
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

28 листопада 2018 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: 

- «Система точного землеробства» (автори – д-р техн. наук, проф. Аніскевич Л.В., канд. 

техн. наук, проф. Войтюк Д.Г., канд. техн. наук Захарін Ф.М., канд. техн. наук Пономаренко С.А.); 

- «Електропривод і автоматизація» (автори – к.тех.н., доцент Синявський О.Ю., к.тех.н., 

доцент Савченко В.В., д.тех.н., проф. Козирський В.В., к.тех.н., доцент Бунько В.Я., к.тех.н., доц. 

Рамш В.Ю.); 

- «Ветеринарна імунологія» (автори – д.вет.н., проф. Мазуркевич А.Й., д.вет.н., професор 

Малюк М.О., к.вет.н., доцент Данілов В.Б., к.вет.н., доц. Ковпак В.В., к.вет.н., Харкевич Ю.О.); 

- «Осетрівництво» (Частина ІІ) (автори – канд. с.-г. наук, доц. Андрющенко А.І., д-р с.-г. 

наук, проф. Вовк Н.І., канд. с.-г. наук, доц. Кондратюк В.М.); 

- «Управління підприємствами автотранспорту» (автори – д-р тех. наук, проф. Войтюк В.Д., 

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

- «Сучасні методи хімічного аналізу» (автори – канд. хім. наук, доцент Бойко Р.С., д-р хім. 

наук, професор Максін В.І., канд. хім. наук, доцент Смик С.Ю., д-р хім. наук, професор 

Заславський О.М.); 

- «Mechanics of materials: Theory and Problems» (автори – канд. пед. наук, доц. Бондар М.М., 

канд. фіз.-мат. наук, доцент Куценко А.Г., канд. техн. наук, доцент Пришляк В.М.); 

- «Проектування технологічних процесів у тваринництві» (автори – д-р тех. наук, проф. 

Ревенко І.І., канд. тех. наук, доц. Хмельовський В.С., канд. тех. наук, доц. Заболотько О.О., канд. 

тех. наук, доц. Ребенко В.І., канд. тех. наук, доц. Ревенко Ю.І., канд. тех. наук, доц. Потапова С.Є., 

канд. тех. наук Ачкевич О.М., Радчук В.В.); 

- «Машини і обладнання для тваринництва» (автори – д-р тех. наук, проф. Ревенко І.І., 

канд. тех. наук, доц. Хмельовський В.С., канд. тех. наук, доц. Заболотько О.О., канд. тех. наук, доц. 

Ребенко В.І., д-р тех. наук, проф. Брагінець М.В., канд. тех. наук, доц. Потапова С.Є., Радчук В.В., 

канд. тех. наук Ачкевич О.М.); 

- «Екологічна біотехнологія та біоінженерія» (автори – д-р с.-г. наук, доц. Кляченко О.Л., 

д-р с.-г. наук, доц. Коломієць Ю.В., д-р біол. наук, ст. наук. співр. Пилипенко Л.А., д-р с.-г. наук, 

проф. Постоєнко В.О.); 

- «Стратегія сталого розвитку» (автори – д-р пед. наук, професор Боголюбов В.М., д-р с.-г. наук, 

проф. Клименко М.О., д-р екон. наук, проф. Мельник Л.Г., д-р мед. наук, проф. Прилипко В.А., 

к.с.-г.н., доцент Ракоїд О.О., Соломенко Л.І.); 

- «Моніторинг довкілля» (автори – проф. Адаменко О.М., проф. Білявський Г.О., д-р пед. наук, 

професор Боголюбов В.М., д-р географ. наук, проф. Волошин І.М. канд. техн. наук Гатинян В.С., 

д-р біол. наук, проф. Горова А.І., д-р біол. наук, проф. Ісаєнко В.М., Картавцев О.М., д-р д-р с.-г. 

наук, проф. Клименко М.О., д-р техн. наук, проф. Красовський Г.Я., канд. с.-г. наук, доцент 

Кульчицький-Жигайло І.Є., д-р географ. наук, проф. Медведєв В.В., д-р техн. наук, проф. 

Мокін В.Б., д-р географ. наук, проф. Пересадько В.А., канд. географ. наук, доц. Полетаєва Л.М., 

д-р біол. наук, проф. Посудін Ю.І., канд. біол. наук, доц. Придатко В.І., д-р мед. наук, проф. 

Прилипко В.А., к.с.-г.н., доц. Ракоїд О.О., д-р географ. наук, проф. Ратушняк Г.С., проф. Сафранов Т.А.; 

за ред. д-ра пед. наук, проф. Боголюбова В.М.); 

Навчальні посібники: 

- «Виробництво екологічно безпечної яловичини» (автори – д-р с.-г. наук, проф. Угнівенко А.М., 

канд. с.-г. наук, доц. Кос Н.В.); 

- «Основи ергономіки і дизайну тракторів і автомобілів» (автори – канд. тех. наук, доцент 

Василів П.А., канд. тех. наук, доцент Грищенко І.Ю.); 



- «Аналіз фітосанітарного ризику карантинних шкідливих організмів» (автори – канд. с.-г. 

наук, доцент Сикало О.О., канд. с.-г. наук, доцент Чернега Т.О.); 

- «Occupational Safety and Health. Practical» (автори – канд. тех. наук, доц. Войналович О.В., 

Голопура С.М.); 

- «Практичне насінництво і насіннєзнавство сільськогосподарських рослин» (автори – д-р с.-г. наук, 

проф. Гаврилюк М.М., канд. с.-г. наук, проф. Соколов В.М., канд. с.-г. наук, доц. Жемойда В.Л.); 

- «Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва» (автори – канд. екон. наук, 

професор Балановська Т.І., канд. екон. наук, доцент Гогуля О.П., канд. екон. наук, доцент Троян А.В.); 

- «Хеджування ф’ючерсами і опціонами» (автори – канд. екон. наук, проф. Солодкий М.О., 

канд. екон. наук Яворська В.О.); 

- «Метрологія, технологічні вимірювання і прилади» (автори – канд. тех. наук, проф. Лут М.Т., 

Рубан О.В.); 

- «Проектне фінансування» (автори – д-р екон. наук, проф. Давиденко Н.М., канд. екон. наук, 

доц. Скрипник Г.О.); 

- «Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг» (автори – канд. екон. наук, 

доцент Гогуля О.П., канд. екон. наук, доцент Харченко Г.А.); 

- «Стратегії міжнародного аграрного маркетингу» (автор – канд. екон. наук, доц. Голомша Н.Є.); 

- «Рослинництво» (автори – д-р с.-г. наук, професор Каленська С.М., канд. с.-г. наук, доц. 

Новицька Н.В., канд. с.-г. наук, доц. Гарбар Л.А.); 

- «Динаміка і міцність» (автори – д-р тех. наук, професор Чаусов М.Г., канд. тех. наук, 

доц. Пилипенко А.П., канд. тех. наук, доц. Бондар М.М.); 

- «Clinical examination of organs and systemі of animals» (автори – д-р біол. наук, проф. 

Цвіліховський М.І., канд. біол. наук, доц. Якимчук О.М., канд. вет. наук Маринюк М.О., Якимчук І.М.); 

- «Європейська економічна інтеграція» (автори – д-р екон. наук, професор Кваша С.М., 

канд. екон. наук, доцент Файчук О.М., канд. екон. наук Файчук О.В.); 

- «Ветеринарно-санітарна мікробіологія» (автори – канд. вет. наук, доцент Козловська Г.В., 

д-р вет. наук Івченко В.М., д-р вет. наук, проф. Скибіцький В.Г.); 

- «Технологія переробки риби» (автори – канд. с.-г. наук, доц. Слободянюк Н.М., канд. тех. наук 

Голембовська Н.В., Менчинська А.А., Андрощук О.С., Тулуб Д.О.); 

- «Теорія механізмів і машин. Ч. І» (автори – канд. тех. наук, доцент Черниш О.М., канд. 

тех. наук, доцент Березовий М.Г., канд. тех. наук, доцент Яременко В.В.); 

- «Маркетинг міжнародного туризму» (автори – д-р екон. наук, професор Ларіна Я.С., канд. 

екон. наук, доцент Бабічева О.І., д-р екон. наук, професор Забуранна Л.В., канд. екон. наук, 

професор Фомішин С.В., канд. екон. наук, доцент Рябчик А.В., канд. екон. наук, доцент 

Гальчинська Ю.М.); 

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

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

- «Інженерія програмного забезпечення» (автори – канд. тех. наук, доц. Бородкіна І.Л., 

Бородкін Г.О.); 

- «Теорія алгоритмів» (автори – канд. тех. наук, доцент Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О.); 

- «Основи землеробства і рослинництва» (автори – д-р с.-г. наук, професор Танчик С.П., 

канд. с.-г. наук, доцент Рожко В.М., канд. с.-г. наук, доцент Карпенко О.Ю., канд. с.-г. наук 

Анісімова А.А.); 

- «Сучасні методи селекції у тваринництві» (автори – д-р с.-г. наук, проф. Рубан С.Ю., канд. 

с.-г. наук Борщ О.О., д-р біол. наук Федота А.М., д-р с.-г. наук, ст. наук. спів. Гетя А.А., канд. с.-г. 

наук, доцент Бочков В.М., канд. с.-г. наук, доц. Литвиненко Т.В., канд. с.-г. наук Борш О.В., 

Перекрестова Г.В., Голубенко В.М., Якубець Т.В.); 

- «Комп’ютерна лексикографія і переклад» (автори – д-р пед. наук, професор Амеліна С.М., 

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

- «Електротехнічні системи електроспоживання» (автори – д-р тех. наук, проф. Червінський Л.С., 

д-р тех. наук, професор Чміль А.І., канд. іст. наук, доцент Сторожук Л.О., канд. тех. наук, доцент 

Усенко С.М., канд. тех. наук Книжка Т.С.); 

- «Прогресивні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту» (автори – канд. с.-г. 

наук, доцент Кутовенко В.Б., канд. с.-г. наук, доцент Шеметун О.В., канд. с.-г. наук, доцент 

Гаврись І.Л.); 



- «Теоретична механіка» (автори – канд. тех. наук, доц. Черниш О.М., канд. тех. наук, 

доцент Березовий М.Г., канд. тех. наук, доц. Яременко В.В., д-р тех. наук, професор Головач І.В.); 

- «Систематика і класифікація плодових культур» (автори – д-р с.-г. наук, ст. наук. спів. 

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

- «Розсадництво» (автори – канд. с.-г. наук, доц. Шевчук Н.В., канд. с.-г. наук, доц. Гонтар В.Т., 

канд. с.-г. наук, доцент Мазур Б.М., д-р с.-г. наук, проф. Кондратенко Т.Є.); 

- «Холодильні процеси в харчових технологіях» (автори – д-р тех. наук, професор 

Паламарчук І.П., канд. тех. наук Бурова З.А., канд. тех. наук, доцент Василів В.П., канд. тех. 

наук, професор Друкований М.Ф.); 

- «Математичні задачі енергетики» (Частина І) (автор – канд. тех. наук Скрипник А.М.); 

- «Економіка сільського господарства» (автори – д-р екон. наук, проф. Рогач С.М., канд. екон. 

наук, доц. Суліма Н.М., канд. екон. наук, доц. Гуцул Т.А., канд. екон. наук, доц. Ільків Л.А., 

канд. екон. наук, доц. Ярема Л.В.); 

- «Числові методи» (автори – канд. фіз.-мат. наук, доц. Дюженкова О.Ю., канд. пед. наук 

Криворот Т.Г., канд. фіз.-мат. наук, доц. Степахно І.В.); 

- «Експертні системи прийняття рішень в енергетиці» (автори – канд. техн. наук, доцент 

Кацадзе Т.Л., канд. техн. наук, доцент Гай О.В.); 

- «Лабораторна і функціональна діагностика у ветеринарному акушерстві, гінекології та 

андрології» (автори – д-р вет. наук, проф. Любецький В.Й., канд. вет. наук, доц. Жук Ю.В., канд. 

вет. наук, доцент Вальчук О.А., канд. вет. наук, доцент Деркач С.С., канд. вет. наук Ковпак В.В.); 

- «Система виробничо-технічної експлуатації машинно-тракторного парку» (автори – 

д-р тех. наук, проф. Войтюк В.Д., канд. тех. наук, проф. Михайлович Я.М., канд. тех. наук, проф. 

Мельник І.І., канд. тех. наук Шатров Р.В., канд. тех. наук, доц. Опалко В.Г., канд. тех. наук, доц. 

Шимко Л.С., канд. тех. наук, доц. Марченко В.В.); 

- «Помологія» (автори – д-р с.-г. наук, проф. Кондратенко Т.Є., канд. с.-г. наук Кузьмінець О.М.); 

- «Фізична і колоїдна хімія» (автори – д-р тех. наук, доц. Ковшун Л.О., канд. хім. наук, доц. 

Хижан О.І.); 

- «Organic, Bioorganic, Physical and Colloid Chemistry» (Органічна, біоорганічна, фізична і 

колоїдна хімія) (автори – канд. хім. наук Бережний Є.О., канд. хім. наук, доцент Кротенко В.В., 

д-р тех. наук, доц. Ковшун Л.О.); 

- «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв» (автори – канд. біол. наук, доц. 

Бородай В.В., д-р с.-г. наук Кляченко О.Л.); 

- «Екологічна безпека транспортних засобів» (автор – канд. с.-г. наук, доц. Калівошко М.Ф.); 

- «Вища математика» (автори – канд. фіз.-мат. наук, доц. Іванова Ю.І., канд. фіз.-мат. наук 

Арнаута Н.В.); 

- «Стандартизація та сертифікація машин агро-промислового комплексу» (Частина І) 

(автори – д-р тех. наук, проф. Войтюк В.Д., канд. тех. наук Дев’ятко О.С., канд. тех. наук, доцент 

Денисенко М.І., д-р тех. наук, професор Рубльов В.І.); 

- «Технології автоматизованого проектування в землеустрої» (Частина 2) (автори – канд. 

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

- «Організація сховища даних» (автори – канд. тех. наук, доц. Голуб Б.Л., асист. Ящук Д.Ю.); 

- «Неорганічна та аналітична хімія» (автори – д-р хім. наук, професор Копілевич В.А., канд. 

хім. наук, доцент Савченко Д.А., канд. хім. наук, доцент Ущапівська Т.І.); 

- «Механіка матеріалів» (автори – д-р тех. наук, проф. Чаусов М.Г., канд. пед. наук, доцент 

Бондар М.М., канд. фіз.-мат. наук, доц. Куценко А.Г., канд. тех. наук, доцент Пилипенко А.П.); 

- «Математична статистика» (автори – д-р екон. наук, проф. Скрипник А.В., 

канд. екон. наук, доц. Галаєва Л.В., канд. фіз.-мат. наук, доц. Коваль Т.В., Шульга Н.Г.); 

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

- «Дослідження операцій» (Частина І) (автори – канд. екон. наук, доцент Галаєва Л.В., канд. 

екон. наук Рогоза Н.А., Шульга Н.Г.); 

- «Technical service in agricultural production» (автори – д-р тех. наук, проф. Войтюк В.Д., 

канд. тех. наук, доц. Бондар С.М., канд. тех. наук Шимко Л.С.); 

- «Технохімічний контроль продукції рослинництва» (автори – канд. с.-г. наук, проф. 

Подпрятов Г.І., канд. с.-г. наук, доцент Бобер А.В., канд. с.-г. наук, доцент Ящук Н.О.); 

- «Грибівництво» (автор – канд. с.-г. наук, доц. Цизь О.М.); 



- «Гідротехніка та технічні засоби в аквакультурі» (автори – канд. вет. наук, доц. Кононенко Р.В., 

канд. с.-г. наук Кононенко І.С., канд. с.-г. наук Мушит С.О.); 

- «Logistics» (автори – д-р екон. наук, проф. Забуранна Л.В., канд. екон. наук Гудзинська Ю.С.); 

- «Мобільні сервіси в аграрній галузі» (автори – д-р пед. наук Глазунова О.Г., канд. пед. наук 

Нєлєпова А.В.); 

- «Семантико-стилістичні проблеми перекладу галузевих текстів» (автори – канд. філол. 

наук, доцент Бабенко О.В., канд. філол. наук, доцент Козуб Л.С., канд. філол. наук, доцент 

Сидорук Г.І.; за заг. редакцією проф. Малихіна О.В.); 

- «Стандартизація та оцінка відповідності вимогам технічного регламенту машин 

агропромислового комплексу» (автори – д-р тех. наук, проф. Войтюк В.Д., Адамчук О.В., 

канд. тех. наук Дев’ятко О.С., канд. тех. наук, доц. Денисенко М.І., канд. тех. наук, доц. Онищенко В.Б., 

д-р тех. наук, професор Рубльов В.І.); 

- «Латинська ботанічна термінологія: Лексика» (автори – д-р філол. наук, проф. Шинкарук В.Д., 

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

- «Соціальний супровід сім’ї» (автори – д-р пед. наук Вікторова Л.В., канд. пед. наук, 

доцент Міхеєва О.Ю., канд. пед. наук, доцент Михайліченко М.В.); 

- «Англійська мова для фахівців з автоматизації АПК» (автори – канд. пед. наук Якушко К.Г., 

канд. тех. наук, доц. Мірошник В.О., канд. тех. наук. Дудник А.О., д-р тех. наук, проф. Лисенко В.П.); 

- «Інтегрований курс технічної англійської мови» у двох частинах (автори – канд. пед. наук, 

доцент Пономаренко О.Г., канд. псих. наук, доцент Цимбал С.В., канд. пед. наук Мудра С.В., 

канд. пед. наук, доц. Іванова О.В., канд. пед. наук Якушко К.Г., канд. псих. наук, доц. Березова Л.В.; 

за редакцією проф. В.Д. Бялика); 

- «Насінництво багаторічних та однорічних кормових культур» (автори – д-р с.-г. наук, 

проф. Демидась Г.І., д-р с.-г. наук, проф. Слюсар І.Т., д-р с.-г. наук, проф. Полторецький С.П., 

канд. с.-г. наук, доцент Коваленко В.П., канд. с.-г. наук Демцюра Ю.В.); 

- «Електротехнічні системи електроспоживання. Ч.2» (автори – д-р тех. наук, професор 

Никифорова Л.Є., Гайдукевич С.В.); 

- «Біотехнологія відтворення у тваринництві» (автори: канд. с.-г. наук, доцент Себа М.В., 

канд. с.-г. наук Хоменко М.О., д-р с.-г. наук., проф. Угнівенко А.М., канд. с.-г. наук, доцент 

Чумаченко І.П., канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник Демчук С.Ю.); 

- «Лідерологія» (автори – д-р пед. наук, доц. Сопівник Р.В., д-р пед. наук, доц. Сопівник І.В., 

Варивода Н.А.); 

- «Проектування і розрахунок технологічних систем у тваринництві» (автори – канд. тех. 

наук, доцент Заболотько О.О., канд. тех. наук, доцент Хмельовський В.С., канд. тех. наук, доцент 

Ребенко В.І., канд. тех. наук, доц. Потапова С.Є., Радчук В.В., канд. тех. наук Ачкевич О.М.); 

- «Радіаційна біофізика» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Грисюк С.М., канд. фіз.-мат. 

наук, доцент Бойко В.В.); 

- «Основи дозиметрії» (автор – канд. с.-г. наук, доцент Грисюк С.М.); 

- «Mathematical methods and models in land management» (автори – д-р екон. наук, доцент 

Мартин А.Г., канд. екон. наук, доц. Чумаченко О.М., канд. екон. наук Кривов’яз Є.В., Харчук Н.С., 

Дубовик О.М.); 

- «Standartization and Rationing in Land Management» (автори – д-р екон. наук, доцент 

Мартин А.Г., канд. екон. наук, доцент Гунько Л.А., Колганова І.Г.); 

- «Овочівництво» (автори – д-р с.-г. наук, проф. Сич З.Д., канд. с.-г. наук, доц. Бобось І.М., 

канд. с.-г. наук, доцент Федосій І.О.); 

- «Управління ланцюгом постачань» (автор – д-р екон. наук, доцент Загурський О.М.); 

- «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 101 «Екологія» (автори – д-р с.-г. наук, професор 

Макаренко Н.А., канд. пед. наук, доцент Строкаль В.П., канд. пед. наук, доцент Рибалко Ю.В.). 

 

Монографії: 

- «Новели та дефекти правового регулювання діяльності ОСББ в умовах секторальної 

децентралізації» (автор: канд. юрид. наук, доц. Горіславська І. В.); 

- «Дефектоскопія фанери» (автори: канд. тех. наук Головач В. М., канд. тех. наук 

Баранова О. С.); 



- «Агротехнологічні засади плантаційного вирощування тополі в умовах Волинського 

Полісся та Опілля» (автори: канд. с.-г. наук, проф. Маурер В. М., канд. с.-г. наук Одарченко І. С., 

канд. с.-г. наук, доц. Кайдик О. Ю.); 

- «Фінансове забезпечення розвитку аграрного сектору України» (за заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф. Давиденко Н. М.); 

- «Метаболічні та структурні зміни в організмі тварин за дії ксенобіотиків і патології» 

(автори: д-р вет. наук, проф. Томчук В. А., д-р вет. наук, проф. Грищенко В. А., канд. біол. наук, 

доц. Цвіліховський В. І.); 

- «Theory of Vibrating Lifting Tools of Sugar Beet Harvesters» (Теорія вібраційних 

викопувальних органів бурякозбиральних машин) (автори: Ph.D. Bulgakov V., Ph.D. Holovach I., 

Ph.D. Olt J., Ph.D. Adamchuk V., Ph.D. Pascuzzi S.); 

- «Параценогонімоз прісноводних риб» (автори: д-р вет. наук, проф. Сорока Н. М., канд. 

вет. наук Гончаров С. Л., канд. вет. наук, доц. Пашкевич І. Ю.); 

- «Обґрунтування технологічних процесів та параметрів робочих органів машин для 

інтенсивного садівництва» (автори: д-р тех. наук, проф. Войтюк В. Д., канд. тех. наук, доц. Шатров Р. В., 

канд. тех. наук Привалов І. С., канд. тех. наук Тимошок І. В.); 

- «Production diversification of agricultral enterprises» (Диверсифікація виробництва в 

аграрних підприємствах) (автори: канд. екон. наук, доц. Радько В. І., канд. екон. наук, доц. 

Маршалок М. С., канд. екон. наук, доц. Нікітченко С. О., канд. екон. наук Чумак Р. М.); 

- «Integration processes in agribusiness of Ukraine» (Інтеграційні процеси в агробізнесі 

України) (автори: д-р екон. наук, проф. Свиноус І. В., канд. екон. наук, доц. Радько В.І., канд. екон. 

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

- «Формування іншомовної комунікативної компетентності дорослих в університетах 

третього віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (автори: д-р філол. наук, проф. 

Шинкарук В. Д., д-р пед. наук, доц. Вікторова Л. В., канд. пед. наук, доц. Михайліченко М. В.); 

- «Adult foreign education in terms of globalization» (Іншомовна підготовка дорослих у 

контексті глобалізації) (автор: д-р пед. наук, доц. Вікторова Л. В.); 

- «Індивідуалізація навчання професійно-орієнтованої англійської мови: компетентнісно-

технологічний підхід» (автор: д-р пед. наук, доц. Арістова Н. О.); 

- «Якість, зберігання та переробка бульб картоплі різних сортів» (автори: канд. с.-г. наук, 

доц. Завадська О. В., канд. с.-г. наук Ілюк Н. А.); 

- «Автоматизована система синхронізації цифрових сигналів» (автори: д-р тех. наук, 

проф. Коваль В. В., д-р тех. наук Самков О. В., канд. фіз.-мат. наук, доц. Худинцев М. М., 

аспірант Кальян Д. О.); 

- «Біржовий ринок: стан, проблеми, перспективи» (автори: канд. екон. наук, проф. 

Солодкий М.О., канд. екон. наук, доц. Яворська В.О., канд. екон. наук Кравченко А.С.); 

- «Оцінювання дієвості вогнезахисту деревини» (автори: д-р техн. наук, проф. Цапко Ю. 

В., аспірант Цапко О. Ю.); 

- «Електротехнологічні комплекси для сушіння зерна на базі теплогенераторів 

індукційного типу» (автори: д-р техн. наук Кондратенко І. П., д-р техн. наук Жильцов А. В., канд. 

техн. наук Березюк А. О., канд. техн. наук Крищук Р. С.); 

- «Стратегії інтеріоризації змісту професійної підготовки майбутніх філологів: теорія і 

практика» у двох частинах (за загальною редакцією д-р пед. наук, проф. О. В. Малихіна); 

- «Система енергозбереження у пташниках із використанням низькопотенціальної енергії 

ґрунту» (автор: канд. тех. наук Троханяк В.  І.); 

- «International legal regulation of relations in the field of electric power industry» (автори: 

канд. юрид. наук, доц. Шинкарук О. В., д-р екон. наук, проф. Шинкарук Л. В.); 

- «Психологія стресостійкості студентської молоді» (автори: канд. психол. наук Афанасенко Л. А., 

канд. психол. наук Мартинюк І. А., канд. пед. наук Омельченко Л. М., д-р психол. наук Шамне А. В., 

д-р пед. наук Яшник С. В., д-р психол. наук, проф. Шмаргун В. М.); 

- «Споживчі властивості структуроутворювачів на основі вторинної рибної сировини з 

товстолобика» (автори: канд. тех. наук Іванюта О. В., д-р тех. наук, проф. Сидоренко О. В., канд. 

с.-г. наук Слободянюк Н. М., Веретинська І. А.); 

- «Державна підтримка інноваційного розвитку фермерства, кооперації та особистих 

селянських господарств» (автор: д-р екон. наук, проф. Горьовий В. П.); 



- «Marketing in the activities of enterprises of the sugar industry: marketing researches, 

marketing mix and strategies» (автори: д-р екон. наук, проф. Ларіна Я. С., канд. екон. наук 

Четверик О. В.); 

- «Розвиток біоенергетики в Україні: маркетинговий аспект» (автор: канд. екон. наук, доц. 

Гальчинська Ю. М.); 

- «Тверді розчини та подвійні фосфати двовалентних металів» (автори: д-р хім. наук, 

проф. Антрапцева Н. М., канд. хім. наук Солод Н. В.); 

- «Наноматеріали як біогенні хімічні елементи в ентомологічних технологіях» (автори: 

канд. біол. наук, доц. Мороз М.С., д-р хім. наук, проф. Максін В.І.); 

- «Аналіз і синтез жаток зернозбиральних комбайнів» (автор: канд. тех. наук, доц. 

Смолінський С. В.); 

- «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» (автори: 

канд. філос. наук, доц. Гейко С. М., канд. філос. наук, доц. Горбатюк Т. В., асист. Дубровіна О. В., 

канд. філос. наук, доц. Кравченко А. Г., канд. філос. наук, доц. Кичкирук Т. В., канд. філос. наук, 

доц. Культенко В. П., канд. філос. наук, доц. Лаута О. Д., канд. філос. наук, доц. Матвієнко І. С., 

канд. філос. наук, доц. Савицька І. М., д-р філос. наук, проф. Сторожук С. В., канд. філос. наук, 

доц. Супрун А. Г., канд. філос. наук, доц. Чорноморденко Д. І.); 

- «Формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств» 

(автори: д-р екон. наук, проф. Єрмаков О. Ю., канд. екон. наук Личук Л. І.); 

- «Методологія технічного діагностування сільськогосподарської техніки за граничним 

станом» (автори: канд. тех. наук, доц. Яременко В. В., канд. тех. наук, доц. Черниш О. М.); 

- «Інформаційна технологія системи управління фермерським господарством» (автори: 

канд. тех. наук, доц. Гусєв Б. С., аспірант Горбатюк С. О., канд. тех. наук Савицька Я. А., канд. 

тех. наук Смолій В. В., асп. Шелестовський В. Г.); 

- «Школа лідерства НУБіП України: від індивідуальної дії до колективної взаємодії» 

(автори: д-р пед. наук, проф. Ніколаєнко С. М., д-р екон. наук Кваша С. М., канд. пед наук, доц. 

Ковальчук Т. І., канд. пед. наук, доц. Касаткін Д. Ю.); 

- «Підвищення технічного рівня зернових сівалок шляхом обґрунтування експлуатаційних 

властивостей різьбових з’єднань» (автори: д-р тех. наук, проф. Войтюк В. Д., канд. тех. наук, 

доц. Опалко В. Г.); 

- «Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи». Історично-бібліографічний нарис до 100-

річчя факультету ветеринарної медицини НУБіП України (автори: д-р вет. наук, проф. Якубчак О. М., 

канд. вет. наук, доц. Тютюн А. І.); 

- «М’ясна продуктивність великої рогатої худоби» (автори: Колісник О. І., д-р с.-г. наук, проф. 

Угнівенко А. М., канд. с.-г. наук, доц. Антонюк Т. А., д-р с.-г. наук, проф. Прудніков В. Г.); 

- «Маркетингове забезпечення діяльності аграрних формувань і переробних підприємств» 

(автори: д-р екон. наук Буряк Р.І., канд. екон. наук Кузьменко С.В., канд. екон. наук Четверик О. В.); 

- «Legal Regulation of Water Quality and Protection of Water Resources» (автори: д-р юрид. 

наук, проф. Ладиченко В. В., канд. юрид. наук, доц. Головко Л. О.); 

- «Методи глибинного навчання для геопросторового аналізу та задач спостереження 

Землі» (автори: д-р тех. наук, проф. Шелестов А. Ю., Лавренюк М. С., канд. тех. наук Яйлимов Б. Я., 

канд. тех. наук Колотій А. В., канд. тех. наук Ткаченко О. М.); 

- «Екологічні засади збереження агробіорізноманіття комах-дендробіонтів Північного 

Лісостепу України» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Чайка В. М., канд. с.-г. наук Вагалюк Л. В.); 

- «Правові основи діяльності органів місцевого самоврядування України та Республіки 

Казахстан» (автор: канд. юрид. наук Ємельяненко К. О.); 

- «Інноваційні напрями розвитку сільського підприємництва» (автори: д-р екон. наук, 

проф. Забуранна Л. В., канд. екон. наук Нідзельська Т. Л.); 

- «Інформаційні права людини в сфері охорони навколишнього природнього середовища» 

(автори: д-р юрид. наук, проф. Ладиченко В. В., канд. юрид. наук Вітів В. А.); 

- «Моделювання, аналіз та оптимізація динаміки режимів руху вантажопідйомних 

машин» (автори: канд. тех. наук Човнюк Ю. В., д-р тех. наук Діктерук М. Г., канд. тех. наук 

Сівак І. М., канд. тех. наук Гуменюк Ю. О., д-р тех. наук Кравчук В. Т.); 

- «Оптимізація технічних систем керування режимами руху сільсько-господарських і 

будівельних машин» (автори: канд. тех. наук Човнюк Ю. В., канд. тех. наук Дяченко Л. А., канд. 

тех. наук Сівак І. М.); 



- «Синтез механізмів приводу висівних апаратів посівних машин» (автори: Матухно Н. В., 

канд. тех. наук Роговський І. Л., канд. тех. наук Тітова Л. Л., Вечера О. М.); 

- «Техніко-технологічні процеси сільськогосподарського машинобудування» (автори: 

канд. тех. наук Семеновський О. Є., канд. тех. наук Роговський І. Л., Похиленко Г. М., Вечера О. М.); 

- «Механіко-технологічні передумови розвитку технологій і комплексів зернозбиральних 

машин» (автори: Матухно Н. В., канд. тех. наук Роговський І. Л., Тітова Л. Л., Вечера О. М.); 

- «Динаміка та оптимальне керування рухом мостових кранів» (автори: д-р тех. наук, 

проф. Ловейкін В. С., д-р тех. наук, доц. Ромасевич Ю. О., канд. тех. наук Голдун В. А., канд. 

тех. наук Крушельницький В. В.); 

- «Ліси Придніпровської височини в умовах техногенного навантаження» (автори: д-р с.-г. 

наук, проф. Лакида П. І., канд. с.-г. наук Ковалевський С. С.); 

- монографії «Розвиток автономності студентів в освітньому процесі закладів вищої 

освіти: теоретико-методологічний аспект» (автор: канд. наук з держ. управління Попов Р. А.); 
 

Науково-практичні рекомендації: 

- «Маласезіоз у тварин» (автори: д-р вет. наук, проф. Скибіцький В. Г., Туяхов М. Ф., 

канд. вет. наук, доц. Козловська Г. В., канд. вет. наук, доц. Мельник М. В., канд. вет. наук, доц. 

Ібатулліна Ф. Ж., Герасимова О. А., Козловська А. В.); 

- «Застосування мембранотропного ефекту дії чинників штучного гіпобіозу у клінічній 

практиці» (автори: д-р вет. наук, проф. Томчук В. А., д-р вет. наук, проф. Грищенко В. А., д-р біол. 

наук, проф. Хижняк С. В., д-р с.-г. наук, проф. Вовк Н. І.); 

- «Належна практика у бджільництві» (автори: д-р вет. наук, проф. Якубчак О. М., Єрмак А. В., 

канд. вет. наук Таран Т. В.); 

- «Належна практика виробництва гомогенізованого меду» (автори: д-р вет. наук, проф. 

Якубчак О. М., Єрмак А. В., Гайденко С. В.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


