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Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 22 червня 2022 року (протокол № 10) 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 «Лісозаготівля і транспорт лісу» (автори – канд. с.-г. наук, доцент 

Білоус М.М., канд. техн. наук, доцент Виговський А.Ю.); 

- навчальний посібник «Недеревні ресурси лісу» (автори  - канд. с.-г. наук, доцент 

Токарєва О.В., канд. с.-г. наук, доцент Левченко В.В., канд. с.-г. наук Лакида М.О.); 

- навчальний посібник «Мікроструктурний аналіз риби та морепродуктів» 

(автори – д-р вет. наук, професор Хомич В.Т., д-р вет. наук, доцент Дишлюк Н.В., канд. 

техн. наук, доцент Голембовська Н.В., канд. с.-г. наук, доцент Слободянюк Н.В., канд. 

вет. наук Усенко С.І.).; 

- навчальний посібник «Засади охорони праці у схемах, таблицях і графіках» 

(автор – канд. техн. наук, доцент Войналович О.В.); 

- навчальний посібник «Інноваційні технології генетики дрібних домашніх тварин. 

Том ІІ» (автор – д-р біол. наук, професор Костенко С.О.); 

- навчальний посібник «Фізика» для слухачів підготовчих курсів НУБіП України 

(автори – канд. фіз.-мат. наук, доц. Бойко В.В., канд. фіз.-мат. наук, доц. Гуменюк Я.О., 

Малюта М.В., канд. фіз.-мат. наук Чорній В.П.); 

- навчальний посібник «Лінгвокраїнознавство Швейцарії, Люксембургу та Ліхтен-

штейну» (автори – д-р пед. наук, проф. Амеліна С.М., канд. пед. наук Монашненко А.М.); 

- навчальний посібник «Супутникова геодезія та сферична астрономія» (автори – 

проф. Старовєров В.С., канд. техн. наук, доцент Дем’яненко Р.А., канд. техн. наук, 

доцент Єгоров О.І., д-р екон. наук, доцент Опенько І.А., канд. екон. наук Цвях О.М., 

Ковальов М.В.); 

- навчальний посібник «Нормотворчий процес та правозастосування» (автор - канд. 

юрид. наук, доцент Попова О.В.); 

- навчальний посібник «Аграрна політика розвинутих країн світу» (автор – д-р іст. 

наук, проф. Стрілець В.В.); 

- навчальний посібник «Quality management in land surveying» (автори – д-р екон. 

наук, професор Мартин А.Г., канд. екон. наук, доцент Гунько Л.А.,  канд. екон. наук 

Колганова І.Г.); 

- навчальний посібник «Engineering protection and preparation of territories» 

(автори – канд. техн. наук, доцент Бакулін Є.А., д-р техн. наук, доцент Яковенко І.А.,  

Бакуліна В.М.); 

- навчальний посібник «Methods and means for securing information» («Методи та 

засоби захисту інформації») (автори – д-р техн. наук, професор Лахно В.А., д-р техн. 

наук, професор Криворучко О.В., канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю., канд. техн. наук, 

доцент Чубаєвський В.І., PhD, доц. Десятко А.М., Дубовик О.М.); 

- монографію «Філософія читання» (автор: д-р філос. наук, проф. Максюта М. Є.); 

- монографію «Application of International Accounting Standards by Enterprises in the 

Context of Modern Challenges» («Застосування міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку підприємствами в умовах сучасних викликів») (автори: Бельдій А.М., канд. екон. 
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наук, доц. Боярова О. А., Вакулик Д. А., канд. екон. наук, доц. Ганяйло О.М., канд. екон. 

наук, доц. Гуренко Т.О., д-р екон. наук, проф. Гуцаленко Л.В., канд. екон. наук, доц. 

Деревянко С. І., канд. екон. наук, доц. Колеснікова О. М., Криворот О. Г., канд. екон. 

наук, доц. Кузик Н. П., канд. екон. наук, доц. Литвиненко В. С., канд. екон. наук, доц. 

Мельянкова Л. В., канд. екон. наук Миськів Л. П., канд. екон. наук, доц. Слєсар Т. М., 

Попова О. О., канд. екон. наук, доц. Шара Є. Ю., канд. екон. наук, доц. Шевчук К. В.; за 

загальною редакцією проф. Л. В. Гуцаленко); 

- монографію «Селекція волоського горіха» (автор: д-р с.-г. наук, старш. наук. 

співр. Меженський В. М.); 

- монографію «Problems of information support and legal regulation of e-governance 

in Ukraine» («Проблеми інформаційного забезпечення та правового регулювання 

електронного урядування в Україні») (автори: д-р юрид. наук, проф. Курило В. І., 

д-р філос. Белякова Є. О., канд. юрид. наук, доц. Головій Л. В.; за загальною редакцією 

проф. В. І. Курила); 

- монографію «Лінгво-когнітивний вимір буття мовної картини світу» (автори: 

д-р філол. наук, доц. Семашко Т. Ф., д-р філол. наук, проф. Шинкарук В. Д.); 

- монографію «Some means of regulation in an organism of animals at actions of factors of 

different nature» («Деякі засоби регуляції в організмі тварин за дії чинників різної 

природи») (автор: д-р біол. наук, проф. Калачнюк Л. Г.);  

- монографію «Молочне скотарство (особливості ведення в сучасних умовах)» 

(автори: Ровчак А.Я., д-р с.-г. наук, проф. Рубан С.Ю., канд. с.-г. наук, доц. Борщ О. О., 

канд. с.-г. наук Мітіогло Л. В.); 

- монографію «Генетичні ресурси тваринництва» (автори: д-р с.-г. наук, проф. 

Рубан С. Ю., канд. с.-г. наук Даншин В. О., канд. с.-г. наук, доц. Литвиненко Т. В., канд. 

с.-г. наук, старш. наук. співр. Сидоренко О. В., канд. с.-г. наук, доц. Свириденко Н. П.); 

- науково-практичні рекомендації «Рекомендації щодо способів застосування 

препарату «Біофосфомаг»» (автори: д-р біол. наук, проф. Калачнюк Л. Г., канд. вет. наук, 

доц. Арнаута О. В., Пальонко Р. І.); 

- науково-методичні рекомендації «Використання стовбурових клітин для 

лікування ушкоджень кісткової тканини» (автори: д-р вет. наук, проф. Мазуркевич А.Й., 

канд. вет. наук Савчук Т.Л., канд. вет. наук Бокотько Р.Р., д-р вет. наук, проф. 

Малюк М.О., д-р вет. наук, доц. Кладницька Л. В., д-р вет. наук, доц. Ковпак В. В., канд. 

вет. наук, доц. Харкевич Ю. О., канд. вет. наук Ковпак О. С.); 

- науково-практичні рекомендації «Науково-практичні рекомендації щодо 

дослідження здатності грам-негативних мікроорганізмів-збудників зоонозів до утворення 

біоплівок» (автори: Бояновський С. О., Вішован Ю. Ю., д-р вет. наук, ст.наук.співр 

Виговська Л. М., д-р вет. наук, проф. Мазур Т.В., канд. вет. наук, доц. Іщенко Л.М., д-р 

вет. наук, проф. Ушкалов В.О., Шайко А. С., Безпалько О. О., Ушкалов А. В., 

Давидовська Л. О., Руднєва К. Л.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


