Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
28 вересня 2016 року (протокол № 3) 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:
- «Машини і обладнання для тваринництва» (автори – д.т.н., професор Ревенко І.І., к.т.н.,
доцент Заболотько О.О., к.т.н., доцент Хмельовський В.С., к.т.н., доцент Ревенко Ю.І., к.т.н.,
доцент Ікальчик М.І.);
- «Лісова ентомологія» (автор – к.б.н., доцент Завада М.М.);
- «Геоботаніка» (автори – д.б.н., проф. Якубенко Б.Є., д.б.н., проф. Попович С.Ю., д.б.н.,
ст.н.с. Устименко П.М.);
- «Неорганічна хімія» (вибрані розділи курсу для навчання за спеціальністю «Біотехнології
та біоінженерія») (автор – д.хім.н., професор Копілевич В.А.);
- «Охорона праці у ветеринарній медицині» (автори – к.т.н., доцент Войналович О.В.,
к.б.н., доцент Білько Т.О., к.с.-г.н., доцент Марчишина Є.І.);
- «Охорона праці у рибному господарстві» (автори – к.т.н., доцент Войналович О.В.,
к.с.-г.н., доцент Марчишина Є.І.).
Навчальні посібники:
- «Електротехніка» (автори – к.т.н., доц. Мірських Г.О., к.т.н., доц. Мрачковський А.М.,
Мархонь М.В., Реутська Ю.Ю.);
- «Грунтознавство з основами геології» (автори – к.с.-г.н., доцент Піковська О.В.,
д.с.-г.н., професор Балаєв А.Д.);
- «Українська мова професійного спрямування» (автори – д.пед.н., професор
Костриця Н.М., к.філол.н., доцент Личук М.І.);
- «Master’s course of business english» (автори – Качмарчик С.Г., к.н.держ.упр. ШанаєваЦимбал Л.О.);
- «Філософія науки та інноваційного розвитку» (автори – к.філос.н., проф. Чекаль Л.А.,
д.філос.н., доц. Сторожук С.В., к.філос.н., доц. Горбатюк Т.В., к.філос.н., доц. Гейко С.М.,
к.філос.н., доц. Культенко В.П., к.філос.н., доц. Савицька І.М., к.пед.н., доц. Сподін Л.А.,
к.філос.н., доц. Супрун А.Г., к.філос.н. Самарський А.Ю., к.філос.н. Лаута О.Д., к.філос.н.
Матвієнко І.С.);
- «Органічна хімія природних сполук» (автори – д.т.н., доцент Нестерова Л.О., к.хім.н.,
доцент Кротенко В.В., к.хім.н., доцент Бойко Р.С.);
- «Колоїдна хімія» (автори – д.т.н., доц. Нестерова Л.О., к.хім.н., доц. Хижан О.І.);
- «Аналітична хімія» (в двох частинах) (автори – д.х.н., проф. Копілевич В.А., к.х.н., доц.
Прокопчук Н.М., к.х.н., доц. Ущапівська Т.І., к.х.н., доц. Войтенко Л.В.);
- «Методи енергозбереження в системах електропостачання» (автори – д.т.н., проф.
Іноземцев Г.Б., д.т.н., проф. Козирський В.В., к.т.н., доц. Окушко О.В.);
- «Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи
дистанційного навчання Moodle 3)» (автори – д.пед.н., професор Морзе Н.М., д.пед.н., доцент
Глазунова О.Г., к.е.н., доцент Мокрієв М.В.);
- «Методи дослідження ґрунтів» (автори – д.с.-г.н., професор Забалуєв В.О., к.с.-г.н., доц.
Бережняк М.Ф.);
- «Хвороби кореневої системи сільськогосподарських культур» (автори – д.б.н., професор
Кирик М.М., к.б.н., доцент Піковський М.Й., к.с.-г.н., с.н.с. Дудченко Т.В.).

Довідник:
- «Організація освітнього процесу» (автори – к.т.н., доцент Зазимко О.В., д.пед.н., доцент
Кліх Л.В., к.т.н., доц. Тракай В.Г.).
Монографії:
- «Удосконалення технології вирощування цибулі» (автори: к.с.-г.н., доц. Бобось І.М.,
к.с.-г.н., доц. Завадська О.В.);
- «Експлуатаційна надійність техніки» (автори: к.т.н., проф. Щепотьєв О.І., д.т.н., доц.
Жильцов А.В., Васюк В.В.);
- «Діагностування як
складова системи
забезпечення якості
об’єктів
електроенергетики» (в двох книгах) (автори: д.т.н., доц. Жильцов А.В., д.т.н., проф. Козирський
В.В., к.т.н., проф. Лут М.Т., к.т.н., доц. Мірських Г.О.);
- «Роль адміністративного права України у захисті прав і законних інтересів людини і
громадянина» (автори: к.ю.н. Башкатова В.В., д.ю.н. проф. Світличний О.П.);
- «Протеїнове та енергетичне живлення качок» (автори: д.с.-г.н., проф. Ібатуллін І.І.,
к.с.-г.н., доц. Баланчук І.М., к.с.-г.н., доц. Уманець Д.П., к.с.-г.н., доц. Яценко О.В., к.с.-г.н., доц.
Уманець Р.М.);
- «Еволюція сільськогосподарської техніки» (автор: к.і.н., доц. Деркач О.П.);
- «Особливості імплементації державою європейських вимог щодо законодавства в
галузі автомобільного транспорту» (автори: к.держ.упр. Овчар П.А., к.т.н., доц. Савченко Л.А.);
- «Мова, етнос, нація у контексті сучасних гуманітарних знань» (автор: к.філол.н., доц.
Вакулик І.І.);
- «Зарубіжний досвід іншомовної підготовки студентів: сучасні підходи та технології»
(автор: д.пед.н., доц. Вікторова Л.В.);
- «Економічна ефективність грунтоохоронних заходів при використанні земель
сільськогосподарського призначення» (автори: Шевченко О.В., д.е.н. Мартин А.Г.);
- «Ліси Українських Карпат: особливості росту, біологічна та енергетична
продуктивність» (автор: д.с.-г.н., проф. Василишин Р.Д.);
- «Природные антиоксиданты пищевых продуктов» (автори: д.х.н., проф.
Полумбрик М.О., д.т.н., проф. Баль-Прилипко Л.В., д.т.н Ловкис З.В., д.т.н., проф. Литвяк В.В.,
д.т.н. Почицкая І.М.).
Наукове видання:
- «Факультет землевпорядкування НУБіП України (історичний нарис)» (автори: к.е.н.,
доц. Євсюков Т.О., д.геогр.н., проф. Ковальчук І.П., д.е.н., проф. Дорош О.С., д.е.н., с.н.с.
Заяць В.М., д.т.н., доц. Кохан С.С., д.е.н., доц. Мартин А.Г., к.е.н., доц. Мединська Н.В., к.е.н.,
доц. Гунько Л.А.);
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