
1 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 27 квітня 2022 року (протокол № 8) 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: 

- підручник «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» (автори – д-р техн. наук, 

професор Журавель Д.П., д-р техн. наук, професор Паламарчук І.П., канд. техн. наук, 

доцент Уманський С. М., канд. техн. наук, доцент Паламарчук В.І.); 

- навчальний посібник «Економіка праці й соціально-трудові відносини» 

(автори – д-р екон. наук, проф. Ткачук В.А., д-р екон. наук, доцент Ланченко Є.О., канд. 

екон. наук, доцент Балан О.Д., канд. екон. наук, доцент Гаврилюк І.П.); 

- навчальний посібник «Інформаційні технології» ІІІ видання (для спеціальності 

“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”) (автори – д-р пед. наук, доц. 

Кузьмінська О.Г., д-р пед. наук, доц. Литвинова С.Г., канд. пед. наук Саяпіна Т.П.); 

- монографію «Сертифікація референтних матеріалів продукції АПК та 

оцінювання їх метрологічних характеристик» (автори: канд. техн. наук, доц. Самойлі-

ченко О. В., канд. техн. наук, доц. Прядко О.А., канд. техн. наук, доц. Мокійчук В. М.); 

- монографію «Методика діагностики якості електроенергії сільськогосподарських 

об’єктів з використанням синхро-нізованих векторних вимірювань» (автор: канд. техн. 

наук, доц. Кіктєв М. О.); 

- монографію «Капуста (головчасті і листкові види)» (автори: д-р с.-г. наук, проф. 

Жук О. Я., канд. с.-г. наук, доц. Федосій І. О., канд. с.-г. наук Волошина О.І., канд. с.-г. 

наук, доц. Сидорова І.М., канд. с.-г. наук Сиворакша О.А.); 

- монографію «Вплив сполук кобальту на екологічний стан агроценозів» (автори: 

д-р с.-г. наук Ковбасенко Р. В., д-р с.-г. наук, проф. Тонха О. Л., д-р с.-г. наук, проф. 

Теслюк В. В., канд. біол. наук Ковбасенко В. М., канд. с.-г. наук, доц. Піковська О. В.); 

- монографію «Cумісна дія охратоксину А та дезоксиніваленолу на організм 

курчат-бройлерів» (автори: д-р вет. наук, проф. Духницький В. Б., канд. вет. наук, доц. 

Бойко Г. В., канд. вет. наук Бойко Ю. В.); 

- монографію «Практична реалізація існуючих та удосконалених технологій 

виробництва продукції свинарства» (автори: д-р с.-г. наук. проф. Повод М. Г., д-р с.-г. наук, 

проф. Лихач В. Я., д-р с.-г. наук. проф. Лихач А. В., канд. екон. наук Оборонько Д. М.). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


