Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування
України від 28 грудня 2021 року (протокол № 5) щодо рекомендації до друку
навчальних посібників та монографій
Згідно рекомендацій навчально-методичної ради Університету та Координаційної
ради з питань науково-технічної діяльності Університету Вчена рада НУБіП України
рекомендувала до друку:
- навчальний посібник «Загальні технології харчової промисловості» (автори –
канд. техн. наук, доцент Савченко О.А., канд. техн. наук, професор Грек О.В., доктор
філософії PhD Ніколаєнко М.С., канд. техн. наук, доцент Топчій О.А., канд. техн. наук,
доцент Тимчук А.В.);
- навчальний посібник «Атлас бур’янів» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Косолап М.П.,
д-р с.-г. наук, професор Примак І.Д., канд. с.-г. наук, доцент Іванюк М.Ф., канд. с.-г.
наук Анісімова А.А., канд. с.-г. наук Бабенко А.І.);
- навчальний посібник «Українська мова для іноземців» (автори – канд. філ. наук,
доцент Савенко Т.Д., доцент Савенко О.М.);
- навчальний посібник «Social tutor work technologies» («Технології роботи
соціального гувернера» англ. мовою) (автор – канд. пед. наук, доцент Ковальчук Т.І.);
- навчальний посібник «Міжнародний захист прав людини» (автори – д-р юрид.
наук, доцент Шульга Є.В., канд. юрид. наук, доцент Шинкарук Н.В.);
- навчальний посібник «Аграрна політика» 2-е видання (автори – д-р екон. наук,
професор Кваша С.М., д-р екон. наук, професор Діброва А.Д., канд. екон. наук, доцент
Нів’єнський О.В., канд. екон. наук Мартишев П.А.);
- навчальний посібник «Технологія виробництва продукції вівчарства» (автори –
д-р с.-г. наук, професор Помітун І.А., канд. с.-г. наук, доцент Похил В.І., д-р с.-г. наук,
професор Туринський В.М., канд. с.-г. наук, доцент Богданова Н.В., канд. с.-г. наук,
доцент Похил О.М., Миколайчук Л.П.);
- навчальний посібник «History of Ukrainian statehood» (автор – д-р іст. наук,
професор Стрілець В.В.);
- навчальний посібник «Практикум з основ наукових досліджень в економіці»
(перевидання) (автори - д.е.н., професор Єрмаков О.Ю., к.е.н., доцент Нагорний В.В.,
к.е.н. Рубан О.О.);
- монографію «Синтез робочих органів картоплезбиральних машин» (автор: канд.
техн. наук, доц. Смолінський С. В.);
- монографію «Research of liquid grain feeds preparation processes using rotorpulsation technologies» («Дослідження процесів приготування рідких зернових кормів з
використанням роторно-пульсаційних технологій») (автори: д-р техн. наук, проф.
Горобець В. Г., д-р техн. наук, проф. Ободович О. М., канд. техн. наук Лимар А. Ю.,
канд. техн. наук, доц. Троханяк В. І., канд. техн. наук, доц. Антипов Є. О., канд. техн. наук,
доц. Сподинюк Н. А.);
- монографію «Вплив КВЧ-опромінювання нетеплової інтенсивності на біологічні
об’єкти» (автори: д-р техн. наук, проф. Войтюк Д.Г., канд. техн. наук, доц. Човнюк Ю.В.,
канд. техн. наук, доц. Гуменюк Ю. О., канд. техн. наук, доц. Сівак І. М.);
- монографію «Дитиленхози і гетеродерози рослин» (автори: д-р біол. наук, доц.
Бабич А. Г., д-р біол. наук, проф. Шестеперов О. О., канд. біол. наук, доц. Бабич О. А.);
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- монографію «Наукові і практичні основи підбору батьків у спеціалізованому
м’ясному скотарстві» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Угнівенко А. М., д-р с.-г. наук
Колісник О. І., канд. с.-г. наук, доц. Носевич Д. К.);
- монографію «Сучасна англомовна професійна комунікація та переклад в
лексико-семантичному, прагмалінгвістичному і психолого-педагогічному висвітленні»
(автори: канд. філол. наук, доц. Грабовська І. В., канд. пед. наук, доц. Яременко Н. В.,
канд. пед. наук, доц. Мудра С. В., канд. пед. наук, доц. Пономаренко О. Г., канд. пед.
наук, доц. Якушко К. Г., канд. психол. наук, доц. Березова Л. В., Зеленецька Н. О.);
- монографію «Пізнання в умовах соціальної трансформації: від сенсорики й
перцепції – до думки, мислення і свідомості» (автор: д-р психол. наук, проф. Шмаргун В. М.);
- монографію «Інформаційний супровід «навчання впродовж життя» в контексті
сталого розвитку» (автори: д-р філол. наук, доц. Харченко С. В., д-р філол. наук, проф.
Навальна М. І., д-р пед. наук, проф. Костриця Н. М., канд. пед. наук, доц. Балалаєва О. Ю.,
канд. філол. наук, доц. Фоміна Г. В.; за ред. д-ра філол. наук., проф. Шинкарука В. Д.);
- монографію «Біологічна сировина для виробництва паливно-мастильних
матеріалів» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Каленська С. М., д-р с.-г. наук, проф. Рахметов Д. Б.,
д-р с.-г. наук, проф. Єременко О. А., д-р хім. наук Makareviciene V., д-р с.-г. наук, доц.
Новицька Н. В., канд. с.-г. наук, доц. Юник А. В., канд. с.-г. наук, доц. Гарбар Л. А.,
канд. с.-г. наук, доц. Антал Т. В., канд. с.-г. наук, доц. Гончар Л. М., д-р філос. з
агрономії Мазуренко Б. О., Гордина Н. М.);
- монографію «Сучасні технології створення та використання трансгенної птиці»
(автори: д-р біол. наук, проф. Костенко С. О., канд. біол. наук, старш. наук. співр. Коновал О. М.,
Дорошенко М. С., Король П. В., канд. біол. наук Чепіга А. М., канд. с.-г. наук, доц.
Свириденко Н. П., канд. с.-г. наук, старш. наук. співр. Сидоренко О. В., канд. с.-г. наук,
старш. наук. співр. Джус П. П., канд. біол. наук Драгулян М. В.);
- монографію «Наукове обґрунтування технологічних параметрів вим’я,
поведінки та продуктивності корів за системи добровільного доїння» (автори: канд. с.-г.
наук Брюхачова І. Д., канд. с.-г. наук Хоменко М. О., канд. с.-г. наук, доц. Себа М. В.);
- монографію «Сучасні біотехнологічні підходи стимуляції росту та збереженості
поросят-сисунів у постнатальний період» (автори: канд. с.-г. наук Захарченко К. В.,
канд. с.-г. наук, доц. Себа М. В., канд. с.-г. наук Хоменко М. О., канд. с.-г. наук
Бондаренко В. В.);
- науково-виробниче видання «Лісотаксаційний довідник» (доповнене видання)
(укладачі: д-р с.-г. наук, проф. Білоус А. М., канд. с.-г. наук, доц. Кашпор С. М., д-р с.-г. наук,
доц. Миронюк В. В., канд. с.-г. наук, доц. Свинчук В. А., канд. с.-г. наук Леснік О. М.);
- науково-методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо особливостей
поширення деяких зоонозних інвазій в умовах Чорнобильської зони радіоактивного
забруднення та прилеглих областей України, аналізу ризиків їх розповсюдження і
підходів профілактики» (автори: д-р вет. наук, доц. Галат М.В., д-р вет. наук, проф.
Галат В.Ф., д-р вет. наук, проф. Сорока Н.М., д-р вет. наук, проф. Прус М.П., канд. вет.
наук, старш. наук. співр. Литвиненко О.П., канд. вет. наук, доц. Семенко О. В., канд. вет.
наук, доц. Пашкевич І. Ю., Бойко О. Б., Міхаровський Г. В., Сторожук І. В.).
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська
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