
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 22 листопада 2017 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: 

- «Експлуатація теплоенергетичних установок і систем» (автори – д-р техн. наук, 

професор Драганов Б.Х., канд. техн. наук, доцент Іщенко В.В., канд. техн. наук, доцент 

Шеліманова О.В.); 

- «Екологія міських систем (Урбоекологія)» (автори – д-р с.-г. наук, професор Чайка В.М., 

канд. біол. наук, доцент Рубежняк І.Г., канд. с.-г. наук Міняйло А.А.); 

- «Біотехнологія та біоінженерія» (автори – д-р с.-г. наук, доцент Кляченко О.Л., канд. 

біол. наук, доцент Коломієць Ю.В., канд. біол. наук, доцент Бородай В.В., Субін О.В.). 

 

Навчальні посібники: 

- «HR-менеджмент в інноваційній діяльності» (автор – канд. екон. наук, доцент 

Вишнівська Б.В.); 

- «Управління ризиками агропромислового виробництва» (автор - канд. екон. наук, доцент 

Стретович О.А.); 

- «Інвестиційний менеджмент» (автори – д-р екон. наук, професор Шинкарук Л.В., 

д-р екон. наук, професор Мостенська Т.Л., канд. екон. наук, доцент Мостенська Т.Г.); 

- «Менеджмент» (автори – д-р екон. наук, професор Шинкарук Л.В., д-р екон. наук, 

професор Мостенська Т.Л., канд. екон. наук, доцент Власенко Т.О.); 

- «Професійна підготовка в галузі (економічний профіль)» (автори – канд. екон. наук, 

доцент Дробот Н.М., канд. екон. наук, доцент Власенко Т.О.); 

- «Microeconomics ІІ» (автори – канд. екон. наук, доцент Байдала В.В., канд. екон. наук, доцент 

Власенко Ю.Г.); 

- «Організація та техніка зовнішньоекономічних операцій» (автори – д-р екон. наук, 

професор Галушко В.П., канд. екон. наук, доцент Міщенко І.А.); 

- «Методологія та організація наукових досліджень» (автори – д-р екон. наук, професор 

Чорний Г.М., канд. екон. наук, доцент Голомша Н.Є., канд. екон. наук Кирилюк Д.О.); 

- «Основи біржової діяльності» (автори – канд. екон. наук, професор Солодкий М.О., 

д-р екон. наук, професор Резнік Н.П., канд. екон. наук, доцент Яворська В.О.); 

- «Економіка і менеджмент підприємств» (автори – д-р екон. наук, професор 

Збарський В.К., д-р екон. наук, професор Горьовий В.П., канд. екон. наук Збарська А.В.,  канд. 

екон. наук Харченко Г.А.); 

- «Практикум з організації та управління виробництвом» (автори – д-р екон. наук, 

професор Єрмаков О.Ю., канд. екон. наук, доцент Гаврилюк І.П.); 

- «Управління проектами» (автори – канд. екон. наук, доц. Скрипниченко В.А., канд. екон. 

наук, доц. Стретович О.А.); 

- «Практикум з регіональної економіки» (автори - д-р екон. наук, професор Рогач С.М., 

канд. екон. наук, доцент Томашевська О.А., канд. екон. наук, доцент Мірзоєва Т.В., канд. екон. 

наук, доцент Ільків Л.А.); 

- «Insurance» (автор - канд. екон. наук, доцент Мамчур Р.М.); 

- «Фінансове забезпечення страхових зобов’язань» (автор - канд. екон. наук, доцент Фурса А.В.); 

- «Місцеві фінанси» (автори – д.екон.н, професор Зеліско І.М., канд. екон. наук, доцент 

Олійник Л.А.); 



- «Земельний кадастр» (Частина ІІ) (автори - д-р екон. наук, доцент Мартин А.Г., канд. 

с.-г. наук, доцент Тихенко О.В.); 

- «Землеустрій» (Частина ІІІ) (автори - д-р екон. наук, доцент Мартин А.Г., канд. екон. 

наук, доцент Прядка Т.М., канд. екон. наук, доцент Гунько Л.А., д.географ.н., професор 

Ковальчук І.П., канд. екон. наук, доцент Кустовська О.В., канд. екон. наук, доцент 

Чумаченко О.М., канд. екон. наук, доцент Гетьманчик І.П., Колганова І.Г.); 

- «Територіальне планування та просторовий розвиток» (автори - д-р екон. наук, доцент 

Мартин А.Г., канд. екон. наук, доцент Прядка Т.М.); 

- «Geoinformation analysis of agrolandscapes» (автор – д-р техн. наук, доцент Кохан С.С.); 

- «Технології автоматизованого проектування в землеустрої» (Частина І) (автори – канд. 

екон. наук, доцент Кустовська О.В., канд. екон. наук, доцент Чумаченко О.М.); 

- «Цивільне та сімейне право» (частина І) (автор – канд. юрид. наук Шинкарук О.В.); 

- «Спеціальна ветеринарна вірусологія» (автори - д-р вет. наук, професор Скибіцький В.Г., 

канд. вет. наук, доцент Калініна О.С., канд. вет. наук, доцент Козловська Г.В.); 

- «Превентивні ветеринарні технології внутрішніх хвороб жуйних» (автори - д-р біол. 

наук, професор  Цвіліховський М.І., канд. вет. наук, доцент Костенко В.М., канд. вет. наук, 

доцент Голопура С.І., канд. вет. наук, доцент Грушанська Н.Г.); 

- «Практикум з клінічної діагностики хвороб тварин» (автори - д-р біол. наук, професор 

Цвіліховський М.І., канд. вет. наук, доцент Бондар В.О., канд. біол. наук, доцент Якимчук О.М., 

Маринюк М.О.); 

- «Лікарські рослини у ветеринарній медицині» (автори - канд. вет. наук, доцент 

Бойко Г.В., канд. вет. наук, доцент Іщенко В.Д.); 

- «Аптечний практикум» (автори - д-р вет. наук, професор Духницький В.Б., канд. вет. 

наук Деркач І.М.); 

- «Судово-ветеринарна танатологія» (автори - канд. вет. наук, доц. Сердюков Я.К., канд. 

вет. наук, доцент Гаркуша С.Є., д-р вет. наук, професор Яценко І.В., канд. вет. наук, доцент 

Богатко Н.М.); 

- «Патологічна анатомія тварин» (автори - д-р вет. наук, професор Борисевич Б.В., канд. 

вет. наук, доцент Лісова В.В.); 

- «Спеціальна гігієна тварин» (автори канд. с.-г. наук, доцент Чепіль Л.В., канд. вет. наук, 

доцент Поляковський В.М.); 

- «Методологія наукових досліджень у рибництві» (автори – д-р біол. наук, професор 

Євтушенко М.Ю., канд. с.-г. наук, доцент Хижняк М.І.); 

- «Практикум з гідробіології» (Частина І) (автори - канд. с.-г. наук, доцент Хижняк М.І., 

д-р біол. наук, професор Євтушенко М.Ю., канд. біол. наук, доцент Рудик-Леуська Н.Я.); 

- «Гідроекологія» (автор - канд. біол. наук, доцент Кірєєва І.Ю.); 

- «Біофізика гідробіонтів» (автор – канд. біол. наук, доцент Дудник С.В.); 

- «Рослинні ресурси водойм» (автори - канд. с.-г. наук, доц. Марценюк В.П., канд. с.-г. 

наук, доц. Марценюк Н.О., канд. біол. наук, доцент Шевченко П.Г., канд. с.-г. наук, с.н.с. 

Носенко Ю.М.); 

- «Практикум з динаміки популяцій риб» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Марценюк Н.О., 

канд. біол. наук, доцент Шевченко П.Г.); 

- «Аквакультура природних водойм» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Коваленко В.О., 

Шумова В.М.); 

- «Біотехнологічні мікробні препарати в сільському господарстві» (автори – канд. біол. 

наук, доцент Лобова О.В., канд. с.-г. наук, доцент Гончар Л.М.); 

- «Еcology and neoеcology» (автори – канд. біол. наук, доцент Рубежняк І.Г., канд. с.-г. 

наук Вагалюк Л.В.); 

- «Екологічна паспортизація територій агросфери» (автори – канд. пед. наук, доцент 

Строкаль В.П., канд. пед. наук, доцент Гловин Н.М.); 

- «Цивільний захист» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Кудрявицька А.М., канд. с.-г. наук, 

доцент Ракоїд О.О.); 

- «Strategy of Sustainable Development» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Ракоїд О.О., 

д-р пед. наук, професор Боголюбов В.М.); 



- «Технології зберігання, переробки та стандартизація сільськогосподарської продукції» 

(автори – канд. с.-г. наук, професор Подпрятов Г.І., канд. с.-г. наук, доцент Войцехівський В.І., 

д-р інженерн. наук, професор Кіліан Матіас, д-р інженерн. наук, професор Сметанська І.М., д-р 

с.-г. наук, професор Токар А.Ю., канд. біол. наук, доцент Войцехівська О.В., канд. с.-г. наук, 

доцент Орловський М.Й.); 

- «Грунтознавство з основами геології» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Кучер Л.І., канд. 

с.-г. наук Носенко В.Г.); 

- «Грунтознавство з основами геоботаніки» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Бережняк М.Ф., 

д-р біол. наук, професор Якубенко Б.Є., канд. біол. наук Чурілов А.М., канд. с.-г. наук Сендзюк Р.В.); 

- «Органічна, біоорганічна, фізична і колоїдна хімія» (для спеціальності «Екологія») 

(автори - д-р техн. наук, професор Нестерова Л.О., канд. хім. наук, доцент Кротенко В.В.); 

- «Фізична і колоїдна хімія» (для спеціальності «Захист і карантин рослин») (автори - 

д-р техн. наук, професор Нестерова Л.О., канд. хім. наук, доцент Хижан О.І.); 

- «Добрива та їх застосування в лісовому і садово-парковому господарстві» (автори – 

канд. с.-г. наук, доцент Марчук І.У., канд. с.-г. наук, доцент Генгало О.М., канд. с.-г. наук, 

доцент Пінчук А.П.); 

- «Органічне овочівництво» (Том 2) (автори - канд. с.-г. наук, доцент Слєпцов Ю.В., канд. 

с.-г. наук, доцент Федосій І.О.); 

- «Створення і розрахунок об’єктів будівництва за допомогою автоматизованого 

проектування» (автор - канд. техн. наук, доцент Давиденко О.О.); 

- «Проектування промислових будівель із металевих конструкцій» (автор - канд. техн. 

наук, доцент Давиденко М.О.); 

- «Теплогазопостачання і вентиляція житлових будинків» (автори - д-р техн. наук, 

професор Давиденко О.І., канд. техн. наук, доцент Давиденко М.О., канд. техн. наук, доцент 

Симонова І.М.); 

- «Bases of Thermodynamics and Heat Engineering» (автор - д-р техн. наук, доцент Горобець В.Г.); 

- «Будівельна механіка» (автори - канд. фіз.-мат. наук, доцент Куценко А.Г., канд. пед. 

наук, доцент Бондар М.М., канд. техн. наук, доцент Яременко В.В.); 

- «Основи конструювання транспортувальних механізмів лісогосподарської техніки» 

(автори – д-р техн. наук, професор Ловейкін В.С., канд. техн. наук, доцент Рибалко В.М., канд. 

техн. наук Шевчук О.Г., Матухно Н.В., канд. техн. наук Ляшко А.П.); 

- «Машини та обладнання для тваринництва» (автори – канд. техн. наук, доцент Ревенко 

І.І., канд. техн. наук, доцент Хмельовський В.С., канд. техн. наук, доцент Заболотько О.О., канд. 

техн. наук, доцент Ребенко В.І., канд. техн. наук, доцент Потапова С.Є., канд. техн. наук Ачкевич 

О.М., доцент Чос М.М., канд. техн. наук, доцент Ікальчик М.І., Радчук В.В., Пазюк В.Р., Пазюк 

І.В., Веркалець Р.В., Кривичун М.Д., Місюля А.М., Дещенко О.О., Журавський С.В., 

Смиковський С.М.); 

- «Технологія виробництва продукції тваринництва. Підрозділ «Механізація 

тваринництва»» (автори – канд. техн. наук, доцент Хмельовський В.С., канд. техн. наук Ачкевич О.М., 

канд. техн. наук, доцент Заболотько О.О., канд. техн. наук, доцент Ребенко В.І., канд. техн. наук, 

доцент Потапова С.Є., доцент Чос М.М., Радчук В.В.); 

- «Технологічно-транспортні процеси у виробництві продукції рослинництва» (автори – 

д-р. техн. наук, професор Войтюк В.Д., канд. техн. наук, доцент Шатров Р.В., Опалко В.Г., канд. 

техн. наук, доцент Бешун О.А., канд. техн. наук, доцент Чвартацький І.І., канд. техн. наук, 

доцент Марченко В.В.); 

- «Machinery managеment» (автори - д-р. техн. наук, професор Войтюк В.Д., канд. техн. 

наук, доцент Бондар С.М., канд. техн. наук, доцент Шимко Л.С.); 

- «Прикладна механіка» (автори - д-р техн. наук, професор Булгаков В.М., канд. техн. 

наук, доцент Яременко В.В., канд. техн. наук, доцент Черниш О.М., канд. техн. наук, доцент 

Березовий М.Г.); 

- «Управління автомобільним транспортом на підприємствах агропромислового 

виробництва» (автори – д-р техн. наук, професор Войтюк В.Д., канд. техн. наук, доцент 

Бондар С.М., канд. техн. наук, доцент Шимко Л.С.); 



- «Електричні апарати» (автори - канд. техн. наук, професор Лут М.Т., канд. техн. наук, 

доцент Мрачковський А.М.); 

- «Основи автоматики» (автори - канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. Гладкий А.М., канд. техн. 

наук, доцент Кліментовський Ю.А., Івановський А.В.); 

- «Методи синтезу та аналізу систем автоматичного керування» (автори - д-р техн. наук, 

професор Лисенко В.П., канд. техн. наук, доцент Решетюк В.М., канд. техн. наук, доцент 

Мірошник В.О., канд. техн. наук, доцент Заєць Н.А.); 

- «Технічні засоби автоматизації» (Частини 1 і 2) (автори - Лукінюк М.В., д-р техн. наук, 

професор Лисенко В.П., канд. пед. наук Лукін В.Є., канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. Гладкий А.М., 

д-р техн. наук, професор Шворов С.А., Руденський А.А., Заверткін А.А.); 

- «Теорія автоматичного керування» (автори - канд. техн. наук, доцент Решетюк В.М., 

канд. техн. наук, доц. Цигульов І.Т., Цицюрський Ю.Л., Чернишено Є.В.); 

- «Релейний захист і автоматика розподільних електричних мереж» (автор - д-р техн. 

наук, професор Гребченко М.В.); 

- «Технології обслуговування та ремонту електричних установок» (Частина І) (автори - 

канд. техн. наук, доцент Петренко А.В., канд. техн. наук, доцент Макаревич С.С.); 

- «Електрична частина станцій і підстанцій» (автор - канд. техн. наук, доцент Омельчук А.О.); 

- «Діагностування і оцінювання надійності енергетичного обладнання» (Частина І) 

(автори - канд. техн. наук, професор Щепотьєв О.І., д-р техн. наук, доцент Жильцов А.В., канд. 

техн. наук, професор Лут М.Т., канд. техн. наук, доцент Наливайко В.А., канд. техн. наук, доцент 

Радько І.П., Васюк В.В.); 

- «Теорія оптимізації» (автори - канд. техн. наук, професор Щепотьєв О.І., д-р техн. наук, 

доцент Жильцов А.В.); 

- «Основи організації баз даних» (автори – канд. техн. наук, доцент Голуб Б.Л., Ящук Д.Ю.); 

- «Теорія прийняття рішень» (автори – канд. екон. наук, доцент Негрей М.В., канд. екон. 

наук Тужик К.Л.); 

- «Комп’ютерні мережі» (автори – канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю., канд. пед. наук, 

доцент Блозва А.І., Матус Ю.В., канд. техн. наук, доцент Смолій В.В., канд. техн. наук, доцент 

Гусєв Б.С., канд. пед. наук, доцент Осипова Т.Ю., Савицька Я.А.); 

- «Аналіз вимог до програмного забезпечення» (автор – канд. техн. наук, доцент Ясенова І.С.); 

- «English for Biotechnology and Bioengineering» (автор - канд. філол. наук Поліщук О.С.); 

- «English for Marketers» (автор – ст. викл. Люлько М.Є.); 

- «English for Specific Purposes» (автори – Клименко Л.В., Розгон І.Ю.); 

- «Master’s course of Business English» (автори – Сиротін О.С., Мишак О.О.); 

- «English for Veterinarians» (автор – Мишак О.О.); 

- «Bachelor English course for Transportation» (автори – канд. психол. наук, Березова Л.В.,  

Глуховська Н.А.); 

- «Praktisches Deutsch» (автор – канд. пед. наук, доцент  Максимчук В.С.); 

- «Латинська мова з основами іхтіологічної термінології» (автори – канд. пед. наук 

Балалаєва О.Ю., канд. філол. наук, доцент Вакулик І.І.); 

- «Лінгвистика тексту» (автор – канд. філол. наук, доцент  Личук М.І.); 

- «Порівняльна граматика німецької та української мов» (автори – д-р пед. наук, професор 

Амеліна С.М., Конончук І.В., Москаленко С.А., Пилипенко О.П.); 

- «Семантико-стилістичні проблеми перекладу галузевих текстів» (автори – д-р пед. наук, 

проф. Амеліна С.М., Пилипенко О.П.); 

- «Практикум з перекладу ділового мовлення та кореспонденції» (автори – канд. пед. 

наук, доц. Максимчук В.С., Колесник М.Ю.); 

-  навчального посібника «Практична підготовка студентів в освітніх і соціальних 

установах» (автори – канд. пед. наук, доцент Ковальчук Т.І., канд. пед. наук Наконечна О.В.); 

- «Інформаційні технології в освіті» (автори – д-р пед. наук, професор Тверезовська Н.Т., 

д-р пед. наук, доцент Тарасенко Р.О.); 

- «Інформаційні ресурси забезпечення соціально-педагогічної діяльності» (автори – д-р 

пед. наук, професор Тверезовська Н.Т., д-р пед. наук, доцент Вікторова Л.В., канд. пед. наук 

Кочарян А.Б.); 



- «Методологія та організація наукових досліджень» (автори – д-р пед. наук, доцент 

Вікторова Л.В., д-р пед. наук, професор Тверезовська Н.Т.); 

- «Основи соціалізації особистості» (автори – д-р пед. наук, доцент Вікторова Л.В., д-р 

пед. наук, професор Тверезовська Н.Т., канд. пед. наук, доцент Михайліченко М.В., канд. 

психол. наук., доцент Ржевський Г.М.); 

- «Психологія» (автор – д-р пед. наук, доцент Кручек В.А.); 

- «Риторика та психологія спілкування» (автор – канд. пед. наук, доцент Омельченко 

Л.М.); 

- «Теорія та історія соціального виховання в Україні» (Частина ІІ) (автори – д.філол.н., 

професор Шинкарук В.Д., д-р пед. наук, доцент Сопівник Р.В., д-р пед. наук, доцент Сопівник І.В.); 

- «Педагогіка» (автори – д-р пед. наук, доцент Сопівник Р.В., д-р пед. наук, доцент 

Сопівник І.В.); 

- «Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах» (автори – д-р пед. наук, 

доцент Сопівник Р.В., д-р пед. наук, доцент Сопівник І.В.); 

- «Основи укладання галузевих глосаріїв» (автори – д-р пед. наук, професор Амеліна С.М., 

канд. пед. наук Монашненко А.М.); 

 

Словники: 

- тлумачний українсько-англійський словник «Матеріалознавство, технологія 

конструкційних матеріалів і машинобудування» (Книга І) (укладачі - д-р. техн. наук, професор 

Афтанділянц Є.В., канд. техн. наук, доцент Зазимко О.В., д-р. техн. наук, доцент Лопатько К.Г., 

Похиленко Г.М.); 

- тлумачний словник «Екологія» (укладачі - д-р с.-г. наук, професор Чайка В.М., д-р біол. 

наук, професор Гайченко В.А.); 

- словник «Лексико-граматичний довідник з англійської мови» (укладач – Клименко Л.В.); 

- словник «Економіко-математичний словник» (автори – канд. екон. наук, доцент Галаєва Л.В., 

канд. фіз.-мат. наук, доцент Коваль Т.В., старший викладач Шульга Н.Г.); 

- довідник «Deutsch lernen und erleben» (укладачі – канд. філол. наук, доцент Ольховська 

Н.С., д-р пед. наук, професор Амеліна С.М., канд. філол. наук, доцент Білоус Н.В., к.пед.н, 

доцент Зуєнко Н.О., Колесник М.Ю., канд. пед. наук, доцент Максимчук В.С., Рудницька Н.А.); 

- термінологічний словник «Англо-український словник з агроінженерії» (автори – доцент 

Волянський М.С., ст. викладач Березова Л.В.); 

- термінологічний словник «Сучасна фармакологічна термінологія у ветеринарній 

медицині» (автори - д-р вет. наук, професор Духницький В.Б., канд. вет. наук Деркач І.М.). 

 

Монографії: 

- «Синтез спіральних сепараторів картоплезбиральних машин» (автори: д-р техн. наук, 

проф. Булгаков В. М., канд. техн. наук, доц. Смолінський С. В.); 

- «Теоретичне та експериментальне обґрунтування норм живлення птиці» (автори: 

д-р с.-г. наук, проф. Ібатуллін І. І., д-р с.-г. наук, доц. Кривенок М. Я., д-р с.-г. наук, доц. 

Ільчук І. І., канд. с.-г. наук, доц. Кондратюк В. М.); 

- «Застосування сильних електричних полів у технологіях обробки зернових» (автори: 

канд. техн. наук, доц. Усенко С. М., канд. техн. наук Книжка Т. С.); 

- «Маркетингове забезпечення діяльності підприємств цукрової галузі» (автори: д-р. екон. 

наук, проф. Ларіна Я. С., канд. екон. наук Четверик О. В.); 

- «Стовбурові клітини у ветеринарній медицині. Том другий. Експериментальні 

дослідження з отримання, зберігання і застосування стовбурових клітин» (автори: д-р вет. наук, 

проф. Мазуркевич А. Й., д-р вет. наук, доц. Малюк М. О., канд. вет. наук Ковпак В. В., канд. вет. 

наук Харкевич Ю. О.); 

- «Ведені пристрої синхронізації з періодичним автопідстроюванням телекомунікаційних 

мереж» (автор: д-р техн. наук, проф. Коваль В. В.); 

- «Цирковірусні інфекції» (автори: д-р вет. наук Ситюк М. П., д-р вет. наук 

Байдалюк В. А., д-р вет. наук Ничик С. А., канд. вет. наук Розумнюк А. В., с.н.с. Фурда І. Л., 

канд. вет. наук Шапошник В. М., канд. вет. наук Галка І. В.); 



- «Безпечність та якість продуктів забою курчат-бройлерів після застосування антибіотику 

фторхінолонового ряду» (автори: д-р вет. наук, проф. Ткачук С. А., канд. вет. наук 

Палишнюк К. Ю.); 

- «Вікові та видові морфо-біомеханічні закономірності трубчастих кісток свійської птиці» 

(автори: д-р вет. наук, проф. Ткачук С. А., Пасніченко О. С.); 

- «Освітні послуги у сфері вищої освіти: правовий вимір» (автори: д-р. юрид. наук, проф. 

Курило В. І., канд. екон. наук, проф. Балановська Т. І., канд. юрид. наук, доц. Головій Л. В.); 

- «Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу 

України» (автор: д-р. юрид. наук, доц. Гиренко І. В.); 

- «Фітомеліорація піщаних літоземів природно-техногенного походження» (автори: 

д-р с.-г. наук, проф. Бровко Ф. М., канд. с.-г. наук Бровко Д. Ф.); 

- «Верби України: біологія, екологія, використання» (автори: д-р с.-г. наук, проф. 

Фучило Я. Д., канд. с.-г. наук, с.н.с. Сбитна М. В.); 

- «Інтродукція видів роду Exochorda Lindl. у Правобережному Лісостепу України» 

(автори: канд. біол. наук. Бабицький А. І., канд. біол. наук., с.н.с. Трофименко Н. М.); 

- «Удосконалення діагностики та профілактики хвороб, викликаних мангеймніями» 

(автори: д-р вет. наук, проф. Мазур Т. В., канд. вет. наук Ткаченко В. В., канд. вет. наук, доц. 

Ібатулліна Ф. Ж., канд. вет. наук, доц. Козловська Г. В.); 

- «Природні соснові деревостани Полісся України: прогнозування росту та 

продуктивності» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Лакида П. І., канд. с.-г. наук Алексіюк І. Л.); 

- «Система менеджменту у спеціалізованих птахівничих підприємствах» (автори: канд. 

екон. наук, доц. Титарчук І. М., канд. екон. наук Сорока А. М.); 

- «Смолопродуктивність соснових насаджень в умовах України» (автори: д-р с.-г. наук, 

проф. Осадчук Л. С., д-р с.-г. наук, проф. Гриб В. М., канд. с.-г. наук, доц. Юськевич Т. В.); 

- «Телязіоз великої рогатої худоби» (автори: д-р вет. наук, проф. Сорока Н. М., д-р вет. 

наук, проф. Стибель В. В., канд. вет. наук Овчарук В. М., канд. вет. наук, доц. Пашкевич І. Ю.). 

- «Підвищення економічної ефективності роботи двигунів внутрішнього згоряння» 

(автори: канд. техн. наук Топчій С. І., канд. техн. наук, доц. Бешун О. А.); 

- «Розвиток біржової торгівлі на товарних та фінансових ринках» (автори: канд. екон. 

наук, проф. Солодкий М. О., канд. екон. наук, доц. Яворська В. О., канд. екон. наук, доц. 

Кравченко А. С.); 

- «Розвиток кооперації та інтеграції в агропромисловому виробництві» (автори: канд. 

екон. наук, доц. Любар Р. П., канд. екон. наук, доц. Маршалок М. С., канд. екон. наук, доц. 

Радько В. І., канд. екон. наук Єкель Г. В.); 

- «Структурно-параметричний синтез гібридних систем електроживлення та їх інтеграція 

до розподільних мереж в сільських регіонах» (автори: д-р техн. наук, проф. Козирський В. В., 

канд. техн. наук, доц. Петренко А. В., Приступа А. Л., канд. техн. наук, доц. Гай О. В., канд. 

техн. наук, с.н.с. Скрипник А. М., Тютюнник Ф. О., Мартинюк А. В., Кожан Д. П.); 

- «Підготовка перекладачів у зарубіжних університетах до застосування інформаційних 

технологій» (автори: д-р пед. наук, проф. Амеліна С. М., д-р пед. наук, доц. Тарасенко Р. О.); 

- «Стан та санітарно-гігієнічна оцінка водозабезпечення молочного скотарства в Україні» 

(автори: д-р вет. наук, доц. Соколюк В. М., д-р вет. наук, проф. Засєкін Д. А., д.б.н., проф. 

Захаренко М. О., д-р вет. наук, проф. Духницький В. Б.); 

- «Автоматизована система управління процесами збирання та переробки енергетичних 

культур у біогаз» (автори: д-р техн. наук, проф. Лисенко В. П., д-р техн. наук, проф. 

Шворов С. А., канд. техн. наук Комарчук Д. С., канд. техн. наук, доц. Лукін В. Є., канд. техн. 

наук Книжка Т. С., Чирченко Д. В.); 

- «Людина і багатовимірність її світів (до 60-річчя кафедри філософії НУБіП України» 

(автори: канд. філос. наук Данилова Т. В., канд. філос. наук Горбатюк Т. В., канд. філос. наук 

Матвієнко І. С., канд. філос. наук Самарський А. Ю.); 

- «Людина, наука, техніка: світоглядний аспект» (автори: канд. філос. наук, проф. 

Чекаль Л. А., д.філос.н., проф. Лук’янець В. С., канд. філос. наук, доц. Горбатюк Т. В., канд. 

філос. наук, доц. Самарський А. Ю.); 

 



- «Гідравліка у проектуванні систем сільськогосподарського водопостачання та 

водовідведення» (автор: канд. техн. наук Василенков В. Є.); 

- «Енергоефективна система підтримання мікроклімату у птахівничих приміщеннях» 

(автори: д-р техн. наук Горобець В. Г., канд. техн. наук Троханяк В. І.); 

- «Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього природного 

середовища» (автори: канд. юрид. наук, доц. Артеменко О. В., канд. юрид. наук, доц. Яра О. С., 

канд. юрид. наук, доц. Улютіна О. А., канд. юрид. наук Канарик Ю. С.); 

- «Безпека та ризики використання добавок у продуктах харчування, косметиці та засобах 

особистої гігієни» (автори: д-р біол. наук, проф. Войціцький В. М., д-р с.-г. наук, проф. 

Данчук В. В., д-р біол. наук, проф. Хижняк С. В., канд. біол. наук. Лапоша О. А., Самкова О. П., 

д-р вет. наук, проф. Ушкалов В. О.); 

- «Дистанційне зондування зернових культур для програмування врожаю» (автори: д-р 

техн. наук, проф. Лисенко В. П., канд. техн. наук Комарчук Д. С., канд. с.-г. наук Пасічник Н. А., 

канд. техн. наук Опришко О. О.); 

- «Psychology and pedagogy of creative development of a gifted person» (автори: д-р пед. 

наук, доц. Волощук І. С., канд. пед. наук, доц. Рудик Я. М., Соловйова О. В.); 

- «Оптимізація режимів зміни вильоту вантажу баштового крана» (автори: д-р техн. наук, 

проф. Ловейкін В. С., д-р техн. наук Ромасевич Ю. О., Стехно О. В.). 

- «Розвиток банківської діяльності на валютному ринку України» (автори: канд. екон. 

наук, доц. Костюк В.А., канд. пед. наук, доц. Аврамчук Л.А.); 

- «Adaptive selection and ecology of wild silkworms» (автор: канд. біол. наук., доц. Мороз М. С.); 

- «Біологічна активність і гумусний стан чорноземів Лісостепу та Степу України» (автори: 

д-р с.-г. наук Тонха О.Л., д-р с.-г. наук Балаєв А.Д., канд. с.-г. наук Вітвіцький С. В.); 

- «Профілактика порушень мінерального обміну в корів у різних біогеохімічних зонах 

України» (автори: д-р вет. наук, проф. Долецький С.П., д-р біол. наук, проф. Цвіліховський М.І., 

канд. вет. наук, доц. Грушанська Н.Г.); 

- «Диспансеризація тварин за змін біогеоценозу» (автори: д-р біол. наук, проф. 

Цвіліховський М.І., канд. вет. наук, доц. Береза В.І., канд. вет. наук, доц. Грушанська Н.Г., канд. 

біол. наук., доц. Якимчук О.М., канд. вет. наук, доц. Костенко В.М., канд. вет. наук, доц. 

Павелиця О.О., Обруч М.М.); 

- «Особливості мікроклонального розмноження Magnolia kobus DC.» (автори: канд. с.-г. 

наук Бобошко-Бардин І. М., канд. с.-г. наук, проф. Маурер В. М.); 

- «Технологічні процеси і технічні засоби реконструкції, модернізації та експлуатації 

меліоративних систем» (автори: канд. пед. наук, доц. Бондар М. М., канд. техн. наук, доц. Бондар С. М.); 

- «Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва в Україні» (автори: 

д-р. екон. наук, проф. Горьовий В.П., канд. екон. наук Прудивус Л.В.); 

- «Пшениця яра: біологія, морфологія і технологія вирощування» (автори: д-р с.-г. наук, 

проф. Каленська С. М., д-р с.-г. наук, проф. Рожкова А. О., канд. с.-г. наук, доц. Антал Т. В., 

канд. с.-г. наук, доц. Гарбар Л. А., канд. с.-г. наук Малеончук О. В.); 

- «Актуальні проблеми теорії і практики сучасного перекладу» (автори: д-р пед. наук, 

проф. Амеліна С. М., канд. філол. наук, доц. Бабенко О.В., канд. філол. наук, доц. Білоус Н.В., 

Конончук І.В., Москаленко С.А., канд. філол. наук, доц. Ольховська Н.С., Рудницька Н.А., канд. 

пед. наук, доц. Зуєнко Н.О., Колесник М.Ю., Конончук І.В., канд. пед. наук, доц. Монашненко 

А.М., Пилипенко О.П., PhD Reichet M., Качан Г.С., канд. пед. наук, доц. Максимчук В.С., д-р 

пед. наук, доц. Тарасенко Р.О., д.філол.н., проф. Шинкарук В.Д.; за заг. ред. д-р пед. наук, проф. 

Амеліної С. М.); 

- «Правове регулювання державної кадрової політики» (автори: д-р. юрид. наук, проф. 

Ладиченко В. В., канд. юрид. наук, доц. Кідалов С. О.); 

- «Фінансово-економічний механізм ефективного функціонування аграрних підприємств 

України» (автори: д-р. екон. наук, проф. Худолій Л.М., канд. екон. наук, доц. Долженко І.І., канд. 

екон. наук, доц. Лабенко О.М, канд. екон. наук, доц. Мамчур Р.М., канд. екон. наук, доц. 

Лемішко О., канд. екон. наук, доц. Кириченко А.; за ред. д-р. екон. наук, проф. Худолій Л. М.); 

- «Дослідження кон’юнктури ринків агропродовольчої продукції» (автори: д-р. екон. наук, 

доц. Буряк Р. І., канд. екон. наук, доц. Кузьменко С. В.); 



- «Удосконалення методичного інструментарію маркетингової діяльності підприємств 

агропромислового комплексу України: тенденції розвитку» (автори: д-р. екон. наук, проф. 

Ларіна Я. С., д-р. екон. наук, доц. Буряк Р. І., канд. екон. наук, проф. Луцій О. П., канд. екон. 

наук, доц. Бабічева О. І., канд. екон. наук, доц. Рябчик А. В., канд. екон. наук, доц. Гальчинська 

Ю. М., канд. екон. наук Четверик О. В., Руденко М. М., Чернявський І. Ю.); 

- «Бабезіоз собак» (автори: д-р вет. наук, проф. Прус М. П., канд. вет. наук, доц. Семенко О. В., 

канд. вет. наук, доц. Галат М. В.); 

- «Формування фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків» (автори: канд. 

пед. наук, доц. Есаулов А. О., канд. пед. наук, доц. Костюк Д. А.); 

- «Продовольча безпека України: якісний вимір» (автори: канд. екон. наук Забарна Ю. В., 

канд. екон. наук, доц. Файчук О. М.); 

- «Maple-models of movement of particle on rough fixed surfaces of 2nd order» (автори: 

д-р техн. наук, проф. Несвідомін В. М., д-р техн. наук, проф. Пилипака С. Ф., канд. техн. наук, 

доц. Бабка В. М., канд. техн. наук Несвідомін А. В.); 

- «Комп’ютерні моделі синтетичної геометрії» (автор: д-р техн. наук, проф. Несвідомін В. М.); 

- «Обвідні поверхні однопараметричної множини площин: конструювання, вирізання 

відсіків, побудова розгорток» (автори: д-р техн. наук, проф. Пилипака С.Ф., канд. техн. наук 

Кресан Т.А., д-р техн. наук, доц. Грищенко І.Ю.); 

- «Cистематика і класифікація плодових рослин» (автори: д-р с.-г. наук, проф. 

Меженський В. М., канд. біол. наук., доц. Меженська Л. О.); 

- «Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст» 

(автори: д-р. екон. наук, проф. Дмитренко Г.А., канд. пед. наук, доц. Ануфрієва О.Л., канд. пед. 

наук, доц. Мудра С.В., канд. пед. наук, доц. Найдьонова А.В., канд. пед. наук, доц. Пономаренко 

О.Г. та ін.; за заг. ред. д-р. екон. наук, проф. Дмитренка Г.А., д-р пед. наук, проф. Олійника В.В.); 

- «Технологія вирощування гарбуза мускатного (Cucurbita moschata D.) в умовах західного 

Лісостепу України» (автори: канд. с.-г. наук Лендел В. Ф., канд. с.-г. наук, доц. Кутовенко В. Б.); 

- «Теоретико-методичні аспекти навчання майбутніх філологів письмового 

двостороннього перекладу в аграрній галузі (англійська та українська мови)» (автор: канд. пед. 

наук Монашненко А. М.); 

- «Трансляційні і транс-трансляційні процеси у клітині та окремі механізми їх регуляції» 

(автор: д-р біол. наук, проф. Калачнюк Л.Г.); 

- «Актуальні питання міжнародних комерційних договорів» (автори: канд. юрид. наук, 

доц. Гаєвець М. В., канд. юрид. наук, доц. Горіславська І. В., канд. юрид. наук, доц. Панькова Л. О.); 

- «Ентомологічне біорізноманіття агроландшафтів України в умовах змін клімату» 

(автори: д-р с.-г. наук, проф. Лісовий М. М., д-р с.-г. наук, проф. Чайка В. М., д-р біол. наук, 

проф. Григорюк І. П.); 

- «Організація індивідуальної роботи з дисциплін професійно-практичної підготовки 

студентів аграрних вищих закладів освіти» (автори: канд. пед. наук, проф. Кубіцький С. О., канд. 

пед. наук Кочеригін Л. Ю.); 

- «Вплив автономної нервової системи на антиоксидантний захист організму свиноматок» 

(автори: д-р вет. наук, проф. Карповський В. І., канд. вет. наук Скрипкіна В. М., канд. вет. наук, 

доц. Данчук О. В., канд. вет. наук Постой Р. В., д-р вет. наук, проф. Ніщеменко М. П.); 

- «Кортикальна регуляція обміну ліпідів у свиней» (автори: канд. вет. наук 

Карповський В. В., д-р с.-г. наук, проф. Трокоз В. О., д-р вет. наук, проф. Карповський В. І., 

канд. вет. наук, доц. Данчук О. В., канд. вет. наук Постой Р. В.); 

- «Кортикальна регуляція обміну білків у свиней» (автори: канд. вет. наук Василів А. П., 

д-р вет. наук, проф. Карповський В. І., канд. вет. наук, доц. Данчук О. В.); 

- «Адаптаційні реакції організму великої рогатої худоби різних напрямів продуктивності 

залежно від типу вищої нервової діяльності» (автори: д-р вет. наук, проф. Карповський В.І., д-р 

вет. наук Паска М.З., д-р вет. наук, проф. Гуфрій Д.Ф.,  канд. вет. наук, доц. Криворучко Д.І.); 

- «Криптоспоридіоз телят» (автори: канд. вет. наук Журенко В.В., д-р вет. наук, проф. 

Сорока  Н. М., канд. вет. наук, доц. Журенко О. В.); 

- «Особливості обміну вуглеводів у свиней різних типів вищої нервової діяльності» 

(автори: д-р с.-г. наук, проф. Трокоз В.О., канд. вет. наук Шестеринська В.В.); 



- «Шляхи підвищення інтенсивності виробництва та переробки коконів дубового 

шовкопряда Поліський тасар» (д-р с.-г. наук, проф. Трокоз В. О.,  Аретинська Т. Б.); 

- «Диспансеризація стада як основа забезпечення здоров’я тварин» (автори: канд. вет. 

наук, доц. Голопура С. І., д-р біол. наук, проф.  Цвіліховський М. І.); 

- «Механізми токсичного впливу аліфатичних амінів на тварин» (автори: д-р біол. наук, 

проф. Захаренко М.О., канд. біол. наук., доц. Курбатова І.М., канд. с.-г. наук, доц. Чепіль Л. В.); 

- «Лісівничі особливості відтворення лісових насаджень в умовах Полісся та 

Правобережного Лісостепу» (автори: канд. с.-г. наук, доц. Білоус  М. М., канд. с.-г. наук, доц. 

Кичилюк О. В., канд. с.-г. наук, доц. Сендонін С. Є.); 

- «Комплексний моніторинг лісових насаджень в зонах радіоактивного забруднення 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС» (автори: д-р с.-г. наук Зібцев С.В., д-р с.-г. наук, проф. 

Лакида П.І., д-р с.-г. наук Яворовський П.П.); 

- «Приватна освіта в Англії і в Україні: минуле і сучасність» (автори: д-р пед. наук, проф. 

Друганова О.М., канд. пед. наук, доц. Яременко Н.В.); 

- «Механіко-технологічні основи вакуумних насосів доїльних установок» (автори: канд. 

техн. наук, доц. Хмельовський В. С., канд. техн. наук, доц. Павленко С. І., канд. техн. наук, доц. 

Линник Ю. О., канд. техн. наук, доц. Дудін В. Ю., канд. техн. наук, доц. Алієв Е. Б.); 

- «Маркетингові аспекти досягнення конкурентоспроможності на ринку молока і 

молочної продукції: теорія, проблеми, рішення» (автори: канд. екон. наук, доц. Бабічева О. І., 

канд. екон. наук, доц. Рябчик А. В., канд. екон. наук, доц. Барилович О. М.); 

- «Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності» 

(автори: д-р пед. наук, проф. Канішевська Л. В., канд. пед. наук Вишнівська Н. В.). 

- «Осикові ліси Українського Полісся» (автори: д-р с.-г. наук Білоус А. М., канд. біол. 

наук. Матяшук Р. К., канд. біол. наук. Білоус С. Ю., Слива О. І.); 

- «Фосфатний режим у чорноземі типовому середньосуглинковому Правобережного 

Лісостепу за мінімізації обробітку ґрунту і біологізації землеробства» (автори: канд. с.-г. наук, 

доц. Карабач К. С., канд. с.-г. наук, доц. Бережняк Є. М.); 

- «Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців з туристичного обслуговування 

у професійній підготовці» (автори: Попович В. І., д-р пед. наук, доц. Кручек В. А.); 

- «Аналіз режимів роботи та синтез конструкцій пруткових конвеєрів» (автори: канд. 

техн. наук, доц. Коробко М. М., канд. техн. наук Шевчук О. Г.); 

- «Техніко-технологічні засади ремонту транспортних засобів» (автор: Глуховська О. В.); 

- «Вібромеханічна інтенсифікація процесів сушіння оліємісткої сировини» (автори: 

д-р техн. наук, проф. Паламарчук І. П., д-р техн. наук, проф. Друкований М. Ф., канд. техн. наук 

Паламарчук В. І., канд. техн. наук Бурова З. А.); 

- «Земельна політика Європейського співтовариства: принципи, проблеми, реалізація» 

(автори: д-р. екон. наук, доц. Мартин А. Г., канд. екон. наук, доц. Гунько Л. А., канд. екон. наук, 

доц. Чумаченко О. М., Колганова І. Г., Баранцов Б. В.); 

- «Актуальні питання землеустрою та геодезії» (автори: д.географ.н., проф. 

Ковальчук І. П., канд. екон. наук, доц. Гунько Л. А., канд. екон. наук, доц. Мединська Н. В., канд. 

екон. наук Полтавець А. М.); 

- «Видові особливості геномної нестабільності та поліморфізму свині свійської 

(Sus scrofa) і великої рогатої худоби (Bos taurus) за цито- та ДНК маркерами» (автори: д-р біол. 

наук, проф. Костенко С. О., канд. біол. наук. Джус П. П., канд. біол. наук. Коновал О. М., канд. 

с.-г. наук Сидоренко О. В., канд. с.-г. наук Стародуб Л. Ф., канд. біол. наук. Драгулян М. В.); 

- «Доходи інституційних секторів економіки України» (автори: д-р. екон. наук, проф. 

Шинкарук Л. В., канд. екон. наук Настас О. М.); 

- «Біотехнологія кисломолочного напою з комплексом апіпродуктів» (автори: канд. техн. 

наук, доц. Ломова Н. М., канд. техн. наук Сніжко О. О., Очколяс О. М.); 

- «Моделювання м’ясоподрібнювальних процесів і технологічного обладнання 

переробних підприємств АПК» (автори: д-р техн. наук, проф. Сухенко В. Ю., д-р техн. наук, 

проф. Сухенко Ю. Г., канд. техн. наук, доц. Сарана В. В., канд. техн. наук, доц. Муштрук М. М.); 

- «Теоретичні та практичні основи комплексної переробки прісноводних видів риб 

внутрішніх водойм України» (автори: канд. техн. наук Голембовська Н. В., канд. с.-г. наук, доц. 



Слободянюк Н. М., Очколяс О. М.); 

- «Моделювання динамічної оптимізації машин вібраційно-хвильової дії» (автори: канд. 

техн. наук, доц. Човнюк Ю. В., канд. техн. наук, доц. Сівак І. М., канд. техн. наук, доц. 

Гуменюк Ю. О., канд. техн. наук Дяченко Л. А.); 

- «Механізми взаємодії крайньовисокочастотного випромінювання з біологічними 

об’єктами та їх моделювання» (автори: канд. техн. наук, проф. Войтюк Д. Г., канд. техн. наук, 

доц. Човнюк Ю. В., канд. техн. наук, доц. Гуменюк Ю. О., канд. техн. наук, доц. Сівак І. М., 

канд. техн. наук Гуцол О. П.); 

- «Комбінована транспортно-очисна система вороху коренезбиральних машин» (автори: 

канд. техн. наук, доц. Труханська О. О., д-р техн. наук, проф. Барановський В. М., канд. техн. 

наук, доц. Виговський А. Ю., канд. техн. наук, доц. Паньків М. Р.); 

- «Особливості грошової оцінки земель населених пунктів України в умовах ринкових 

відносин» (автори: д-р. екон. наук Мартин А. Г., с.н.с. Лихогруд О. М., канд. екон. наук 

Кошель А. О.); 

- «Теплообмінне обладнання для когенераційних установок» (автори: д-р техн. наук 

Горобець В. Г., канд. техн. наук Богдан Ю. О., канд. техн. наук Троханяк В. І.); 

- «Особливості деформування і руйнування пластичних матеріалів при ударно-

коливальному навантаженні» (автори: д-р техн. наук, проф. Чаусов М. Г., д-р техн. наук, проф. 

Марущак П. О., канд. техн. наук, доц. Пилипенко А. П., канд. техн. наук Березін В. Б.); 

- «Гідротехнічні споруди меліоративних систем з машинним водопідйомом» (автори: 

проф. Палішкін Н. А., доц. Міщенко А. В.); 

- «Конструювання протокової поверхні каналу» (автор: д-р техн. наук, проф. 

Драганов Б. Х.); 

- «Адміністративно-деліктні відносини в Україні: проблеми теорії та практики» (автор: 

канд. юрид. наук Шульга Є. В.); 

- «Сталий розвиток сільських територій в Україні: правові аспекти» (автори: д-р. юрид. 

наук, проф. Єрмоленко В. М., Мартинова Н. О.); 

- «Енергетичний сектор економіки України з позиції суспільного добробуту» (автор: 

д-р. екон. наук, проф. Скрипник А. В.); 

- «Просторова структура поширення ентомофауни в агроландшафтах, як основа 

збереження біорізноманіття» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Чайка В.М., канд. с.-г. наук, доц. 

Міняйло А.А.); 

- «Конспект декоративних фітоавтохтонів України» (автори: д-р біол. наук, проф. 

Попович С. Ю., канд. біол. наук. Власенко А. С., Вакаренко О. В.); 

- «Оцінка амінокислотного живлення перепелів» (автори: д-р с.-г. наук, проф. 

Сичов М. Ю., канд. с.-г. наук, доц. Голубєв М. І., канд. с.-г. наук Позняковський Ю. В., канд. с.-г. 

наук Махно К. І., канд. с.-г. наук Голубєва Т. А., Омельян А. М., Приймак Г. І., Ковальчук В. В.); 

- «Використання сухої пивної дробини у птахівництві» (автор: канд. с.-г. наук 

Голубєва Т. А.); 

- «Фізіологічна адаптація і стійкість рослин роду Aesculus L. проти каштанової мінуючої 

молі (Cameraria ohridella Deschka & Dimic)» (автори: канд. біол. наук., доц. Ліханов А. Ф., д-р 

біол. наук, проф. Григорюк І. П., Пентелюк О. С., канд. с.-г. наук Костенко С. М., 

Оверченко О. В., Субін О. В.); 

- «Шкідливі організми буряків цукрових: історія, сучасний стан вивчення та заходи 

захисту» (автори: д-р с.-г. наук, Саблук В. Т., канд. с.-г. наук Бабич А. Г., канд. біол. наук. 

Шендрик К. М., канд. с.-г. наук Запольська Н. М., канд. біол. наук. Бабич О. А.); 

- «Перспективи використання нанопрепаратів у зеленому будівництві» (автори: д-р біол. 

наук, проф. Колесніченко О. В., канд. біол. наук. Лещенко О. Ю., д-р біол. наук, с.н.с. 

Пономаренко С. П., канд. с.-г. наук Савченко Ю. М., д-р біол. наук, проф. Григорюк І. П., 

Лисенко С. М., канд. біол. наук. Швець І. В., Базяк Т. О.); 

- «Współpraca transgraniczna między Polską a Ukrainą: monografia zbiorowa» 

(«Транскордонне співробітництво Польщі та України : колективна монографія) (за ред. 

д.габілітований проф. Куїк-Каліновської А.); 

- «Дубравы юга Украины и Молдовы» (автор: канд. с.-г. наук, доц. Рафальська Л. П.); 



- рекомендації «Використання мобільного робота в спорудах закритого грунту» (автори: 

д-р техн. наук, проф. Лисенко В. П., д-р техн. наук, проф. Войтюк В. Д., канд. техн. наук, доц. 

Болбот І. М., канд. техн. наук Лєндел Т. І., канд. техн. наук Наливайко В. А., Руденський А. А., 

Блозва А. І., Ковтун К. В.); 

- рекомендації «Система дистанційного моніторингу стану посівів для раціонального 

використання добрив» (автори: д-р техн. наук, проф. Лисенко В. П., канд. техн. наук 

Комарчук Д. С., канд. с.-г. наук Пасічник Н. А., канд. техн. наук Опришко О. О.); 

- рекомендації «Підвищення ефективності створення та експлуатації зелених насаджень 

при використанні нанопрепаратів» (автори: д-р біол. наук, проф. Колесніченко О. В., канд. біол. 

наук. Лещенко О. Ю., д-р біол. наук, проф. Григорюк І. П., д-р біол. наук, проф. 

Пономаренко С. П., Базяк Т. О.); 

- науково-виробничий довідник «Нормативно-довідкові матеріали для оцінювання 

екосистемних послуг м’яколистяних лісів Українського Полісся» (автори: д-р с.-г. наук 

Білоус А. М., канд. с.-г. наук Голяка Д. М., канд. с.-г. наук Ковбаса Я. В., канд. с.-г. наук 

Голяка М. А., канд. с.-г. наук Білоус В. М., Аврамчук О. О., Котляревська У. М., Слива О. І.); 

- термінологічний словник «Правове регулювання використання та охорони природних 

ресурсів: юридичні категорії» (автори: д-р. юрид. наук, проф. Курило В. І., д-р. юрид. наук, доц. 

Гиренко І. В., канд. юрид. наук Гулак О. В., канд. юрид. наук, доц. Головій Л. В.); 

- збірник нормативно-правових актів «Правове регулювання у сфері використання та 

охорони лісів» (автори: д-р. юрид. наук, проф. Курило В. І., д-р. юрид. наук, доц. Гиренко І. В., 

канд. юрид. наук Гулак О. В., канд. юрид. наук, доц. Головій Л. В.). 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


