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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 
від 27 вересня 2017 року (протокол № 2) 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: 
- «Неорганічна і біонеорганічна хімія» (автор – д.х.н., професор Копілевич В.А.); 
- «Органічна хімія» (автори – д.т.н., професор Нестерова Л.О., к.х.н., доцент Бухтіяров В.К.); 
- «Біоорганічна хімія. Ч.2» (автори – д.т.н., професор Нестерова Л.О., к.х.н., доцент 

Кротенко В.В., к.х.н., доцент Бойко Р.С.); 
- «Ботаніка» (автори – д.б.н., професор Якубенко Б.Є., к.б.н., доц. Шабарова С.І., к.б.н., 

доц. Алейніков І.М., к.б.н., доц. Машковська С.П.); 
- «Вища геодезія» (автори – к.т.н., професор Старовєров В.С., Ковальов М.В., к.е.н. 

Опенько І.А.); 
- «Lingua Latina agrobiologica» (латинська мова для агробіологів) (автори - д.філол.н., 

професор Шинкарук В.Д., к.пед.н. Балалаєва О.Ю., к.філол.н., доц. Вакулик І.І.). 
 
Навчальні посібники: 
- «Організаторська робота у студентській групі» (автори – к.пед.н., доцент Ковальчук Т.І., 

д.філол.н., професор Шинкарук В.Д.); 
- навчального посібника «Кадровий менеджмент» (автори – к.пед.н., доцент 

Михайліченко М.В., к.пед.н., доцент Рудик Я.М.); 
- «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання» (автори - д.е.н., професор Давиденко 

Н.М., к.е.н., доцент Буряк А.В.); 
- «Фінансові деривативи» (автори - д.е.н., професор Резнік Н.П., к.е.н., доцент Яворська В.О., 

к.е.н. Слободяник А.М., к.е.н. Хміль Н.В.); 
- «Технологія виробництва продукції рослинництва» (автори – д.с.-г.н., професор 

Каленська С.М., к.с.-г.н., доцент Новицька Н.В., к.с.-г.н., доцент Бачинський О.В., к.с.-г.н., доцент 
Мокрієнко В.А.); 

- «Геодезія» (автори – к.е.н., доцент Жук О.П., к.е.н. Шевченко О.В., к.е.н. Опенько І.А.); 
- «Математичне моделювання електромагнітних пристроїв та електромеханічних 

перетворювачів енергії. Частина 2. Моделювання та розрахунки теплових процесів» (д.т.н., 
професор Заблодський М.М., к.т.н., доцент Мірських Г.О.); 

- «Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів» (д.т.н., доц. 
Жильцов А.В., к.т.н., доц. Мірських Г.О., Реутська Ю.Ю.); 

-«Філософія науки» (автори – д.філос.н., доцент Сторожук С.В., к.філос.н., доцент 
Данилова Т.В., к.філос.н. Матвієнко І.С., д.філос.н., професор Гоян І.М.); 

-«Філософія» для аспірантів (автори – к.філос.н., професор Чекаль Л.А., к.філос.н., доцент 
Савицька І.М., к.філос.н., доцент Культенко В.П., к.філос.н., доцент Супрун А.Г., к.філос.н. 
Кичкирук Т.В.); 

- «Методика навчання суспільно-гуманітарних дисциплін» (автор - к.пед.н., доцент Білан Л.Л.); 
- «Українська мова для іноземців» (автори - д.пед.н., проф. Костриця Н.М., к.пед.н., доц. 

Василенко Н.В.); 
- «Малопоширені овочеві рослини» (частина 2) (автори - д.с.-г.н., професор Хареба В.В., 

д.с.-г.н., професор Улянич О.І., к.с.-г.н., доцент Хареба О.В., к.с.-г.н., доцент Ковтунюк З.І., 
к.с.-г.н., доцент Кецкало В.В., к.с.-г.н. Філонова О.М.); 

- «Практикум з біофізики» (частина І) (автори - к.фіз.-мат.н., доцент Бойко В.В., к.біол.н., 
доцент Залоїло І.А., к.фіз.-мат.н., доцент Годлевська О.О.); 

- «Veterinary clinical biochemistry» (англійською мовою "Ветеринарна клінічна біохімія") 
(автори - д.вет.н., професор Томчук В.А., д.вет.н., професор Грищенко В.А., к.біол.н., доцент 
Цвіліховський В.І.); 



- «Лабораторна діагностика та вакцинопрофілактика птахів» (автори - к.вет.н., доцент 
Бойко Н.І., к.вет.н., доцент Бойко Г.В., к.вет.н., доцент Литвиненко В.М., к.вет.н., с.н.с. 
Напненко О.О.); 

- «Основи наукових досліджень у садівництві» (автор - д.с.-г.н., с.н.с. Меженський В.М.); 
- «Загальна та часткова помологія» (автори - д.с.-г.н., професор Кондратенко Т.Є., 

к.с.-г.н., доцент Андрусик Ю.Ю.); 
- українсько-російсько-польського тлумачного словника етологічних термінів (автори - 

д.вет.н., професор Шевченко Л.В., д.біол.н., професор Захаренко М.О., к.вет.н., доцент Двилюк І.В., 
к.вет.н., доцент Михальська В.М., к.вет.н., доцент Поляковський В.М.). 

 

Монографії: 
- «Теорія та проектування робочих органів сівалок для селекції і насінництва зернових 

культур» (автори: д.с.-г.н. проф. Заришняк А. С., д.т.н., проф. Адамчук В. В., д.т.н. проф. 
Булгаков В. М., д.т.н., проф. Головач І. В., д.е.н., проф. Калетнік Г. М., д.т.н. Горобей В. П.); 

- «Використання просапних агрегатів на базі колісного трактора тягового класу 3» (автор: 
к.т.н., доц. Шкарівський Г.В.); 

- «Якість і безпечність ковбасних виробів» (автори: д.вет.н, проф. Якубчак О. М., к.вет.н. 
Ушаков Ф. О., к.вет.н., доц. Таран Т. В.); 

- «Сади «Нової Хвилі»: особливості створення та використання на об’єктах садово-
паркового мистецтва» (автори: д.с.-г.н., проф. Ковалевський С. Б., к.с.-г.н. Соловей Д. С.); 

- «Розробка пневмомеханічного апарата точного висіву з активною коміркою спрямованої 
дії» (автори: д.т.н., проф. Бойко А. І., к.т.н. Попик П. С.); 

- «Роль небілкових азотовмісних сполук у порушенні функціонального стану організму 
тварин» (автори: д.б.н., проф. Захаренко М. О., д.вет.н., проф. Шевченко Л. В., к.вет.н., доц. 
Михальська В. М., к.вет.н., доц. Поляковський В. М.); 

- «Державна підтримка фермерських господарств в Україні та Євросоюзі: правові аспекти» 
(автори: д.ю.н., доц. Гафурова О.В., к.ю.н. Сиволоцька С.І.); 

- «Закони соціальних змін: дискурс теоретичного осмислення» (автор: к.філос.н., доц. 
Бойко І.І.); 

-  «Обгрунтування та розробка доїльного апарата попарно-комбінованого типу» (автори: 
к.т.н., доц. Заболотько О.О., к.т.н., доц. Осипова Т.Ю.); 

- «Еколого-енергетичний потенціал лісів Українських Карпат та його стале використання» 
(автор: д.с.-г.н., доц. Василишин Р.Д.); 

-  «Заповідні дендросозоавтохтони Українського Полісся» (автори: Шерстюк М.Ю., д.б.н., 
проф. Попович С.Ю.); 

- «Сучасна землевпорядна та соціоекологічна проблематика сільських територій: 
ідентифікація, моделювання, шляхи вирішення» (автори: д.географ.н., проф. Ковальчук І. П., 
д.е.н., доц. Мартин А. Г., д.е.н., доц. Євсюков Т. О., к.е.н., доц. Тихенко Р. В., к.е.н. 
Опенько І. А., к.е.н. Шевченко О. В., к.е.н. Атаманюк О. П., к.с.-г.н., доц. Богданець В. А., 
к.географ.н. Дем’янчук І. П., к.е.н., доц. Жук О. П., к.е.н. Ліщук Н. М., Патиченко О. М.); 

- «Методи активізації навчання студентів» (автори: к.пед.н., доц. Дьомін О. А., к.пед.н., 
доц. Колосок І. О., к.пед.н., доц. Аврамчук Л. А.); 

- «Концепт природного права в контексті аналізу транзитивних суспільств» (автори: 
к.філос.н., доц. Культенко В.П., к.філос.н., доц. Савицька І.М., к.філос.н., доц. Супрун А.Г.); 

- «Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss. у місті Києві: морфологія, репродуктивна біологія 
й аутекологія» (автори: к.б.н. Швець І. В., д.б.н., проф. Колесніченко О. В., к.б.н. 
Лещенко О. Ю.); 

-  «Інтенсифікація процесу сушіння овочів» (автор: к.т.н., доц. Жеплінська М.М.); 
- «Деревний детрит березняків Українського Полісся» (автори: к.с.-г.н. Голяка М. А., 

д.с.-г.н., с.н.с. Білоус А. М., к.с.-г.н. Голяка Д. М.); 
- «Мортмаса березняків Чернігівщини: депонований вуглець та енергія» (автори: к.с.-г.н. 

Ковбаса Я.В., д.с.-г.н., с.н.с. Білоус А.М.); 
- бібліографічний покажчик «Україна-Греція: від античності до сучасності» (автори: 

Терещенко-Кайдан Л.В., Довгань О.В., Якимович Н. О., Обертій Н.О., Баскакова А.С., 
Кіщак Т.С., Сідько Л.К.). 

 
Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 
Учений секретар       О. Барановська 


