Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування
України від 29 серпня 2017 року (протокол № 1) 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:
- «Геохімія» (автори – д.с.-г.н., доц. Тонха О.Л., к.с.-г.н., доц. Піковська О.В., к.с.-г.н.
Євпак І.В., к.с.-г.н., доц. Павлюк С.Д.).
- «Охорона праці у сільському господарстві» (автори – к.т.н., доц. Войналович О.В.,
к.с.-г.н., доц. Марчишина Є.І., к.б.н., доц. Білько Т.О.).
Навчальні посібники:
- «Ортопедія собак і котів» (Частина І. Ортопедична хірургічна патологія) (автори –
д.вет.н., проф. Сухонос В.П., д.вет.н., проф. Малюк М.О., к.вет.н., доц. Куліда М.А., к.вет.н.,
доц. Ткаченко С.М.);
- «Практикум з економіки праці і соціально-трудових відносин» (автори – к.е.н., доц.
Ткачук В.А., к.е.н., доц. Ланченко Є.О., Костюк Т.О.);
- «Construction Materials Engineering» «Технологія конструкційних матеріалів»
(автори – д.т.н., проф. Афтанділянц Є.Г., к.т.н., доц. Зазимко О.В., д.т.н., доц. Лопатько К.Г.,
к.пед.н., доц. Іванова О.В.);
- «Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматики»
(Частина 2) (автори – к.т.н., доц. Лут М.Т., к.т.н., доц. Коробський В.В.);
- «Прикладна економіка» (автори – д.е.н., проф., акад. Кваша С.М., к.е.н., доц.
Наконечна К.В.);
- «Методика викладання у вищих навчальних закладах» (автор – д.пед.н., доц.
Ковальчук В.І.);
- «English» (англійська мова для бакалаврів спец. «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології) (автор – к.психол.н., доц. Цимбал С.В.);
- «Англійська мова технічного та агробіологічного спрямування» («Bachelor English
Course for Technical and agrobiological specialities») (автори – к.пед.н. Мудра С.В., к.пед.н.
Найдьонова А.В., к.пед.н. Пономаренко О.Г.);
- «Практичний курс англійської мови» (англійською мовою для самостійної та
індивідуальної роботи студентів) (автори – д.пед.н., проф. Малихін О.В., к.пед.н., доц.
Арістова Н.О.);
- «Практичний курс англійської мови: домашнє читання» («The Practical Course of
English: Home Reading») (автори – д.пед.н., проф. Малихін О.В., к.н. з держ.упр., доц.
Попов Р.А., к.пед.н. Гриценко І.С.);
- «Вікова та педагогічна психологія» (автори – д.психол.н., доц. Шамне А.В.,
д.психол.н., доц. Токарєва Н.М.);
- «Загальна та неорганічна хімія» (Частина І) («General and Inorganic Chemistry»)
(автори – д.х.н., проф. Копілевич В.А., к.х.н., доц. Прокопчук Н.М., к.х.н., доц. Лаврик Р.В.,
к.х.н., доц. Войтенко Л.В.).

Довідники:
- «Хімія в схемах та таблицях» (автори – д.х.н., проф. Антрапцева Н.М., к.х.н.
Солод Н.В., к.б.н. Кравченко О.О.).
Монографії:
- «Науково-дослідницька підготовка магістрів соціальної педагогіки» (автори:
к.пед.н, проф. Кубіцький С. О., к.пед.н. Бондаренко Н. О.);
- «Інформаційно-комунікаційні технології методичного забезпечення при підготовці
майбутніх фахівців-екологів» (автори: к.пед.н., доц. Осипова Т.Ю., к.т.н., доц.
Заболотько О.О.);
- «Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні: фінансовоправова характеристика» (д.ю.н., проф. Курило В. І., к.ю.н., доц. Мушенок В. В.,
Риженко О. С.);
- «Незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності: проблеми теорії
та правозастосування» (автори: к.ю.н. Майданевич А. Г., д.ю.н., доц. Світличний О. П.);
- «Забезпечення довговічності обладнання харчових і переробних підприємств»
(автори: д.т.н., проф. Сухенко Ю. Г., к.т.н., доц. Муштрук М. М., к.т.н., доц. Сарана В. В.);
- «Шлунково-кишкові стронгілятoзи великої рогатої худоби» (автори: д.вет.н., проф.
Сорока Н. М., к.вет.н. Овчарук Н. П., к.вет.н., доц. Пашкевич І. Ю.);
- «Теорія і практика підготовки викладачів ВНЗ до використання засобів
математичної статистики у педагогічних дослідженнях» (автори: Криворот Т.Г., д.пед.н.,
проф. Пригодій М.А.);
- «Синхротронне випромінювання: використання та перспективи застосування»
(автори: к.ф.-м.н., доц. Бойко В. В., д.т.н., проф. Іноземцев Г. Б., д.ф.-м.н., проф.
Неділько С. Г.);
- «Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід»
(автори: Давиденко Н.М., Зеліско І.М., Пасічник Ю.В., Біляк Ю.В., Буряк А.В.,
Воронченко О.В., Дем’яненко І.В., Олійник Л.А., Олійник О.О., Олійник Т.І.,
Скрипник Г.О., Титарчук І.М., Яворська В.О., Негода Ю.В., Олійник Є.О., Лазутіна Л.О.,
Радченко О.Д., Резникова Н.Л., Петруха С.В., Палійчук Т.В.; за загальною редакцією д.е.н.,
проф. Давиденко Н. М.);
- «Матеріали сучасної фізичної електроніки – від металів і напівпровідників до
наноматеріалів» (автори: к.ф.-м.н., доц. Бойко В. В., д.т.н., проф. Лопатько К. Г.);
- «Англомовна професійна комунікація в координатах євроінтеграційних процесів в
Україні» (автори: к.пед.н., доц. Іванова О. В., к.пед.н., доц. Мудра С. В., к.пед.н.
Пономаренко О. Г., к.пед.н. Найдьонова А. В., к.пед.н. Якушко К. Г., к.пед.н. Поліщук О. С.,
Яременко Н. В., ст. викл. Дем’янова Ю. О., ст. викл. Березова Л. В.);
- «Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс» (за
загальною редакцією д.е.н., проф. Дмитренка Г. А., автори: к.пед.н., доц. Мудра С. В.,
к.пед.н., доц. Ануфрієва О. Л., к.пед.н., доц. Шевчик О. О.);
- «Стратегії інтенсифікації вищої гуманітарної освіти в Україні та країнах ЄС»
(автори: д.пед.н., проф. Малихін О. В., д.пед.н., доц. Ковальчук В. І., к.пед.н., доц.
Арістова Н. О., к.н.держ.упр. Попов Р. А., к.пед.н. Гриценко І. С.);
- «Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: теоретичні і
практичні аспекти» (за загальною редакцією д.пед.н., проф. Малихіна О. В.);
- монографії «Теоретико-методологічні засади національно-патріотичного виховання
студентів вищих навчальних закладів України» (автори: д.пед.н., доц. Вікторова Л. В.,
к.психол.н., доц. Ржевський Г. М., Моісєєв В. В.).
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