
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 26 жовтня 2016 року (протокол № 4) 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: 

- «Математичні методи і моделі в землеустрої» (автори - д.е.н., доцент Мартин А.Г., 

к.е.н., доцент Чумаченко О.М., к.е.н. Кривов’яз Є.В.); 

- «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» (автори - д.е.н., професор 

Рогач С.М., д.е.н., доцент Герасимчук Н.А., к.е.н., доцент Мірзоєва Т.В., к.е.н., доцент 

Томашевська О.А.); 

- «General Zoology» (автори – д.б.н., професор Захаренко М.О., к.б.н., доцент 

Курбатова І.М.); 

 

Навчальні посібники: 

- «Міжнародна економічна діяльність України» (автори – д.е.н., професор 

Галушко В.П., к.е.н., доц. Голомша Н.Є., к.е.н., доцент Файчук О.М., к.е.н. Файчук О.В.); 

- «Екоадаптаційне відтворення лісів» (автори: к.с.-г.н., професор Маурер В.М., 

к.с.-г.н., доцент Кайдик О.Ю.); 

- «Управління якістю землевпорядних робіт» (автори: д.е.н., доцент Мартин А.Г., 

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

- «Практикум з основ наукових досліджень в економіці» (автори - д.е.н., професор 

Єрмаков О.Ю., к.е.н., доцент Ярковий А.О., к.е.н. Нагорний В.В.); 

- «English for Innovation Managеment» (автори – Харчук Н.С., Данькевич Л.Р.); 

- «Practical English for International Exams» (автори – Ямнич Н.Ю., Данькевич Л.Р.); 

- «Асинхронні машини підвищеної енергоефективності» (автори - д.т.н., професор 

Заблодський М.М., д.т.н., доцент Жильцов А.В., к.т.н., доцент Чуєнко Р.М.); 

- «Матеріали фізичної електроніки» (автори – к.фіз.-мат.н., доцент Бойко В.В., д.т.н., 

доцент Лопатько К.Г.); 

- «Технологія конструкційних матеріалів» (в 2-х книгах, книга 1) (автори – д.т.н., 

професор Афтанділянц Є.Г., к.т.н., доцент Зазимко О.В., д.т.н., доцент Лопатько К.Г., 

к.пед.н., доцент Іванова О.В.); 

- «Гігієна молока та молочних продуктів» (автори – д.вет.н., професор Якубчак О.М., 

к.вет.н., доцент Джміль О.М., к.вет.н., доцент Джміль В.І., к.вет.н., доцент Таран Т.В., 

к.вет.н., доцент Яхновська О.В., к.вет.н., доцент Тютюн А.І., Кондрасій Л.А.); 

- «Гігієна та особливості транспортування тварин» (автори – к.т.н., доцент Поліщук 

В.М., д.вет.н., професор Засєкін Д.А.); 

- «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (автори – д.фіз.-мат.н., професор 

Ясковець І.І., к.пед.н., доцент Касаткін Д.Ю., к.пед.н., доцент Осипова Т.Ю., 

к.с.-г.н., доцент Протас Н.М.); 

- «Вакцинопрофілактика захворювань птахів» (автор – к.вет.н., доцент 

Литвиненко В.М.); 

 



- «Утримання та догляд собак» (автори – д.б.н., професор Захаренко М.О., к.вет.н., 

доцент Поляковський В.М., д.вет.н., професор Шевченко Л.В., к.вет.н., доцент 

Михальська В.М., к.с.-г.н., доцент Малюга Л.В., к.вет.н., доцент Соломон В.В.); 

- «Охорона праці на будівельних об’єктах АПК» (автори – к.т.н., доцент Войналович 

О.В., к.т.н., доцент Кофто Д.Г., к.т.н., доцент Мотрич М.М.); 

- «Основи менеджменту» (автори – к.е.н., професор Балановська Т.І., к.е.н., доцент 

Гогуля О.П., к.е.н., доцент Троян А.В.); 

- «Фармакогнозія» (автор – к.вет.н., доцент Гальчинська О.К.); 

- «Лінгвістичні основи професійної комунікації» (автори – к.філол.н., доцент 

Личук М.І., к.філол.н., доцент Харченко С.В., к.ю.н. Шинкарук О.В.); 

- «Business English for Finance and Taxation» (автори – к.філол.н., доцент 

Пастернак Т.А., Люлько М.Є.); 

- «Master course for technical English» (автори – к.пед.н. Мудра С.В., к.пед.н. 

Пономаренко О.Г.); 

- «Філософія науки» (автори – д.філос.н., доцент Сторожук С.В., д.філос.н., професор 

Гоян І.М.,  к.філос.н. Матвієнко І.С.); 

- «Менеджмент і адміністрування. Практикум» (автори – д.е.н., професор 

Горьовий В.П., к.е.н., доцент Гогуля О.П., к.е.н. Харченко Г.А.); 

- «Ієрсиніози тварин» (автор – к.вет.н., доцент Козловська Г.В.); 

- «Реовірусні інфекції тварин» (автори – д.вет.н., професор Скибіцький В.Г., к.вет.н., 

доцент Козловська Г.В.); 

- «Економетрика» (автори – д.е.н., професор Скрипник А.В., к.е.н., доцент 

Негрей М.В.); 

- «Технологія виробництва продукції свинарства» (автори – д.с.-г.н., професор 

Засуха Ю.В., д.с.-г.н., професор Волощук В.М., д.с.-г.н., професор Іванов В.О., д.с.-г.н., 

професор Березовський М.Д., д.с.-г.н., професор Подобєд Л.І., д.вет.н., с.н.с. Ксьонз І.М., 

к.б.н., с.н.с. Почерняєв К.Ф., д.с.-г.н., с.н.с. Шостя А.М., к.с.-г.н. Грищенко С.М., к.с.-г.н., 

с.н.с. Баньковська І.Б., к.с.-г.н., доцент Томін Є.Ф., к.с.-г.н. Грищенко Н.П.); 

- «Реєстрація прав власності на землю» (автори - д.е.н., доц. Мартин А.Г., к.с-г.н., доц. 

Тихенко О.В.); 

- «Агрохімія» (автори - к.с.-г.н. Євпак І.В., к.с.-г.н., доцент Павлюк С.Д., 

Манішевська Н.М., к.с.-г.н., доцент Генгало О.В.); 

- «Моніторинг і оцінка якості ґрунтів та земель» (автори - д.с.-г.н., професор 

Булигін С.Ю., к.с.-г.н., доцент Вітвіцький С.В.); 

- «Технології прісноводної аквакультури» (автори - к.б.н., доцент Андрющенко А.І., 

д.с.-г.н., професор Вовк Н.І.; за загальною редакцією к.б.н., доцент Андрющенко А.І.); 

- «Veterinary clinical biochemistry. Part I» (автори - д.вет.н., професор Томчук В.А., 

д.вет.н., професор Грищенко В.А., к.б.н., доцент Цвіліховський В.І.); 

- «Практикум з фармацевтичної технології» (автори – к.фармац.н. Тимошик Ю.В., 

д.вет.н., професор Духницький В.Б., к.вет.н., доц. Бойко Г.В., к.вет.н., доц. Іщенко В.Д.); 

- «Практикум з мікробіології» (автори – к.вет.н., доцент Ібатулліна Ф.Ж., к.вет.н., 

доцент Козловська Г.В., к.вет.н., доцент Мельник М.В., д.вет.н., професор 

Скибіцький В.Г.; за редакцією д.вет.н., професора Скибіцького В.Г.); 

 

Словники: 

- «Українсько-російський тлумачний словник етологічних термінів» (автори – 

д.вет.н., професор Шевченко Л.В., д.б.н., професор Захаренко М.О., к.вет.н., доцент 

Поляковський В.М., к.вет.н., доцент Михальська В.М., к.с.-г.н., доцент Малюга Л.В.); 

- «Тлумачний словник основних термінів інформаційної культури» (автор - к.пед.н. 

Гуменний О.Д.); 



- «Словник-довідник з менеджменту» (автори – к.е.н., професор Балановська Т.І., 

к.е.н., доцент Гогуля О.П., к.е.н., доцент Троян А.В.). 

 

Монографії: 
- «Кореневі і прикореневі хвороби пшениці» (автор: д.б.н., с.н.с. Крючкова Л.О.); 
- «Методичні засади реалізації етнокультурного компонента у професійній 

підготовці агробіологів» (автор: д.пед.н., проф. Костриця Н.М.); 
-  «Нариси із синтаксису сучасної української літературної мови» (автор: к.філол.н., 

доц. Харченко С.В.); 
- «Організаційно-економічне забезпечення ефективного виробництва зерна в 

Україні» (автори: к.е.н., доц. Радько В.І., к.е.н. Ткаченко К.В.); 
- «Організаційно-економічні засади управління витратами на підприємствах з 

виробництва яєць» (автори: к.е.н., доц. Маршалок М.С., к.е.н. Гаврик О.Ю.); 
- «Професійне становлення молоді, орієнтованої на сільськогосподарські професії у 

навчальних закладах Великої Британії» (автори: к.пед.н., доц. Найдьонова А.В., к.пед.н. 
Пономаренко О.Г.); 

- «Управління якістю підготовки випускників у вищих навчальних закладах» (автор: 
к.пед.н., доц. Мудра С.В.); 

- «Фразеологія на лексичному і синтаксичному ярусах: нові явища і процеси» (автор: 
к.філол.н., доц. Личук М.І.); 

- «Еколого-геоморфологічні проблеми і техногенні процеси на території Львівської 
області» (автори: к.геогр.н. Волчанський Р.В., д.геогр.н., проф. Ковальчук І.П.); 

- «Основи розробки розпилювального пристрою обприскувача зі ступеневим 
регулюванням дисперсності розпилення» (автори: к.т.н., доц. Онищенко Б.В., к.т.н. 
Онищенко В.Б.); 

- «Pasteurella multocida в інфекційній патології свиней» (автори: д.вет.н., проф. 
Мазур Т.В., д.вет.н., проф. Яблонська О.В., к.вет.н., доц. Ібатулліна Ф.Ж., к.вет.н., доц. 
Мельник М.В.); 

- «Заглибні електромеханічні перетворювачі технологічного призначення» (автор: 
д.т.н., проф. Заблодський М.М.); 

- «Ресурсозберігаюча технологія розпилювання низькотоварної деревини 
круглопилковими верстатами» (автори: к.т.н. Білецький М.О., к.т.н., доц. Сірко З.С, д.т.н. 
проф. Пінчевська О.О., к.т.н., доц. Головач В.М., к.т.н., доц. Марченко Н.В., к.т.н., 
ст. викл. Буйських Н.В.); 

- «Управління споживанням та генерацією енергії в сільських регіонах за Smart Grid 
технологіями» (автори: д.т.н., проф. Козирський В.В.; д.т.н., проф. Лисенко В.П., 
д.ф.-м.н., проф. Гнучій Ю.Б., к.т.н доц. Скрипник А.М., к.т.н доц. Гай О.В., к.т.н. 
Дудник А.О., к.т.н. Лендєл Т.І., Мартинюк Л.В.); 

- «Листяні деревостани України: фітомаса та експериментальні дані» (автори: 
д.с.-г.н., проф. Лакида П.І., д.с.-г.н., проф. Василишин Р.Д., к.с.-г.н. Блищик В.І., д.с.-г.н., 
с.н.с. Білоус А.М., к.с.-г.н., доц. Матушевич Л.М., к.с.-г.н., доц. Лащенко А.Г., к.с.-г.н., 
доц. Бала О.П., к.с.-г.н., доц. Матейко І.М., к.с.-г.н., доц. Морозюк О.В., 
Ковалевський С.С., Хань Є.Ю., Ситник С. А., к.с.-г.н. Бокоч В.В., к.с.-г.н. Блищик І.В., 
Приліпко І.С., Мельник О.М., Дубровець Б.В.); 

- «Болезни овощных культур и картофеля» (автори: д.б.н., проф. Кирик М.М. к.б.н., 
доц. Піковський М.Й., доктор філософії, проф. Азаікі С.С.); 

- «Хелати мікроелементів та їх застосування» (автори: д.б.н., проф. Захаренко М.О., 
д.вет.н., проф. Шевченко Л.В., к.вет.н., доц. Поляковський В.М., к.вет.н., доц. Михальська 
В.М., к.с.-г.н., доц. Малюга Л.В.); 

- «Вплив фармазину і тилоциклінвету на показники безпечності та якості м’яса 
курчат-бройлерів» (автори: д.вет.н., проф. Якубчак О.М., к.вет.н. Забарна І.В., к.вет.н., 
доц. Таран Т.В.); 



- «Критерії якості меду натурального залежно від географічного та ботанічного 
походження» (автор: д.вет.н., проф. Ткачук С.А.); 

- «Обґрунтування гібридних систем електроживлення та їх інтеграція до 
розподільних електричних мереж у сільських регіонах» (автори: д.т.н., проф. 
Козирський В.В., к.т.н., доц. Петренко А.В., Мартинюк Л.В.); 

- «Світ як транзитне мегасуспільство: цивілізаційний, культурний, науковий виміри» 
(автори: к.філос.н., доц. Данилова Т.В., к.філос.н., доц. Горбатюк Т.В., к.філос.н., доц. 
Самарський А.Ю.); 

- «Токсикологічна характеристика чорнокореня лікарського» (автор: к.вет.н., доц. 
Гальчинська О.К.); 

- «Технологія відтворення продуктивності земель на регіональному рівні» (автори: 
к.с.-г.н., доц. Барвінський А.В., к.е.н., доц. Тихенко Р.В.); 

- «Інформаційне забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору національної 
економіки» (автори: д.е.н., проф. Єрмаков О.Ю., к.е.н. Рогоза Н.А.); 

- «Малогабаритні сільськогосподарські машини (теорія, розрахунок і конструкція)» 
(автори: д.т.н., проф. Головач І.В., д.т.н., проф. Адамчук В.В., д.т.н., проф. Булгаков В.М., 
Гриник І.В., Черновол М.І., Свірень М.О., Усенко М.В.); 

- «Екологічні основи захисту урбофітоценозів» (автори: к.с.-г.н., доц. Вигера С.М., 
к.с.-г.н., с.н.с. Чумак П.Я., Ковальчук В.П., к.с.-г.н., с.н.с. Федоренко А.В., к.б.н., доц. 
Дмитрієва О.Є., к.б.н., доц. Бабич О.А.); 

- «Некоторые вопросы теории движения самоходных машин и агрегатов» (автори: 
к.т.н., доц. Пожидаєв С.П., д.т.н., проф. Трояновська І.П., к.т.н. доц. Шкарівський Г.В.); 

- «Теоретико-методичні основи виховання відповідальності в молодших підлітків у 
позаурочній діяльності шкіл-інтернатів» (автори: д.пед.н., проф. Канішевська Л.В., 
к.пед.н. Яцеленко А.А.); 

- «Зоотехнічні основи нормування кремнію та його біологічна роль в годівлі 
сільськогосподарської птиці» (автор: д.с.-г.н., проф. Сичов М.Ю.); 

- «Прогнозування раціонального ресурсу культиваторних лап» (автор: к.т.н., доц. 
Бондарєв С.І.); 

- «Професійний ризик на механізованих процесах в агропромисловому комплексі 
України» (автори: к.т.н., доц. Войналович О.В., к.т.н. Гнатюк О.А.); 

- «Пристрої синхронізації інфокомунікаційних мереж з періодичною 
автопідстройкою» (автори: д.т.н., проф. Коваль В.В., Кальян Д.О.); 

- «Гігієнічні аспекти використання каротиноїдів у птахівництві» (автори: д.б.н., 
проф. Захаренко М.О., д.вет.н., проф. Шевченко Л.В., к.вет.н., доц. Поляковський В.М., 
к.вет.н., доц. Михальська В.М., к.с.-г.н., доц. Малюга Л.В., Кучер В.А.); 

-  «Шкідливі фітофаги ягідних культур» (автори: к.с.-г.н., доц. Кава Л.П., д.с.-г.н., 
проф. Гадзало Я.М.); 

-  «Хітозани: теорія, методологія, технологія застосування в рослинництві» (автори: 
д.с.-г.н., проф. Теслюк В.В., д.б.н., проф. Григорюк І.П., д.с.-г.н., проф. Камінський В.Ф., 
к.б.н., с.н.с. Ковбасенко В.М.); 

- «Розвиток продуктивної пізнавальної діяльності у студентів аграрних вищих 
навчальних закладів» (автори: к.пед.н., доц. Дьомін О.А., к.пед.н., доц. Колосок І.О., 
к.пед.н., доц. Аврамчук Л.А.); 

-  «Удосконалення конструкції і підвищення технологічної надійності 
пневмомеханічного висівного апарата з резервним дозатором» (автори: д.т.н., проф. 
Бойко А.І., к.т.н. Банний О.О., к.т.н. Лісовий О.І., к.т.н. Попик П.С.); 

- «Оптимізація режиму зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою 
стріловою системою» (автори: д.т.н., проф. Ловейкін В.С., к.т.н. Шевчук О.Г.); 

- «Обґрунтування параметрів молотильно-сепаруючого пристрою тангенціального 
типу зернозбирального комбайну» (автори: д.т.н., проф. Ловейкін В.С., к.т.н., доц. 
Човнюк Ю.В., к.т.н., с.н.с. Нєдовесов В.І., к.т.н. Ляшко А.П.); 



- «Динамічна оптимізація машин роликового формування» (автори: д.т.н., проф. 
Ловейкін В.С., к.т.н. Почка К.І.); 

-  «Лісокультурні методи фітомеліорації піщаних літоземів зеленої зони міста Києва» 
(автори: Бровко Д.Ф., д.с.-г.н. проф. Бровко Ф.М.); 

- «Ландшафтно-архітектурна організація території університетів м. Києва (історія, 
сучасний стан та перспективи розвитку)» (автори: д.с.-г.н., проф. Олексійченко Н.О. 
Крачковська М.В.); 

- «Розвиток техніки для обробітку та досліджень властивостей ґрунту» (автор: к.т.н. 
Курка В.П.); 

- «Декоративне розсадництво України: сучасний стан, проблеми та перспективи» 
(автори: к.с.-г.н., проф. Маурер В.М., к.с.-г.н. Косенко Ю.І., к.с.-г.н. Бут А.А.); 

- «Структурна політика: підходи, особливості та можливості реалізації в Україні» 
(автори: д.е.н., проф. Шинкарук Л.В., к.е.н., доц. Луцков В.О.); 

- «Забезпечення конкурентоспроможності організаційно-правових форм 
господарювання на селі» (автори: д.е.н., проф. Збарський В.К., к.е.н., доц. Степасюк Л.М., 
к.е.н., доц. Остапчук А.Д., к.е.н. Збарська А.В.); 

- «Конкурентоспроможність продукції скотарства в сільськогосподарських 
підприємствах» (автори: к.е.н., доц. Степасюк Л.М., к.е.н. Тітенко З.М.); 

 
Рекомендації, довідники: 
- «Алгоритм комплексної оцінки функціонального стану печінки та ефективності 

терапії за ентеропатології телят» (автори: д.вет.н., проф. Томчук В.А., д.вет.н., проф. 
Грищенко В.А.); 

- «Безпека та ризики харчових добавок» (автори: д.б.н., проф. Войціцький В.М., 
д.с.-г.н., проф. Данчук В.В., д.б.н., проф. Хижняк С.В., Самкова О.П., д.вет.н., проф. 
Ушкалов В.О.). 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


