
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

27 березня 2019 року (протокол № 9) щодо рекомендації до друку  

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: 

- навчальний посібник «Прогнозування соціально-економічних процесів» 

(автори – д-р екон. наук, проф. Скрипник А.В., канд. екон. наук, доц. Клименко Н.А., 

Стариченко Є.М., канд. пед. наук Волошина Т.В.); 

- навчальний посібник «Veterinary pharmacology» (автори: д-р вет. наук, проф. 

Духницький В.Б., канд. вет. наук Деркач І.М., Вознюк Т.М.). 

- монографію «Силовимірювальні пристрої для машинно-тракторних агрегатів» 

(автори: канд. тех. наук Курка В. П., канд. тех. наук, доц. Ліннік А. Ю., канд. тех. наук, 

доц. Білик С. Г., канд. тех. наук Диня В. І., канд. тех. наук Дубчак Н. А., Семенів І. І.); 

- монографію «Заповідні дендросозоекзоти зони широколистяних лісів України» 

(автори: канд. біол. наук Міськевич Л. В., д-р біол. наук, проф. Попович С. Ю.); 

- монографію «Chernobyl: 30 Years of Radioactive Contamination Legacy» 

(«Чорнобиль: 30 літня спадщина радіоактивного забруднення») (автори: Professor, Dr.Sc. 

(Radiobiology) V. Kashparov, Candidate of Biology S. Levchuk, Doctor of Agricultural 

Sciences I. Khomutynyn, Candidate of Biology V. Morozova, M. Zhurba, Candidate of 

Chemistry I. Maloshtan); 

- монографію «Фізичні параметри планет земного типу та їх супутників» (автори: 

д-р фіз.-мат. наук, проф. Відьмаченко А. П., д-р фіз.-мат. наук, проф. Мороженко О. В.). 

- монографію «Методи дослідження закономірностей накопичення 

експлуатаційного пошкодження металоконструкцій за тривалої експлуатації та оцінення 

ресурсу сільськогосподарської техніки» (автори: канд. тех. наук Войналович О.В., 

д-р тех. наук Писаренко Г.Г., канд. тех. наук Майло А.М., канд. тех. наук Гнатюк О.А., 

канд. тех. наук Мотрич М.М.); 

- монографію «Організаційно-правові та нормативні основи діяльності у галузі 

бджільництва» (автори: д-р тех. наук, проф. Баль-Прилипко Л. В., канд. с.-г. наук, доц. 

Слободянюк Н. М., канд. тех. наук, доц. Слива Ю. В., Лесніцька О. А., канд. тех. наук 

Старкова Е. Р.); 

- науково-практичні рекомендації «Одержання бджолиного обніжжя на пасіках 

пилково-товарного напряму» (автор: канд. с.-г. наук, доц. Адамчук Л. О.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


