Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
24 травня 2017 року (протокол № 11) 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:
- «Договірне право в аграрних відносинах» (автори - д.ю.н., професор Курило В.І., к.ю.н., доцент
Білошкурська З.П., к.і.н., доцент Бурлака С.І., к.пед.н. Поліщук О.А.);
- «Безпека праці та життєдіяльності» (автори – к.с.-г.н., доцент Піскунова Л.Е., д.мед.н.,
професор Прилипко В.А., к.с.-г.н., доцент Зубок Т.О.).
Навчальні посібники:
- «Вступ до фаху: Біотехнологія» (автори - к.б.н., доцент Кляченко О.Л., д.б.н., професор
Пилипенко Л.А., к.с.-г.н. Іванова Т.В.);
- «Неорганічна та біонеорганічна хімія» (теоретичні відомості та лабораторний практикум для
студентів спеціальності 101 «Екологія») (автори - д.х.н., професор Копілевич В.А., к.х.н., доцент
Прокопчук Н.М., к.х.н., доцент Ущапівська Т.І.);
- «Фізична і колоїдна хімія» (автори - к.х.н., доцент Хижан О.І., д.т.н., доцент Нестерова Л.О.);
- «Грунтознавство з основами геології» (автори – к.с.-г.н., доцент Вітвіцький С.В., к.с.-г.н.,
доцент Богданович Р.П., к.с.-г.н., доцент Капштик М.В.);
- «Хвороби квіткових і декоративних рослин» (автори – д.б.н., професор Кирик М.М., к.б.н.,
доцент Піковський М.Й., Шевчук В.К., Яколюда С.М., к.б.н., доктор філософії Азаікі Стівен; за заг.
ред. проф. М.М. Кирика);
- «Практикум з електричних машин» (автор - к.т.н., доцент Чуєнко Р.М.);
- «Основи електропривода» (автори - к.т.н., доцент Синявський О.Ю., к.т.н., доцент Савченко В.В.);
- «Енергетична ефективність замкнених біосистем» (автор - д.т.н., професор Чміль А.І.);
- «Світове сільське господарство та продовольчі ресурси» (автор – к.е.н., доцент Артиш В.І.);
- «Labor safety and vital activity» (автори – к.с.-г.н., доцент Піскунова Л.Е., к.с.-г.н., доцент
Бондар В.І.);
- «Практикум з економічної теорії» (д.е.н., професор Талавиря М.П., к.е.н., доцент Болгарова Н.К.,
к.е.н., доцент Пащенко О.В.);
- «Педагогіка та психологія вищої школи» (Частина 1. Педагогіка вищої школи) (автори –
к.пед.н., доцент Виговська С.В., д.пед.н., доцент Васюк О.В.).
Монографії:
- «Розвиток соціального страхування в Україні» (автор: к.е.н., доц. Кириченко А.В.);
- «Бактеріальні хвороби томатів» (автори: к.б.н., доц. Коломієць Ю.В., д.б.н., проф.
Григорюк І.П., к.б.н., доц. Буценко Л.М.);
- «Удосконалення технологічного процесу збирання насіння люцерни» (автор: к.т.н., доц.
Соломка О.В.);
- «Інститут іноземного судового доручення у цивільному процесі України» (автори: д.ю.н.,
проф. Світличний О.П., Рибак О.С.);
- монографії «Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України»
(автори: д.е.н., проф. Давиденко Н.М., к.е.н., доц. Буряк А.В., к.е.н., доц. Скрипник Г.О.);
- «Експертна оцінка предметів іпотеки та ефективного землекористування підприємницькими
структурами агробізнесу» (автори: д.е.н., проф. Ільчук М.М., к.е.н., доц. Пащенко О.В., к.е.н., доц.
Жарікова О.Б., к.е.н., доц. Андросович І.І.).
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