
Перелік рукописів поданих на розгляд НМР та рекомендованих до розгляду 

Вченою радою університету у такій редакції: 

Підручники: 

1. підручник «Chemistry» (Хімія) (автори – д.х.н., професор Антрапцева Н.М., к.б.н., 

доцент Кравченко О.О., к.х.н., доцент Солод Н.В.) 

2. підручник «Modeling And Forecasting The State Of The Environment» 

(Моделювання та прогнозування стану довкілля) (автори – д.фіз-мат.н., професор 

Ясковець І.І., к.с.-г.н., доцент Протас Н.М., к.пед.н., доцент Касаткін Д.Ю., к.пед.н., 

доцент Осипова Т.Ю., ст.викл. Дубовик О.М.) 

3. підручник «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв» (автор – 

д.с.-г.н., доцент Бородай В.В.) 

4. підручник «Основи електропостачання» (автори - д.т.н., професор Козирський 

В.В., к.т.н., доцент Волошин С.М.) 

5. підручник «Математичні методи в біології»  (автор - к.с.-г.н., доцент Осадча 

Ю.В.) 

6. підручник «Лісогосподарські машини та знаряддя» (автори – к.т.н., доцент 

Виговський А.Ю., к.с.-г.н., доцент Білоус М.М.) 

7. підручник «Інтродукція рослин» (автори - д.с.-г.н., професор Ковалевський С.Б., 

к.б.н., доцент Демченко О.О., к.б.н., доцент Курдюк О.М.) 

Навчальні посібники: 

8. навчальний посібник «Engineering infrastructure of the territories» (Інженерна 

інфраструктура територій) (автор – к.е.н., доцент Кустовська О.В.) 

9. навчальний посібник «Hydrology» (Гідрологія) (автори - д.х.н., професор 

Копілевич В.А., к.б.н., доцент Кравченко О.О., к.х.н., доцент Прокопчук Н.М.) 

10. навчальний посібник «Organic chemistry» (Органічна хімія) (автори - д.т.н., 

професор Ковшун Л.О., к.х.н., доцент Кротенко В.В., к.х.н., доцент Жила Р.С.) 

11. навчальний посібник «Economics of enterprise» (Економіка підприємства) 

(автори – к.е.н., доцент Степасюк Л.М., к.е.н., доцент Суліма Н.М.) 

12. навчальний посібник «Occupational and life safety» (Безпека праці та 

життєдіяльності) (автори – к.б.н., доцент Білько Т.О., к.с.-г.н., доцент Марчишина 

Є.І.) 

13. навчальний посібник «Management» (Менеджмент) (автори – к.е.н., професор 

Балановська Т.І., к.е.н., доцент Харченко Г.А., к.е.н., доцент Артюх Т.О.) 

14. навчальний посібник «Biotechnology» (Біотехнологія) (автори – д.с.-г.н., 

професор Коломієць Ю.В., д.с.-г.н., професор Кляченко О.Л.) 

15. навчальний посібник «Безпека життєдіяльності» (англійською мовою) (автори 

– к.с.-г.н., доцент Піскунова Л.Е., к.с.-г.н., доцент Зубок Т.О.) 



16. навчальний посібник «Алгоритми та методи обчислень» (автор – ст.викладач 

Міловідов Ю.О.) 

17. навчальний посібник «Правова культура особистості» (автор – к.ю.н., доцент 

Попова О.В.) 

18. навчальний посібник «Зовнішній і внутрішній карантин рослин» (автори – к.с.-

г.н., доцент Сикало О.О., к.с.-г.н., доцент Чернега Т.О.) 

19. навчальний посібник «Електрифіковані технології в АПК» (автори – к.т.н., 

доцент Синявський О.Ю., к.т.н., доцент Савченко В.В., викладач-методист, викладач 

вищ.категорії Соломко Н.О.) 

20. навчальний посібник «Трансмісії мобільних систем» (автор – к.т.н., доцент 

Шкарівський Г.В.) 

21. навчальний посібник «Управління організацією» (автори – к.е.н., професор 

Балановська Т.І., к.е.н., доцент Гогуля О.П., к.пед.н., професор Кубіцький С.В., 

к.пед.н., професор Михайліченко М.В., к.е.н., доцент Троян А.В.) 

22. навчальний посібник «Відновлювальні джерела генерації електричної 

енергії. Ч.1» (автори – к.т.н., доцент Макаревич С.С., к.т.н., доцент Петренко А.В.) 

23. навчальний посібник «Інноваційні технології генетики дрібних тварин. Том.1» 

(автор – д.б.н., професор Костенко С.О.) 

24. навчальний посібник «Функціональні інтерметаліди в електроенергетичних 

установках» (автори – д.т.н., професор Козирський В.В., д.т.н., професор Каплун 

В.В., к.т.н., доцент Волошин С.М.) 

25. навчальний посібник «Охорона праці» (автори – д.т.н., професор Хмельовський 

В.С., к.с.-г.н., доцент Марчишина Є.І., к.б.н., доцент Білько Т.О., к.т.н., доцент Мотрич 

М.М.) 

26. навчальний посібник «Охорона праці в галузі» (працеохоронні ділові ігри) 

(автор - к.т.н., доцент Войналович О.В., к.с.-г.н., доцент Марчишина Є.І.) 

27. навчальний посібник «Електромеханотроніка» (автори - д.т.н., професор 

Заблодський М.М., к.т.н., доцент Чуєнко Р.М.) 

28. навчальний посібник «Біологія продуктивності об’єктів індустріальної 

аквакультури» (автори - д.с.-г.н., професор Вовк Н.І., к.б.н., доцент Андрющенко 

А.І., к.с.-г.н., доцент Коваленко В.О.) 

29. навчальний посібник «Систематика покритонасінних деревних рослин 

України» (автори - к.б.н., доцент Меженська Л.О., д.с.-г.н., ст.н.сп. Меженський В.М.) 

30. навчальний посібник «Неорганічна та аналітична хімія» (автори – д.х.н., 

професор Копілевич В.А., к.х.н., доцент Савченко Д.А., к.х.н., доцент Ущапіська Т.І., 

к.х.н., доцент Прокопчук Н.М.) 

31. навчальний посібник «Моніторинг шкідливих організмів лісових екосистем» 

(автори – д.с.-г.н., професор Мєшкова В.Л., к.с.-г.н., доцент Пузріна Н.В., д.с.-г.н., 



доцент Миронюк В.В., д.с.-г.н., професор Бондар А.О., к.с.-г.н., доцент Токарєва 

О.В., к.с.-г.н., ст.викр. Бойко Г.О.) 

32. навчальний посібник «Зоологія. Ч.2» (автори – д.б.н., професор Курбатова І.М., 

к..б.н., доцент Митяй І.С., к.б.н., доцент Дегтяренко О.В., к.с.-г.н. Видрик А.В.) 

33. навчальний посібник «Історія сільськогосподарської техніки» (автор – к.іст.н., 

доцент Деркач О.П.)  

34. навчальний посібник «Робототехнічні операційні системи» (автори – д.т.н., 

професор Лахно В.А., к.пед.н., доцент Блозва А.І., к.пед.н., доцент Касаткін Д.Ю.) 

35. навчальний посібник «Комп’ютерна схемотехніка та логіка. Ч.3» (автори - 

д.т.н., професор Лахно В.А., к.т.н., доцент Лапко В.В., к.т.н., доцент Гусєв Б.С.,  к.т.н., 

доцент Шкарупило В.В., к.пед.н., доцент Касаткін Д.Ю., к.т.н., доцент Нікітенко Є.В.) 

36. навчальний посібник «Діагностування, обслуговування і ремонт 

електрообладнання» (автори – к.т.н., доцент Коробський В.В,, д.т.н., доцент 

Болбот І.М., к.т.н., професор Лут М.Т., к.т.н., доцент Наливайко В.А.) 

37. навчальний посібник «Основи лісоексплуатації. Ч.2» (автори – д.с.-г.н., 

професор Гриб В.М., к.т.н., доцент Грушанський О.А., к.с.-г.н., доцент Сендонін С.Є., 

к.т.н., доцент Магура Б.О.) 

38. навчальний посібник «Технологія сушіння і захисту деревини. Ч.1» (автори – 

д.т.н., професор Пінчевська О.О., к.т.н., доцент Спірочкін А.К.) 

39. навчальний посібник «Практичний курс другої іноземної мови (французької)» 

для студентів спеціальності 035 «Філологія» (автор – Рудницька Н.А.). 

40.  навчальний посібник «Основи укладання галузевих глосаріїв англійською 

мовою» (автори – д.пед.н., професор Амеліна С.М., к.пед.н., доцент Монашненко 

А.М.). 

41. навчальний посібник «Практичний курс основної іноземної мови (німецької)» 

(автори - д.пед.н., професор Амеліна С.М., к.пед.н., доцент Пилипенко О.П.). 

42. навчальний посібник «Землеустрій і консолідація земель на сільських 

територіях Німеччини» (автори – доктор, професор Йоахім Томас, д.е.н., професор 

Євсюков Т.О.)  

43. навчальний посібник «Покритонасінні рослини Лісостепу України.  Ч.1» (автор 

– к.б.н., доцент Тертишний А.П.) 

44. словник-довідник економічних термінів з дисципліни «Гроші і кредит» 

англійською мовою (автори – к.е.н., доцент Муравський О.А., к.пед.н., доцент 

Аврамчук Л.А.) 

45.  атлас-визначник «Інфекційні хвороби лісових деревних і декоративних 

рослин» (автори - д.с.-г.н., професор Гойчук А.Ф., к.б.н., доцент Кульбанська І.М.) 

46. навчальний посібник «Теорія механізмів і машин. Частина 2» (автори – к.т.н., 

доцент Черниш О.М., к.т.н., доцент Березовий М.Г., к.т.н., доцент Яременко В.В.) 



 

ПЕРЕВИДАННЯ 

Підручники: 

47. підручник «Основи автоматики» (автори – д.т.н., професор Лисенко В.П., к.т.н., 

доцент Решетюк В.М., к.т.н., доцент Цигульов І.Т., Чернишенко Є.В.) 

48. підручник «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» (автори – д.вет.н. 

професор Галат В.Ф., д.вет.н., професор Березовський А.В., д.вет.н. професор 

Сорока Н.М., д.вет.н., професор Прус М.П., д.вет.н., доцент Галат М.В., д.вет.н., 

професор Євстафєва В.О.) 

Навчальні посібники: 

49. навчальний посібник «Основи екології» (англійською мовою) (автор – к.с.-г.н., 

доцент Ракоїд О.О.) 

50. навчальний посібник «Стратегія сталого розвитку природи та суспільства» 

(автори - к.с.-г.н., доцент Ракоїд О.О., д.пед.н., професор Боголюбов В.М.) 

51. навчальний посібник «Матеріали фізичної електроніки» (автори – к.фіз.-мат.н., 

доцент Бойко В.В., д.т.н., професор Лопатько К.Г.) 

52. навчальний посібник «Математична статистика» (автори – д.е.н., професор 

Скрипник А.В., к.н.г., доцент Галаєва Л.В., к.фіз.-мат.н. Коваль Т.В., к.е.н. 

Рогоза Н.А., Шульга Н.Г.) 

53. навчальний посібник «Практикум з біофізики. Ч.1» (автори – к.фіз.-мат.н., 

доцент Бойко В.В., к.б.н., доцент Залоїло І.А., к.фіз.-мат.н., доцент Годлевська О.О., 

д.б.н., професор Посудін Ю.І.) 

 

 

 

 

 


