Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
від 25 жовтня 2017 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:
- «Основи укладання галузевих глосаріїв» (автор – к.пед.н., доцент Іванова О.В.);
- «Технологія виробництва молока та яловичини» (автор – д.с.-г.н., професор
Костенко В.І.);
- «Технології прісноводної аквакультури» (автори – к.б.н., доцент Андрющенко А.І.,
д.с.-г.н., професор Вовк Н.І., к.с.-г.н., доцент Кондратюк В.М.);
- «Сільськогосподарська радіоекологія» (автори – д.б.н., професор Гудков І.М., д.б.н.,
професор Гайченко В.А., д.б.н., професор Кашпаров В.О.);
- «Інтенсивні технології в аквакультурі» (автори – к.вет.н., доцент Кононенко Р.В., к.б.н.,
доцент Шевченко П.Г., к.с.-г.н., доцент Кондратюк В.М., Кононенко І.С.);
- «Проектування машин вібраційної дії» (автори – д.т.н., професор Булгаков В.М., к.т.н.,
доцент Черниш О.М., к.т.н., доцент Березовий М.Г., к.т.н., доцент Яременко В.В.);
- «Загальна екологія» (автори – к.б.н., доцент Соломенко Л.І., д.пед.н., професор
Боголюбов В.М., д.б.н., професор Волох А.М.);
Навчальні посібники:
- «Стилістика німецької мови» (автор – к.філол.н., доцент Ольховська Н.С.);
- «Клінічна діагностика хвороб тварин» (Частина І) (автори – д.б.н., професор
Цвіліховський М.І., к.б.н., доцент Якимчук О.М., Маринюк М.О., Костюк О.С., к.вет.н., доцент
Бондар В.О., Якимчук І.М., Іванченко Н.Ю.);
- «Клінічне дослідження органів і систем тварин» (автори – д.б.н., професор Цвіліховський
М.І., к.б.н., доцент Якимчук О.М., Маринюк М.О., Обруч М.М., Якимчук І.М.);
- «Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин» (автори –
д.б.н., професор Цвіліховський М.І., к.вет.н., доцент Береза В.І., к.вет.н., доцент Костенко В.М.,
к.вет.н., доцент Бойко Н.І., к.вет.н., доцент Голопура С.І., к.вет.н., доцент Грушанська Н.Г.,
к.б.н., доцент Якимчук О.М.);
- «Вища математика» (Частина 4) (автори – д.фіз.-мат.н., професор Гнучій Ю.Б.,
к.фіз.-мат.н., доцент Ковтун І.І., к.фіз.-мат.н., доцент Скороход Т.А., к.фіз.-мат.н., доцент
Шостак С.В.);
- «Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика» (автори –
к.фіз.-мат.н., доцент Дюженкова О.Ю., к.фіз.-мат.н., доцент Степахно І.В.);
- «Математичний аналіз» (автори – д.фіз.-мат.н., професор Гнучій Ю.Б., к.фіз.-мат.н.,
доцент Дюженкова О.Ю., к.фіз.-мат.н., доцент Овчар Р.Ф., к.пед.н. Криворот Т.Г.);
- «Програмне забезпечення в обчислювальній математиці та моделюванні» (автори –
к.пед.н., доцент Касаткін Д.Ю., к.пед.н., доцент Осипова Т.Ю., к.т.н., доцент Гусєв Б.С., к.т.н.,
доцент Смолій В.В., к.пед.н., доцент Блозва А.І., Матус Ю.В., Савицька Я.А.; за заг. ред.
д.фіз.-мат.н., професора Ясковця І.І.);
- «Програмування на мові С» (автори – к.т.н., доцент Голуб Б.Л., к.т.н., с.н.с. Боярінова Ю.Є.);
- «Комп’ютерні системи» (автори – д.т.н., професор Васюхін М.І., Касім М.М.,
Шелестовський В.Г., Горбатюк С.О.);
- «Комп’ютерна схемотехніка та логіка» (Частина І) (автори – к.т.н., доцент Лапко В.В.,
к.пед.н., доцент Касаткін Д.Ю., к.пед.н., доцент Блозва А.І., к.т.н., доцент Смолій В.В., к.пед.н., доцент
Осипова Т.Ю., Матус Ю.В., Савицька Я.А.; за заг. ред. к.т.н., доцента Гусєва Б.С.);

- «Інформаційні технології в перекладацькій діяльності» (автори – д.пед.н., доцент
Тарасенко Р.О., д.пед.н., професор Амеліна С.М.);
- «Лікарські рослини» (автори – к.фарм.н. Палиця Ю.В., к.вет.н., доцент Іщенко В.Д.,
к.вет.н., доцент Бойко Г.В.);
- «Аптечна технологія ліків» (автори – к.фарм.н. Палиця Ю.В., к.вет.н., доцент
Іщенко В.Д.);
- «Ветеринарна біохімія» (автори – д.вет.н., професор Томчук В.А., д.вет.н., професор
Грищенко В.А., к.б.н., доцент Цвіліховський В.І.);
- «Ветеринарна імунологія» (автори – д.вет.н., професор Мазуркевич А.Й., к.вет.н.
Харкевич Ю.О., д.вет.н., доцент Малюк М.О., к.вет.н., доцент Данілов В.Б., к.вет.н. Ковпак В.В.);
- «Фармакогнозія» (автор – к.вет.н., доцент Гальчинська О.К.);
- «Усний і письмовий переклад спеціалізованих текстів» (автори – к.пед.н., доцент
Монашненко А.М., к.пед.н., доцент Зуєнко Н.О.);
- «Теорія та практика усного і письмового перекладу спеціалізованих текстів» (автор –
к.філол.н., доцент Сидорук Г.І.);
- «Ділова французька мова» (автор – старший викладач Рудницька Н.А.);
- «English for IT students» («Англійська мова для студентів ІТ сфери») (автори – старший
викладач Ямнич Н.Ю., старший викладач Данькевич Л.Р.);
- «English for Students in Specialty Tourism» («Англійська мова для студентів спеціальності
«Туризм») (автори – старший викладач Данькевич Л.Р., старший викладач Харчук Н.С.);
- «Інтегроване вивчення фонетики в практичному курсі основної іноземної мови
(англійської)» (англ. мовою) (автор – к.пед.н., доцент Рубінська Б.І.);
- «Електротехнології та електроосвітлення» (автори – д.т.н., професор Чміль А.І., д.т.н.,
професор Червінський Л.С., к.т.н., доцент Борщ Г.М., к.т.н., доцент Усенко С.М., к.іст.н., доцент
Сторожук Л.О., к.т.н. Книжка Т.С.);
- «Практикум з електропривода» (автори – к.т.н., доцент Синявський О.Ю., к.т.н., доцент
Савченко В.В., к.т.н., доцент Олійник П.В.);
- «Охорона праці в лісовому господарстві» (автори – к.т.н., доцент Войналович О.В.,
к.с.-г.н., доцент Марчишина Є.І., к.с.-г.н. Зубок Т.О.);
- «Екологічна безпека технологічних процесів» (автор – к.с.-г.н., доцент Калівошко М.Ф.);
- «Гігієна та особливості транспортування продукції тваринництва» (автори – к.т.н.,
доцент Поліщук В.М., к.б.н., доцент Білько Т.О.);
- «Пасажирські перевезення» (автори – к.т.н., доцент Бондарєв С.І., к.с.-г.н., доцент
Бондарєва Л.М.);
- «Переробка продукції рослинництва» (автори – к.с.-г.н., професор Подпрятов Г.І.,
к.с.-г.н., доц. Бобер А.В.);
- «Податкова система» (автори – к.е.н., доцент Березовська Л.О., к.е.н., доцент Долженко І.І.);
- «Формування обмежень і обтяжень у землекористуванні» (автори – д.е.н., доцент Дорош Й.М.,
д.е.н., професор Дорош О.С.);
- «Геоботаніка» (автори – д.б.н., професор Якубенко Б.Є., д.б.н., професор Попович С.Ю.,
д.б.н., с.н.с. Устименко П.М., д.б.н., професор Дубина Д.В., к.б.н. Чурілов А.М.);
- «Дискретна математика» (автори – д.фіз.-мат.н., професор Гнучій Ю.Б., к.пед.н. Криворот Т.Г.);
- «Вища математика в прикладах і задачах» (автори – д.фіз.-мат.н., доцент Овчар Р.Ф.,
Ткачук Т.Ф.);
- «Сільськогосподарські машини» (автори – к.т.н., професор Войтюк Д.Г., д.т.н., професор
Аніскевич Л.В., доцент Волянський М.С., к.т.н., доцент Мартишко В.М., к.т.н., доцент Гуменюк Ю.О.);
- «Підприємництво та організація агробізнесу» (автори – д.е.н., професор Ільчук М.М.,
к.е.н., доцент Любар Р.П., к.е.н. Збарська А.В.);
- «Філософія науки та інноваційного розвитку» (автори – к.філос.н., професор Чекаль Л.А.,
д.філос.н., професор Сторожук С.В., к.філос.н., доцент Горбатюк Т.В., к.філос.н., доцент
Гейко С.М., к.філос.н., доцент Культенко В.П., к. філос.н., доцент Савицька І.М., к.філос.н.,
доцент Кравченко А.Г., к.філос.н., доцент Супрун А.Г., к.філос.н., Самарський Ф.Ю., к. філос.н.,
Матвієнко І.С.);

- «Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання кролів» (автори – д.б.н., професор Захаренко М.О.,
к.вет.н., доцент Поляковський В.М.. д.в.н., професор Шевченко Л.В., к.в.н., професор
Михальська В.М., к.в.н., доцент Соломон В.В., д.с.-г.н., професор Яремчук О.С.);
- «Гігієна продуктів тваринного походження» (автори – д.вет.н., професор Якубчак О.М.,
к.вет.н., доцент Таран Т.В.);
- «Microeconomics» (автор – к.е.н., доцент Власенко Ю.Г.);
- «Practical English Course (Home Reading)» (Практичний курс основної іноземної мови
(домашнє читання) (автор – к.філол.н., доцент Козуб Л.С.);
- «Teaching for teaching translation and interpreting at higher school» («Методика викладання
письмового та усного перекладу у вищій школі») (автор – к.філол.н., доцент Бабенко О.В.);
- «Рибальство континентальних водойм» (автор – старший викладач Шкарупа О.В.);
- «Організація землевпорядних робіт» (автори – д.е.н., доцент Мартин А.Г., к.е.н., доцент
Бавровська Н.М.);
- «Деталі машин» (автори – д.т.н., професор Ловейкін В.С., к.т.н., доцент Рибалко В.М.,
д.т.н., доцент Ромасевич Ю.О., Матухно Н.В., к.т.н. Ляшко А.П.);
- «Проектування та розрахунок механізмів підйомно-транспортних машин» (автори –
д.т.н., професор Ловейкін В.С., к.т.н., доцент Коробко М.М.);
- «Практична стилістика української мови» (автори – д.філол.н., доцент Семашко Т.Ф.);
- «Business English for Marketing» (Ділова англійська мова для маркетологів) (автор –
к.пед.н., доцент Гладченко М.М.);
- «Business English for economics» (Ділова англійська мова для економістів) (автори –
старший викладач Дубовик О.М., старший викладач Чернеля І.М.);
- «Business English for Economic Purposes» (Ділова англійська мова для економічних
спеціальностей) (автори – старший викладач Качмарчик С.Г., кандидат наук з держ.упр. ШанаєваЦимбал Л.О.);
- «Осади стічних вод, очистка та утилізація» (автори – д.хім.н., професор Копілевич В.А.,
к.хім.н. Галімова В.М., к.хім.н., доцент Лаврик Р.В., к.хім.н. Марченко О.М.);
- «Зоологія» (англ. мовою) (автори – д.б.н., професор Гайченко В.А., к.с.-г.н., с.н.с.
Бондарь В.І.);
- «Біопалива» (Частина І) (автори – к.т.н., доцент Поліщук В.М., к.т.н., доцент Тарасенко С.Є.);
- «Тестові завдання з морфології сільськогосподарських тварин» (автори – д.вет.н.,
професор Костюк В.К., к.вет.н., доцент Дишлюк Н.В.);
- «Інтродукція рослин» (автори – д.с.-г.н., професор Ковалевський С.Б., к.б.н., доцент
Демченко О.О., к.б.н., с.н.с. Курдюк О.М.);
- «Біотехнологія у ветеринарній медицині» (автори – к.вет.н., доцент Новіцька О.В.,
д.вет.н., професор Мазур Т.В., к.вет.н., доцент Фотін А.І., к.вет.н., доцент Фотіна Г.А.);
- «Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» (автори – д.т.н.,
професор Сухенко Ю.Г., к.т.н., доцент Сарана В.В., к.т.н., доцент Василів В.П., к.т.н. Бурова З.А);
- «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали» (автори – к.т.н., доцент Окоча А.І.,
к.т.н. Лавріненко О.Т., к.т.н., доцент Білоконь Я.Ю.);
- «Legal English»(англійська мова для юристів) (автори – старший викладач Дубовик О.М.,
старший викладач Чернеля І.М.);
- «Землеустрій» (Частина ІІ) (автори – д.е.н., доцент Мартин А.Г., д.географ.н., професор
Ковальчук І.П., д.е.н., доцент Євсюков Т.О., к.е.н., доцент Тихенко Р.В., к.е.н. Шевченко О.В.);
- «Інженерно-технологічна регламентація охорони земель» (автори – к.с.-г.н., доцент
Барвінський А.В., к.е.н., доцент Тихенко Р.В.);
- «Робоче проектування» (Частина ІІ) (автори – к.е.н., доцент Тихенко Р.В., к.с.-г.н.,
доцент Барвінський А.В.);
- «Українознавство» (автор – к.пед.н. Лапа О.В.);
- «Охорона праці в галузі (електробезпека)» (автори – к.т.н., професор Лут М.Т., к.т.н.,
доцент Радько І.П., Ковтун П.М., к.т.н., доцент Окушко О.В.);
- «History of Ukrainian statehood: XX-at the beginning of the XXI century. Text book for
students of English-speaking group» (автор – к.іст.н., доцент Кравченко Н.Б.);
- «Історія української державності» (автор – к.іст.н., доцент Хвіст В.О.);

- «Туристичне країнознавство» (автор – д.іст.н., доцент Білан С.О.);
- «Біотехнологія мікробного синтезу» (автори – д.с.-г.н., с.н.с. Патика Т.І., д.с.-г.н., с.н.с.
Патика М.В.);
- «Організація сервісного виробництва» (автори – к.т.н., доцент Новицький А.В., к.т.н.,
доцент Карабиньош С.С., к.т.н., доцент Ружило З.В.);
- «Relibility of Agricultural machinery» (автори – к.т.н., доцент Новицький А.В., к.т.н.,
доцент Карабиньош С.С., к.т.н., доцент Ружило З.В.);
- «Теоретична і прикладна механіка» (Частина І) (автори – д.т.н., професор Булгаков В.М.,
к.т.н., доцент Черниш О.М., к.т.н., доцент Березовий М.Г., к.т.н., доцент Яременко В.В.);
- «Аналітика з R» (автори – к.е.н., доцент Негрей М.В., Гнот Т.В.);
- «Менеджмент» (автори – к.е.н., професор Балановська Т.І., к.е.н., доцент Гогуля О.П.,
к.е.н., доцент Троян А.В.);
- «Ефективне управління підприємством» (автори – д.е.н., професор Збарський В.К.,
к.е.н., доцент Остапчук А.Д., к.е.н. Збарська А.В.);
- словник-довідник з управління персоналом (укладачі - к.е.н., професор Балановська Т.І.,
к.е.н., доцент Гогуля О.П., к.е.н., доцент Троян А.В.);
- словник з економіки підприємства (укладачі – д.е.н., професор Рогач С.М., к.е.н., доцент
Суліма Н.М., к.е.н., доцент Мірзоєва Т.В.);
- словник мікробіологічних та генетичних термінів (укладачі – к.с.-г.н., доцент ФеделешГладинець М.І., д.б.н., професор Стародуб М.Ф.).
Монографії:
- «Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств»
(автори: д.е.н., проф. Гудзинський О. Д., д.е.н., доц. Судомир С. М., к.е.н., доц. Гуренко Т. О.);
- «Піднаметові культури дуба червоного у свіжих суборах Київського Полісся» (автори:
к.с.-г.н. Рибак О. В., д.с.-г.н., проф. Рибак В. О., д.с.-г.н., проф. Юхновський В. Ю.);
- «Основи захисту розсадників та ценозів декоративних рослин» (автори: к.с.-г.н., доц.
Сикало О. О., к.б.н., с.н.с. Чумак П. Я., к.б.н. Сенчило О. М., к.с.-г.н., доц. Вигера С. М.,
Сильчук О. І.);
- «Транспортно-виробниче забезпечення перевезення тварин в аграрному виробництві»
(автор: к.т.н., доц. Савченко Л. А.);
- «Інноваційне управління розвитком регіональних транспортних систем» (автор: к.н. з
держ. упр. Овчар П. А.);
- «Бджолине обніжжя» (автор: к.с.-г.н. Адамчук Л.О.);
- «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері електроенергетики» (автори:
Шинкарук О. В., Шинкарук Н. В.);
- «Теоретичні засади землевпорядного процесу» (автори: д.е.н., проф. Третяк А. М., д.е.н.,
доц. Дорош Й. М., к.е.н., доц. Третяк Р. А.);
- «Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції» (автори: д.е.н., проф.
Вдовенко Н. М., к.с.-г.н. Грищенко Н. П., к.е.н. Шепелєв В. С.);
- «Прогноз поширення і розвитку кореневих гнилей гороху у Правобережному Лісостепу
України та обґрунтування заходів зниження їх шкідливості» (автор: доц. Гентош Д. Т.);
- «Universal mobile fodder chopper-mixer of feeds for small rich cattle» «Універсальний
змішувач-кормороздавач для малої рогатої худоби» (автори: к.т.н., доц. Карабіньош С. С.,
Мохаммад А. А.);
- «Theoretical bases of calculations of parameters grinder-mixer for sheep and goats»
«Теоретичні основи розрахунку параметрів змішувача-кормороздавача для овець і кіз» (автори:
к.т.н., доц. Карабіньош С. С., Мохаммад А. А.);
- «Розвиток автомобільного транспорту в СРСР 1920-х – початку 1990 рр.» (автори: к.і.н.,
доц. Деркач О.П.; к.е.н. Бей Н.О.);
- «Розвиток конструкцій пристроїв для дослідження електромеханічних показників»
(автори: к.т.н. Курка В. П., к.т.н. Березюк А. О., к.т.н., доц. Гордійчук І. Й., к.т.н. Дубік В. М.,
к.т.н. Потапський П. В.);

- «Наукові засади відтворення поголів’я великої рогатої худоби м’ясних порід» (автори:
д.с.-г.н., проф. Угнівенко А.М.,к.с.-г.н., доц. Коропець Л. А., к.с.-г.н., с.н.с. Демчук С. Ю.,
к.с.-г.н., доц. Носевич Д. К.);
- «Стилістика і прагматика українських мемуарів кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (автор:
к.філол.н., доц. Мазур Н. В.);
- «Удосконалення системи землеоцінювальних робіт на основі бонітування ґрунтів»
(автори: к.с.-г.н., доц. Тихенко О. В., д.е.н., доц. Мартин А. Г.);
- «Методологія наукових досліджень» (автори: д.т.н., проф. Іноземцев Г. Б., д.т.н., проф.
Козирський В. В., к.т.н., доц. Окушко О. В.);
- «Публічні кадастрові карти в зарубіжних країнах: порівняльно-аналітичне дослідження»
(автори: д.е.н., доц. Євсюков Т. О., к.е.н. Опенько І.А., к.с.-г.н., доц. Тихенко О.В., к.е.н. Шевченко О.В.,
Цвях О.М.);
- «Технології вирощування огірка для переробки» (автори: к.с.-г.н., доц. Бобось І.М.,
к.с.-г.н., доц. Завадська О.В.);
- «Перероблення грибів: теорія, практика та інновації» (автори: к.т.н., доц. Гунько С. М.,
к.с.-г.н. Тринчук О. О.);
- «Якість зерна кукурудзи за різних технологій після-збиральної доробки та зберігання»
(автори: к.с.-г.н., проф. Подпрятов Г. І., к.с.-г.н., доц. Ящук Н. О., к.с.-г.н., доц. Насіковський В. А.);
- «Право екологічної безпеки України: теоретичні аспекти» (автор: к.ю.н., доц. Краснова Ю. А.);
- «Комплексне використання поновлювальних джерел та акумуляторів енергії» (автор:
к.т.н. Антипов Є. О.);
- «Організаційно-економічні аспекти розвитку агробізнесу» (автори: к.е.н., доц. Любар Р. П.,
к.е.н., доц. Маршалок М. С., к.е.н., доц. Радько В. І., к.е.н. Рудько Р. М.);
- «Картопля: біологія та технологія вирощування» (автори: д.с.-г.н., проф. Каленська С. М.,
к.с.-г.н., доц. Федосій І. О., к.с.-г.н. Кнап Н. В.);
- «Електрогідравлічний ефект в харчових виробництвах» (автори: к.т.н., доц. Василів В. П.,
к.т.н., доц. Маринін А. І., д.філос.н., проф. Попова І. В., к.т.н., доц. Запорожець Ю. В.);
- «Основи розробки розподільчих робочих органів роторно-лопатевого типу для внесення
органічних добрив» (автори: к.т.н. Кудря В. О., к.т.н., доц. Онищенко В. Б.);
- «Управління власністю в сільськогосподарських підприємствах» (автори: д.е.н., с.н.с.
Заяць В. М., Заяць Р. В.);
- «Атласне картографування річково-басейнових систем» (автори: Ковальчук А. І.,
д.геогр.н., проф. Ковальчук І. П.; за заг. редакцією д.геогр.н., проф. Ковальчука І.П.);
- «Особливості сушіння матеріалів у продувному шарі» (автори: д.т.н. Шеліманов В. О.,
к.т.н., доц. Шеліманова О. В.);
- «Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору в умовах
формування і функціонування зони вільної торгівлі з ЄС» (автори: д.е.н., проф. Вдовенко Н.М.,
Павленко М. М., за заг. ред. д.е.н., проф. Кваші С. М.);
- «Біолого-екологічні особливості мікроміцета Polymyxa betae K. – переносника збудника
ризоманії буряків цукрових» (автори: к.с.-г.н., с.н.с. Соломійчук М. П., д.б.н., проф.
Кирик М. М., к.с.-г.н., с.н.с. Гунчак В. М., к.б.н., доц. Піковський М. Й.);
- «Економічна кібернетика: вектори змін» (автори: д.е.н., проф. Кадієвський В. А.,
к.с.-г.н., доц. Попов О. Є., к.е.н., доц. Клименко Н. А., д.е.н., проф. Попрозман Н. В., к.е.н., доц.
Галаєва Л.В., к.е.н., доц. Рогоза Н.А., Шульга Н.Г.);
- «Відновлення продуктивних, екологічно стійких трав’янистих біогеоценозів на
антропотрансформованих едафотопах» (автори: д.с.-г.н., проф. Боговін А. В., к.с.-г.н.
Пташнік М.М., к.б.н., доц. Дудник С. В.);
- «Біологічний захист рослин від хвороб» (автор: д.б.н., с.н.с. Крючкова Л.О.);
- «Імуномодулятори за бронхопневмонії телят» (автор: к.вет.н., доц. Бойко Н. І.);
- «Адміністративно-правове регулювання будівництва в Україні» (автори: к.ю.н.
Кривошеїн П. П., к.ю.н., доц. Слюсаренко С. В.);
- «Організаційно-правові засади охорони об’єктів промислової власності: проблеми теорії
та правозастосування» (автори: д.ю.н., доц. Світличний О. П., к.ю.н. Гарбуз Т. О.);

- «Енергоефективні режими роботи машин для високоінтенсивної термообробки зернових
матеріалів» (автори: к.т.н., доц. Калініченко Р. А., д.т.н., проф. Войтюк В. Д.);
- «Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат» (автори:
д.пед.н., проф. Ніколаєнко С. М., д.філол.н., проф. Шинкарук В. Д., д.іст.н., проф. Білан С. О. та ін.);
- «Обґрунтування параметрів різального апарату для контурного обрізування плодових
дерев в інтенсивних садах» (автори: к.т.н., доц. Шатров Р. В., к.т.н., с.н.с. Привалов І. С.);
- «Мобільні роботи фітомоніторингу в теплицях» (автори: д.т.н., проф. Лисенко В.П.,
к.т.н., доц. Болбот І.М., к.т.н. Лендєл Т.І.);
- «Електричні поліфункціональні агрегати в технологіях переробки дисперсних речовин»
(автори: д.т.н., проф. Заблодський М. М., д.т.н., доц. Плюгін В. Є., к.т.н. Грицюк В. Ю.);
- історико-біографічних нарисів «Уклін доземний вчителям» (автор: к.с.-г.н., проф.
Маурер В.М.).
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