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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

21 червня 2017 року (протокол № 12) 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: 

- «Діагностика живлення рослин» (автори – к.с.-г.н., доцент Марчук І.У., к.с.-г.н., доцент 

Бикіна Н.М., к.с.-г.н., доцент Бордюжа Н.П.); 

- «Управління грунтовими режимами» (автори – к.с.-г.н., доцент Петренко Л.Р., к.с.-г.н., доцент 

Вітвіцький С.В., д.с.-г.н., академік НААН Булигін С.Ю., к.с.-г.н., доцент Богданович Р.П.); 

- «Інформатика і системологія» (автори – к.пед.н., доцент Касаткін Д.Ю., к.пед.н. Блозва А.І., 

Касаткіна О.М.). 

 

Навчальні посібники: 

- «Право соціального забезпечення» (автори – к.ю.н., доцент Артеменко О.В., к.ю.н., доцент 

Князька Л.А., к.пед.н., доцент Обривкіна О.М.); 

- «Основи електромеханіки і теорії електричних машин» (автори – д.т.н., доцент Жильцов А.В., 

д.т.н., професор Заблодський М.М., к.т.н., доцент Мірських Г.О.); 

- «Електричні і магнітні кола» (в 2 томах) (автори – к.т.н. Березюк А.О., к.т.н., доцент 

Мірських Г.О., Сорокін Д.С.); 

- «Практикум з інформаційних систем в управлінні організацією» (автори – к.е.н., доцент 

Харченко В.В., к.ф.-м.н., доцент Сорока П.М.); 

- «Прогноз деградацій грунтів» (автори – д.с.-г.н., професор Забалуєв В.О., к.с.-г.н., доцент 

Петренко Л.Р., к.с.-г.н., доцент Піковська О.В.); 

- «Охорона грунтів в агроландшафтах» (автори – д.с.-г.н., професор Булигін С.Ю., к.с.-г.н., 

доцент Вітвіцький С.В.); 

- «Практикум з обчислювальної математики та програмування» (автори – к.пед.н. 

Осипова Т.Ю., Савицька Я.А.); 

- «Історія української державності. Ч.1. Стародавня доба – середина ХХ століття» (англійською 

мовою) (автори – к.і.н., доцент Ісакова Н.П., Данькевич Л.Р.); 

- «Курс англійської мови» (автори – Качмарчик С.Г., к.і.н. Христюк С.Б.); 

- «Ділова англійська мова» (автор – к.філол.н., доцент Пастернак Т.А.); 

- «Основи загальної та неорганічної хімії» (автори – д.х.н., професор Антрапцева Н.М., к.х.н., 

доцент Кочкодан О.Д.); 

- «Сертифікація товарів і послуг» (автори – к.вет.н. Шапошнік В.М., д.т.н., професор 

Сухенко В.Ю.); 

- «Дослідницькі та інноваційні процеси у метрології» (автори – к.т.н., доцент Мєдвєдєва Н.А., 

д.т.н., проф. Сухенко В.Ю.). 

 

Монографії: 

- «Імунопрофілактика сказу в Україні» (автори: к.вет.н., доц. Полупан І.М., д.вет.н., доц. 

Недосєков В.В., д.вет.н., проф. Ничик С.А., к.вет.н. Нікітова А.П., Мазур Н.В.); 

- «Олександр Олесь» (автор: д.вет.н., проф. Рудик С. К.); 

- «Фактори модернізації економіки України» (автор: к.е.н., доц. Барановська І. В.); 

- «Теоретико-методичні аспекти профілактики шкідливих звичок в учнів 5-6 класів шкіл-

інтернатів» (автори: д.пед.н, проф. Канішевська Л.В., Лящук О.С.); 

- «Фізичні характеристики поверхні супутників і кілець планет-гігантів» (автори: д.ф.-м.н., 

проф. Відьмаченко А. П., д.ф.-м.н., проф. Мороженко О. В.); 



- «Використання земельного фонду в Україні: тенденції, проблеми та перспективи» (автори: 

д.е.н. Мартин А. Г., к.е.н. Гунько Л. А., Колганова І. Г.); 

- «Дослідження соціально-економічних систем у сучасних умовах» (автор: д.е.н., доц. 

Попрозман Н. В.); 

- «Термічне модифікування деревини граба» (автори: д.т.н., проф. Пінчевська О. О., к.т.н., 

асист. Горбачова О. Ю.); 

- «Удосконалення технології виготовлення заготовок з деревини дуба» (автори: к.т.н., доц. 

Коваль В. С., к.т.н., доц. Марченко Н. В., к.т.н., доц. Мазурчук С. М.); 

- «Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові» (автор: 

к.філол.н, доц. Личук М І.); 

- «Тверді розчини фосфатів мікроелементів» (автори: д.х.н., проф. Антрапцева Н. М., к.х.н., 

доц. Солод Н. В.); 

- «Професор Микола Кирилович Малюшицький (1872-1929)» (автори: д.пед.н., проф. 

Ніколаєнко С. М., д.б.н., проф. Григорюк І. П., к.і.н. Богач Є. М.); 

- «Кафедра патологічної анатомії (1922-2017 рр.): нарис до 95-ї річниці створення» (автори: 

к.вет.н., доц. Потоцький М. К., к.вет.н., доц. Михайленко Н. І., к.вет.н., доц. Лісова В. В.); 

- «Постодиплостомоз риби» (автори: д.вет.н., проф. Борисевич Б. В., к.вет.н., доц. Лісова В. В., 

к.вет.н. Циц В. П., к.вет.н. Айшпур О.М.); 

- «Професійно-етична компетентність майбутніх лікарів ветеринарної медицини: теоретико-

методичні аспекти» (автори: д.пед.н., проф. Вікторова Л. В., к.пед.н. Лашкул В. А.); 

- «Соціально-економічний розвиток сільських територій» (автори: к.е.н., доц. Забуранна Л. В., 

Корнійчук О. О.); 

- «Глибинна переробка жирів у біопродукти» (автори: к.т.н., доц. Муштрук М. М., д.т.н., проф. 

Сухенко Ю. Г., к.т.н., доц. Бойко Ю. І.); 

- «Commercial fish stocks of the Dnieper reservoirs» («Промислові запаси іхтіофауни 

дніпровських водосховищ» англ.) (автори: к.б.н. Рудик-Леуська Н. Я., к.б.н. Котовська Г.О.); 

- «Сучасні інформаційно-консультаційні технології в дорадництві» (автори: д.е.н., проф. 

Кальна-Дубінюк Т.П., к.е.н. Рогоза К.Г., к.е.н., с.н.с. Самсонова В.В., к.е.н., доц. Кудінова І.П., 

к.е.н., доц. Бесчастна М.В., к.е.н., доц. Гнідан М.М., к.е.н, доц. Дубінюк Ю.В., к.е.н., доц. 

Данилюк С.І., к.е.н., доц. Бас О.І.); 

- «The formation of the resource potential of the enterprises of agrarian sector of the economy of 

Ukraine in terms of food and financial challenges» («Формування ресурсного потенціалу підприємств 

аграрного сектору економіки України в нових умовах продовольчих і фінансових викликів») 

(автори: д.е.н., проф. Вдовенко Н.М., к.е.н. Богач Л.В., к.е.н. Гераймович В.Л.); 

- «Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна 

оцінка» (автори: к.е.н. Богданюк О.В., к.е.н. Воляк Л.Р., д.е.н., проф. Гудзинський О.Д., д.е.н., проф. 

Гуцаленко Л.В., Дідківська О.О., к.е.н., доц. Жарун О.В., д.е.н., проф. Зеліско І.М., к.філос.н. 

Ільницька Л. В., к.е.н., доц. Кирилюк О.Ф., к.е.н. Кушніренко О.А., к.е.н., доц. Куць Т.В., 

Макаренко А.С., к.е.н., доц. Макарчук О.Г., к.е.н., доц. Марчук У.О., к.е.н. Машкова Т.В., 

Мельничук Я.П., к.е.н., доц. Мискін Ю. І., к.е.н., доц. Мулик Т.О., д.е.н., доц. Польова О.Л., д.е.н., 

проф. Савчук В.К., к.с.-г.н. Скудларскі Я., д.е.н., доц. Судомир С.М., д.е.н., проф. Уланчук В.С.; за 

загальною редакцією д.е.н., проф. Савчука В.К.); 

- науково-публіцистичного видання «Стежками Ботанічного саду» (автори: д.пед.н., проф. 

Ніколаєнко С.М., д.с.-г.н., проф. Ібатуллін І.І., д.філос.н., доц. Калуга В.Ф., д.с.-г.н., проф. 

Лакида П.І., д.с.-г.н., проф. Марчук Ю.М., Слива О.А.). 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


