
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

25 вересня 2019 року (протокол № 2) щодо рекомендації до друку підручників, навчальних 

посібників та монографій  

 

Згідно рекомендацій навчально-методичної ради Університету та Координаційної ради з 

питань науково-технічної діяльності Університету Вчена рада НУБіП України рекомендує до 

друку: 

- підручник «Системи захисту грунтів від ерозії» (автори – д-р с.-г. наук, проф. 

Пилипенко О.І., д-р с.-г. наук, проф. Юхновський В.Ю., канд. с.-г. наук, доц. Дударець С.М., 

канд. с.-г. наук, доц. Соваков О.В.); 

- підручник «Radiobiology & Radioecology» (автори – д-р біол. наук, проф. Гудков І.М., 

д-р біол. наук, проф. Вінічук М.М.); 

- навчальний посібник «Післязбиральна доробка та зберігання продукції рослин-

ництва» (автори – канд. с.-г. наук, проф. Подпрятов Г.І., канд. с.-г. наук, доц. Бобер А.В.); 

- навчальний посібник «Фізична і колоїдна хімія» (автори – д-р тех. наук, проф. 

Ковшун Л.О., канд. хім. наук, доц. Хижан О.І.); 

- навчальний посібник «Неорганічна та аналітична хімія» (2-ге видання) (автори – д-р 

хім. наук, проф. Копілевич В.А., канд. хім. наук, доц. Савченко Д.А., канд. хім. наук, доц. 

Ущапівська Т.І.); 

- навчальний посібник «Chemistry» (автори – д-р хім. наук, проф. Антрапцева Н.М., 

канд. хім. наук Кравченко О.О., канд. хім. наук Солод Н.В.); 

- навчальний посібник «Історія міжнародних відносин» (автор – канд. філос. наук, доц. 

Бойко І.І.); 

- навчальний посібник «Визначник риб континентальних водойм і водотоків України» 

(автори – канд. біол. наук, доц. Шевченко П.Г., канд. с.-г. наук, доц. Марценюк Н.О., 

Халтурин М.Б., канд. біол. наук, с.н.с. Щербуха А.Я., д-р с.-г. наук, проф. Пилипенко Ю.В., 

Чередниченко І.С.); 

- навчальний посібник «Економіка у тваринництві» (автори – д-р екон. наук, проф. 

Вдовенко Н.М., канд. екон. наук, доц. Михальчишина Л.Г., Павленко М.М.); 

- навчальний посібник «Міжнародна економіка» (автор – канд. економ. наук, доц. 

Артиш В.І.); 

- навчальний посібник «European economic integration» (автори – д-р екон. наук, проф. 

Кваша С.М., канд. екон. наук, доц. Файчук О.М., канд. екон. наук, доц. Файчук О.В.); 

- навчальний посібник «Стратегічний маркетинг» (автори – д-р екон. наук, проф. 

Ларіна Я.С., канд. екон. наук, доц. Бабічева О.І., д-р екон. наук, проф. Романова Л.В., д-р 

екон. наук, проф. Антофій Н.М.); 

- навчальний посібник «Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу» (автори д-р екон. 

наук, проф. Гуцаленко Л.В., канд. екон. наук, доц. Мельянкова Л.В., канд. екон. наук, доц. 

Марчук У.О.); 

- навчальний посібник «Land management» (part.1 - Typical solutions for the design of 

agricultural landscapes and the protection of agricultural land of Ukraine» (автори – д-р екон. 

наук, доц. Мартин А.Г., д-р географ. наук, проф. Ковальчук І.П., д-р екон. наук, доц. 

Євсюков Т.О., канд. екон. наук, доц. Тихенко Р.В., канд. екон. наук, доц. Шевченко О.В., 

канд. екон. наук, доц. Опенько І.А., канд. екон. наук, доц. Жук О.П.); 

- навчальний посібник «Land management» (part.2 - Designing in areas of intense water 

erosion) (автори – канд. екон. наук, доц. Кустовська Н.С., канд. екон. наук, доц. Чумаченко О.М., 

Харчук Н.С., Дубовик О.М.); 



- навчальний посібник «Надійність обладнання харчової галузі» (автори – д-р тех. 
наук, проф. Сухенко Ю.Г., д-р тех. наук, проф. Паламарчук І.П., канд. тех. наук, доц. 
Жеплінська М.М., канд. тех. наук, доц. Муштрук М.М., д-р тех. наук, проф. Журавель Д.П.); 

- навчальний посібник «Санітарна мікробіологія» (автори – канд. вет. наук, доц. 
Козловська Г.В., канд. вет. наук, доц. Мельник М.В.); 

- навчальний посібник «Occupational safety and health in agriculture» (автори – канд. 
тех. наук, доц. Войналович О.В., канд. с.-г. наук, доц. Марчишина Є.І). 

- монографію «Атласне картографування вартості земель України» (частина 3) 
(автори: д-р географ. наук, проф. Ковальчук І.П., аспірант Ковальчук А. І., канд. екон. наук 
Шевченко О. В., канд. екон. наук Тихенко Р. В., канд. екон. наук Опенько І. А., канд. географ. 
наук Андрейчук Ю. М., канд. с.-г. наук Кравченко Ю. С., д-р географ. наук Палеха Ю. М., канд. 
географ. наук Патиченко О. М., канд. с.-г. наук Тихенко О. В.); 

- монографію «Регіональні аспекти глобальної торгівлі продукцією сільського 
господарства» (автори: д-р екон. наук, проф. Вдовенко Н. М., канд. екон. наук, доц. 
Гераймович В. Л., канд. екон. наук Богач Л. В.);  

- монографію «Ukraine's agri-food market development in the conditions of European integ-
ration» (автори: д-р екон. наук, проф. Вдовенко Н. М., канд. екон. наук, доц. Гераймович В. Л., 
канд. екон. наук Богач Л. В.); 

- монографію «Рекреаційно-оздоровчі ліси міста Києва: особливості інвентаризації та 
використання» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Гірс О. А., канд. с.-г. наук, доц. Кутя М. М.); 

- монографію «Наукові основи іншомовної підготовки різних категорій дорослих у 
процесі неформальної освіти» (автори: д-р пед. наук Вікторова Л. В.);   

- монографію «Improving of the construction cabins with improvement of microclimate for 
self-extraordinary agricultural equipment» (автори: канд. тех. наук, доц. Тарасенко С. Є., канд. 
тех. наук, доц. Антипов Є. О., канд. екон. наук, доц. Мельник В. І.); 

- монографію «Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду зони 
широколистяних лісів України» (автори: д-р біол. наук, проф. Попович С. Ю., д-р біол. наук, 
проф. Устименко П.М., аспірант Покотилова К. Г., канд. біол. наук Міськевич Л. В.); 

- монографію «Мікобіота насіння сосни звичайної Житомирського Полісся різних 
екологічних груп» (автори: канд. с.-г. наук Бойко Г. О., канд.    с.-г. наук Пузріна Н. В.); 

- монографію «Обґрунтування параметрів комбінованих шнекових транспортерів-
подрібнювачів коренеплодів» (автори: канд. тех. наук, доц. Виговський А. Ю., д-р тех. наук, 
проф. Барановський В. М., канд. тех. наук, доц. Паньків В. Р., Грицай Ю. В.); 

- монографію «Наноматеріали: властивості та перспективи їх практичного 
використання» (автори: канд. с.-г. наук Савчук М. В., канд. біол. наук Таран О. П., д-р с.-г. 
наук, проф. Стародуб М. Ф.); 

- монографію «Біологічні особливості дії кадмію на екологічний стан фітоценозів» 
(автори: д-р біол. наук, проф. Григорюк І. П., Ковбасенко Р. В., д-р біол. наук Дмитрієв О. П., 
д-р с.-г. наук, проф. Теслюк В. В., канд. біол. наук Ковбасенко В. М.);  

- монографію «Corrective effect of milk phospholipids in pathological conditions» (автори: 
д-р вет. наук, проф. Томчук В. А., д-р вет. наук, проф. Грищенко В. А., д-р вет. наук, проф. 
Влізло В. В.); 

- монографію «Метаболічна і функціональна адаптація новонароджених телят до 
позаутробного життя та профілактика виявлених порушень» (автори: канд. вет. наук, доц. 
Голопура С. І., д-р біол. наук, проф. Цвіліховський М. І.); 

- монографію «Розробка новітніх принципів створення реєстру цінних рослин парків і 
скверів м. Києва на основі термінологічних стандартів» (автори: канд. філол. наук, доц. 
Вакулик І. І., канд. біол. наук, доц. Кушнір А. І., д-р філол. наук Личур М. І., д-р філол. наук, 
проф. Харченко С. В., д-р філол. наук, проф. Шинкарук В. Д.). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 
Учений секретар        О. Барановська 


