.В.);
- «Формування педагогічної майстерності майбутнього викладача: теоретико-методичний
аспект» (автор: к.психол.н., доц. Теслюк В.М.);
- «Геоекологія річково-басейнової системи Дністра» (автори: к.географ.н., доц. Пилипович О.В.,
д.географ.н. проф. Ковальчук І.П.);
- «Сучасні проблеми сільських територій України та їх геоінформаційно-картографічне
моделювання» (автори: д.географ.н. проф. Ковальчук І.П., д.е.н., доц. Мартин А.Г., к.е.н., доц.
Тихенко Р.В., к.е.н. Опенько І.А., к.е.н. Шевченко О.В., к.пед.н., доц. Ковальчук Т.І.,
Дем’янчук І.П., к.е.н. Атаманюк О.П., Цвях О.М.);
- «Меморіальні парки Києва» (автори: д.с.-г.н. проф. Олексійченко Н.О., к.с.-г.н., доц.
Гатальська Н.В., Підольхова М.О., Мавко М. С.);
- «Організаційно-економічний механізм відродження і розвитку меліорації в Херсонській
області» (за ред. д.е.н., проф. Діброви А.Д., акад. УАН Андрієвського В.Є.).
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