
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

28 грудня 2018 року (протокол № 5) 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: 

- підручник «Гідробіологія» (частина 1) (автори – д-р біол. наук, професор 
Євтушенко М.Ю., канд. с.-г. наук, доцент Хижняк М.І.); 

- навчальний посібник «Електричні апарати» (частина 2) (автори – канд. техн. наук, 
професор Лут М.Т., канд. техн. наук, доц. Мрачковський А.М., канд. техн. наук, доцент 
Коробський В.В.); 

- навчальний посібник «Економіка спеціалізованих аграрних підприємств» (автори – 
д-р екон. наук, професор Рогач С.М., канд. екон. наук, доцент Мірзоєва Т.В., канд. екон. 
наук, доцент Степасюк Л.М., канд. екон. наук, доцент Томашевська О.А., канд. техн. 
наук, доцент Чередніченко О.О.); 

- навчальний посібник «Онтогенез риб» (Частина І) (автори – д-р біол. наук, 
професор Сахацький М.І., канд. с.-г. наук, доцент Осадча Ю.В.); 

- навчальний посібник «Механіка матеріалів і конструкцій» (автори – д-р техн. наук, 
професор Чаусов М.Г., канд. техн. наук, доцент Швайко В.М., канд. техн. наук, доцент 
Пилипенко А.П.); 

- навчальний посібник «Теплоенергетичні установки і системи» (автор – 
д-р техн. наук, с.н.с. Горобець В.Г.); 

- навчальний посібник «Інвестиційний аналіз» (англ. мовою) (автори – д-р екон. 
наук, професор Шинкарук Л.В., канд. наук з держ. управл. Алексеєва К.А., канд. екон. 
наук Лобунець Т.В.); 

- навчальний посібник «Основи світової політики» (автор – д-р філос. наук, доцент 
Калуга В.Ф.); 

- навчальний посібник «Електротехнічні системи електропостачання» (автори – 
д-р техн. наук, професор Козирський В.В., д-р техн. наук, професор Гребченко М.В., 
канд. техн. наук, доцент Омельчук А.О.); 

- навчальний посібник «Радіаційний моніторинг» (автори – д-р біол. наук, проф. 
Гудков І.М., д-р біол. наук, професор Кашпаров В.О., канд. біол. наук Паренюк О.Ю.); 

- навчальний посібник «Автоматизовані системи управління» (автори – д-р техн. 
наук, професор Осипенко В.В., канд. техн. наук, доцент Кіктєв М.О., д-р техн. наук, 
професор Лисенко В.П.); 

- навчальний посібник «Сучасні технології лісового насінництва та деревного 
розсадництва» (автори: канд. с.-г. наук, професор Маурер В.М., канд. с.-г. наук, доцент 
Пінчук А.П., канд. с.-г. наук Косенко Ю.І., канд. с.-г. наук, доцент Бобошко-Бардин І.М.). 

 

Монографії: 

- «Оптимізація параметрів і режимів роботи трансформаторних підстанцій» 

(автор: канд. тех. наук, доц. Омельчук А. О.); 

- «Геодезичні лінії поверхонь та їх практичне застосування» (автори: д-р техн. наук 

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

техн. наук Бабка В. М.); 



- «Технології продуктів з модифікованим жировим складом: реалії та тенденції» 

(автори: канд. техн. наук, доц. Савченко О. А., канд. техн. наук, доц. Грек О. В., канд. 

техн. наук Петрина А.Б., канд. техн. наук, доц. Топчій О.А., канд. техн. наук Красуля О.О.); 

- «Оптимізація процесів переробки сільськогосподарської сировини» (автори: канд. 

техн. наук, доц. Мірошник В. О., канд. техн. наук Гачковська М. А., канд. техн. наук 

Кишенько В. Д., д-р техн. наук Грабовська О. В.); 

- «Ліпосомна корекція становлення колострального імунітету в новонароджених 

телят» (автори: д-р біол. наук, проф. Цвіліховський М. І., канд. вет. наук Маринюк М. О., 

канд. біол. наук, доц. Якимчук О. М.); 

- «Кредитування малого та середнього бізнесу в Україні» (автори: канд. екон. наук 

Костюк В. А., канд. пед. наук Авраменко Л. А., канд. пед. наук Костюк Д. А.); 

- «Формування системи соціально-трудових відносин у аграрному секторі 

економіки» (автор: канд. екон. наук, доц. Ланченко Є. О.); 

- «Наукове обґрунтування сучасних біотехнологічних підходів відтворення великої 
рогатої худоби» (автори: канд. с.-г. наук Хоменко М.О., канд. с.-г. наук, доц. Себа М. В., 
д-р с.-г. наук, проф. Мерзлов С. В.); 

- «Еймеріоз телят» (автор: канд. вет. наук, доц. Слободян Р.О.); 
- «Формування стратегії ефективного розвитку сільськогосподарських 

підприємств» (автори: канд. екон. наук, доц. Нікітченко С. О., канд екон. наук Нікітченко Т. О., 
канд. екон. наук, доц. Любар Р. П.); 

- «Технологія варених ковбасних виробів із використанням білкових добавок із 

рослинної сировини» (автори: канд. техн. наук, доц. Штонда О. А., канд. техн. наук, доц. 

Тищенко Л. М.); 

- «Застосування дезінфікуючого засобу на основі молочної кислоти та 

наночастинок срібла в умовах птахогосподарств України за органічного виробництва 

продукції» (автори: д-р вет. наук, проф. Засєкін Д. А., канд. вет. наук Кучерук М. Д., 

д-р біол. наук, проф. Захаренко М.О., д-р вет. наук, проф. Шевченко Л.В., Лопатько К.Г., 

д-р біол. наук, доц. Кашпаров В. О., канд. вет. наук Димко Р. О., канд. вет. наук, доц. 

Мельник В. В., канд. вет. наук Шуляк С. В.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


