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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 
26 серпня 2016 року (протокол № 1) 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:  

- «Методологія та організація науково-педагогічних досліджень» (автори – д.пед.н., 

професор Лузан П.Г., д.пед.н., доцент Сопівник І.В., к.пед.н., доцент Виговська С.В.); 

- «Регіональна економіка» (англійською мовою) (автори – д.е.н., професор, академік 

Кваша С.М., д.е.н., професор Вдовенко Н.М., к.е.н., доцент Наконечна К.В., к.ю.н., доцент 

Яра О.С.); 

- «Агрохімія: добрива та їх використання» (автори – к.с.-г.н., доцент Марчук І.У., к.с.-г.н., 

доцент Макаренко В.М., к.с.-г.н., доцент Розстальний В.Є.); 

 

навчальні посібники: 

- «Стратегічна екологічна оцінка в контексті європейської інтеграції» (автори – д.е.н., 

професор Вдовенко Н.М., к.е.н., доцент Коробова Н.М., к.е.н., доцент Кирейцева О.В.); 

- «Термінологічний словник з анатомії птахів» (автори – д.вет.н., професор Костюк В.К., 

к.філол.н., доцент Вакулик І.І., Балалаєва О.Ю.); 

- «Управління освітньою та виховною діяльністю» (автор – к.пед.н., доцент Білан Л.Л.); 

- «The Practical Course of English: Home Readihg» (автори – д.пед.н., професор 

Малихін О.В., к.н.держ.упр., доцент Попов Р.А., к.пед.н., асистент Гриценко І.С.); 

- навчального посібника «Comprehensive Grammar of the English Language» (Практична 

граматика англійської мови) (автори – к.пед.н., доцент Арістова Н.О., Соловйова О.В.); 

- «Гігієна м’яса (концепція аналізу ризиків в критичних точках управління)» (автори – 

д.вет.н., професор Якубчак О.М., к.вет.н., доцент Таран Т.В.); 

- «Аналіз стічних та технологічних вод» (автори – д.х.н., професор Копілевич В.А., к.х.н., 

доцент Войтенко Л.В., к.х.н., доцент Ущапівська Т.І., к.х.н., доцент Лаврик Р.В., к.х.н., доцент 

Прокопчук Н.М.); 

- «Хімічний аналіз речовин» (автори – д.х.н., професор Копілевич В.А., к.х.н., доцент 

Войтенко Л.В., к.х.н., доцент Панчук Т.К, к.х.н., доцент Лаврик Р.В., к.х.н. Галімова В.М.); 

- «Екологія людини» (автор – к.біол.н., доцент Соломенко Л.І.); 

- «Історія економіки та економічної думки» (автори – к.е.н., доцент Болгарова Н.К., к.т.н., 

доцент Чередніченко О.О.); 

- «Електричні машини постійного струму» (автор – к.т.н., доцент Чуєнко Р.М.); 

- «Державна експертиза землевпорядних рішень» (автори - к.е.н., доцент Тихенко Р.В., 

к.с.-г.н., доцент Барвінський А.В.); 

- «Робоче проектування. Частина 1. Робочий проект створення захисних лісових 

насаджень» (автори - к.е.н., доцент Тихенко Р.В., к.с.-г.н., доцент Барвінський А.В.); 

 

- словник-довідник з дисципліни «Глобальна економіка» (автори - д.е.н., професор 

Вдовенко Н.М., к.е.н. Гераймович В.Л., к.е.н. Богач Л.В., к.е.н. Сокол Л.М.); 

- навчально-наукове видання «Вони прославили університет» (загальна редакція - д.пед.н., 

професор Ніколаєнко С.М.). 

 

монографії: 

- «Теорія робочих органів машин для внесення мінеральних добрив» («The Theory of 

Working Bodies of Machines for the Application of Mineral Fertilizers») (автори: д.т.н., проф. 

Адамчук В., PhD, assoc. prof. Maros Korenko, dr.h.c., DSc, prof. Hristo Beloev, д.т.н., проф. Булгаков В.); 

- «Проблеми землевпорядного нормування в Україні» (автори: д.е.н., доц. Мартин А.Г., 

к.е.н., доц. Гунько Л.А., Колганова І.Г.); 



- «Виробництво та використання дизельного біопалива. Механіко-технологічні 

основи» (автори: д.т.н., проф. Голуб Г.А., к.т.н. Павленко М.Ю., к.т.н. Чуба В.В.); 

- «Регулювання ринку молока та молокопродуктів в Україні» (автори: д.е.н., проф. 

Діброва А.Д., к.е.н. Чан-хі О.С.);  

- «Гепатикольоз коропів» (автори: д.вет.н., проф. Сорока Н.М., к.вет.н. Пашкевич І.Ю.); 

- «Кадмій: вплив кислотно-лужного стану на метаболічні процеси в організмі» (автори: 

к.б.н., проф. Мельникова Н.М., к.б.н., с.н.с. Ворошилова Н.М.); 

- «Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога» (за заг. 

редакцією д.пед.н., проф. Малихіна О.В.); 

- «Теоретичні основи реалізації компетентнісного підходу в організації самостійної 

освітньої діяльності студентів філологічних спеціальностей» (автори: д.пед.н., проф. 

Малихін О. В. к.пед.н. Гриценко І.С.); 

- «Педагогічні умови навчання україномовного спілкування іноземних студентів» 
(автори: к.пед.н., доц. Коротун О.О., д.пед.н., доц. Вікторова Л.В., д.пед.н., проф. Лузан П.Г.); 

- «Агрогенез чорнозему» (автори: д.с.-г.н., проф. Булигін С.Ю., д.с.-г.н., проф. Величко В.А., 

д.с.-г.н. Демиденко О.В.); 
 
Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 
Учений секретар       О. Барановська 


	монографії:

