
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 22 червня 2018 року (протокол № 11) щодо рекомендацій до друку видань 

 

Згідно рекомендацій Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності 

Університету Вчена рада НУБіП України рекомендує до друку: 

монографії 
- «Українська журналістика в умовах гібридної війни» (автор: канд. наук із соціальних 

комунікацій Чекалюк В.В.); 
- «Сучасний стан та основні напрями державного регулювання поводження з побутовими 

відходами» (автори: д-р юрид. наук Світличний О.П., канд. юрид. наук Гаврилюк О.М.); 

- «Первинна стовбурова продукція березових деревостанів Чернігівського Полісся» 

(автори: д-р с.-г. наук, проф. Лакида П.І., канд. с.-г. наук Приліпко І.С., Сорока М.Г.); 

- «Історія кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин НУБіП 

України (1928-2018 рр.)» (автори: канд. вет. наук, доц. Бородиня В.І., канд. вет. наук, доц. 

Вальчук О.А., канд. вет. наук, доц. Деркач С.С., канд. вет. наук, доц. Жук Ю.В., канд. вет. наук, 

доц. Ковпак В.В., канд. вет. наук, доц. Лакатош В.М., канд. вет. наук, доц. Мазур В.М.); 

- «Мотивація навчальної діяльності студентів» (автори: д-р пед. наук, доц. Васюк О.В., 

канд. пед. наук, доц. Виговська С.В., канд. тех. наук, доц. Виговський А.Ю.); 

- «Психологія фрустраційних станів та реакцій підлітків: теорія, проблеми, діагностика» 

(автори: д-р психол. наук, доц. Шамне А.В., канд. психол. наук Прахова С.А.); 

- «Внутрішньоорганне лімфатичне русло товстої кишки деяких свійських тварин» 

(автор: канд. вет. наук, доц. Петровський О.Є.); 

- «Розвиток органічного агровиробництва в Україні» (автор: канд. екон. наук, доц. 

Артиш В.І.); 

- «Формування і розвиток регіональних інформаційно-консультаційних (дорадчих) 

служб» (автор: канд. техн. наук, доц. Безкровний М.Ф.); 

- «Стратегічні пріоритети розвитку аграрних формувань: аналітико-прогнозні тренди» 

(за загальною редакцією д-р екон. наук, проф. Савчука В.К.); 

- «Кафедра фармакології та токсикології». Історико-бібліографічний нарис до 120-річчя 

НУБіП України» (автори: д-р вет. наук, проф. Духницький В.Б., канд. вет. наук, доц. 

Іщенко В.Д., канд. вет. наук, доц. Бойко Г.В., канд. вет. наук, доц. Гальчинська О.К., канд. вет. 

наук Деркач І.М., канд. фарм. наук Тимошик Ю.В.); 

- «Біомаса вільхових лісів Українського Полісся» (автори: д-р с.-г. наук Білоус А.М., 

Котляревська У.М.); 

- «Економетричне моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору України» 

(автори: канд. екон. наук, доц. Зомчак Л.М., канд. екон. наук, доц. Негрей М.В.); 

- «Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення 

державної власності в Україні» (автори: д-р екон. наук, доц. Мартин А.Г., канд. екон. наук 

Ярова Б.М.); 

- «Управління розвитком підприємницьких структур в аграрному секторі» (автори: 

д-р екон. наук, проф. Резнік Н.П., канд. екон. наук Слободяник А.М., аспірант Печерський В.В.); 

- «Розвиток конструкцій плуга у ХVIII-ХХІ століттях» (автори: канд. тех. наук 

Курка В.П., канд. тех. наук Ліннік А.Ю., канд. тех. наук Білик С.Г., канд. тех. наук Фльонц О.В., 

канд. тех. наук Замора Я.П.); 

- «Колекція НУБіП України плодових і декоративних культур» (автори: канд. біол. наук, 

доц. Меженська Л.О., д-р с.-г. наук Меженський В.М., д-р біол. наук, проф. Якубенко Б.Є.); 

- «Кафедра хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка». Історико-бібліографічний 

нарис до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(автори: д-р вет. наук, проф. Малюк М.О., д-р вет. наук, проф. Сухонос В.П., д-р вет. наук, проф. 

Мазуркевич А.Й., канд. вет. наук, доц. Дорощук В.О., канд. вет. наук, доц. Данілов В.Б., канд. 



вет. наук, доц. Ткаченко С.М., канд. вет. наук, доц. Солонін П.К., канд. вет. наук, доц. 

Куліда М.А., канд. вет. наук, доц. Ткаченко В.В., канд. вет. наук, доц. Харкевич Ю.О., асистент 

Тарнавський Д.В., асистент Климчук В.В., лікар-ординатор Петренко В.С., Євтушенко Р.М.); 

- «Типові технологічні процеси і холодильне обладнання для зберігання рослинної 

продукції: моделювання, динамічні режими, керування» (автор: канд. тех. наук Грищенко В.О.); 

- «Методологічні засади екологізації захисту культурних рослин» (автори: д-р с.-г. наук, 

проф. Теслюк В.В., науковий співробітник Ковбасенко Р.В., д-р біол. наук, проф. Григорюк І.П., 

д-р с.-г. наук, проф. Камінський В.Ф., д-р біол. наук, проф. Дмитрієв О.П., канд. біол. наук, 

с. н. с. Ковбасенко В.М.). 

 

Науково-виробничі довідники: 

- «Нормативно-довідкові матеріали для оцінювання мортмаси м'яколистяних 

лісів  Українського Полісся» (автори: д-р с.-г. наук Білоус А.М., канд. с.-г. наук Голяка Д.М., 

канд. с.-г. наук Ковбаса Я.В., канд. с.-г. наук Голяка М.А., канд. с.-г. наук Білоус В.М., канд. с.-г. 

наук Володимиренко В.М., Котляревська У.М., Слива О.І.); 

- «Tables for ecosystem services assessment of soft-leaved forests of Ukrainian Polissya 

(Нормативно-довідкові матеріали для оцінювання екосистемних послуг м'яколистяних 

лісів Українського Полісся» (автори: д-р с.-г. наук Білоус А.М., канд. с.-г. наук Голяка Д.М., 

канд. с.-г. наук Ковбаса Я.В., канд. с.-г. наук Голяка М.А., канд. с.-г. наук Білоус В.М., 

Котляревська У.М., Слива О.І., Мацала М.С.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


