Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
26 листопада 2019 року (протокол № 4) щодо рекомендацій 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 «Моніторинг якості грунтів» (автори – д-р с.-г. наук, акад. Булигін С.Ю.,
канд. с.-г. наук, доц. Вітвицький С.В., д-р с.-г. наук, доц. Тонха О.Л.);
- підручник «Моделювання регульованого електропривода» (автори – канд. техн. наук,
доцент Голодний І.М., д-р техн. наук, професор Червінський Л.С., д-р техн. наук, професор
Жильцов А.В., Санченко О.В., канд. техн. наук Романенко О.І.);
- підручник «Теоретична механіка» українською та англійською мовами (частина 1)
(автори – канд. техн. наук, доц. Литвинов О.І., канд. геогр. наук Безпала О.В., канд. психол.
наук, доцент Березова Л.В.);
- підручник «Сівозміни» (автори – д-р с.-г. наук, професор Танчик С.П., д-р с.-г. наук,
професор Примак І.Д., д-р с.-г. наук, с.н.с. Літвінов Д.В., канд. с.-г. наук, доцент
Центило Л.В.);
- підручник «Інформатика» (автори – д-р пед. наук, професор Глазунова О.Г., канд. пед.
наук, доцент Осипова Т.Ю., канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю., Касаткіна О.М.);
- підручник «Комп’ютерні мережі» (автори – канд. пед. наук Блозва А.І., Матус Ю.В.,
канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю.);
- підручник «Фінансове право» (автори – д-р юрид. наук, професор Курило В.І., канд.
юрид. наук, доцент Слюсаренко С.В.);
- підручник «Environmental monitoring» (автори – канд. с.-г. наук, доцент Ракоїд О.О.,
д-р пед. наук, професор Боголюбов В.М.);
- навчальний посібник «Land management» (автори – д-р екон. наук, доцент Мартин А.Г.,
канд. екон. наук, доцент Кустовська О.В., канд. екон. наук, доцент Чумаченко О.М., канд.
екон. наук, доцент Гунько Л.А., канд. екон. наук Гетьманчик І.П., Колганова І.Г., Дубовик О.М.,
Харчук Н.С.);
- навчальний посібник «Математичне моделювання електротехнічних систем та їх
елементів» (частина 1) (автори - д-р техн. наук, проф. Жильцов А.В., Ликтей В.В., канд. техн.
наук Сорокін Д.С.);
- навчальний посібник «Автоматизація технологічних процесів та виробництв з
використанням обладнання ОВЕН» (автори – д-р техн. наук, проф. Лисенко В.П., канд. техн.
наук Дудник А.О., канд. техн. наук Кіктєв М.О.);
- навчальний посібник «Сучасні збиральні машини» (автори – канд. техн. наук, доцент
Смолінський С.В., канд. техн. наук, доцент Марченко В.В.);
- навчальний посібник «Оцінювання параметрів і режимів електричних мереж»
(автор – канд. техн. наук, доцент Омельчук А.О.);
- навчальний посібник «Наукові основи управління технічною експлуатацією
транспортних засобів» (автори – д-р техн. наук, професор Войтюк В.Д., Адамчук О.В., канд.
техн. наук Вольський В.А., канд. техн. наук Дев’ятко О.С., канд. техн. наук, доцент
Онищенко В.Б.);
- навчальний посібник «Проектування підприємств технічного сервісу будівельної
техніки» (автори – канд. техн. наук, доцент Карабиньош С.С., канд. техн. наук, доцент
Новицький А.В., канд. техн. наук, доцент Ружило З.В.);

- навчальний посібник «Управління якістю автомобільних перевезень» (автор – канд.
техн. наук, доцент Бондарєв С.І.);
- навчальний посібник «Technoloigical support for crop production» (автори – д-р техн.
наук, професор Войтюк В.Д., канд. техн. наук, професор Михайлович Я.М., канд. техн. наук,
доцент Шатров Р.В., канд. техн. наук, доцент Опалко В.Г., канд. техн. наук, доцент
Марченко В.В.);
- навчальний посібник «Основи теплотехніки» (автор – д-р техн. наук, ст. наук.
співробітник Горобець В.Г.);
- навчальний посібник «Безпека праці та життєдіяльності» (автори – канд. с.-г. наук,
доцент Піскунова Л.Е., канд. с.-г. наук, доцент Бондарь В.І., канд. с.-г. наук, доцент
Зубок Т.О.);
- навчальний посібник «Основи охорони праці» (автори – канд. техн. наук, доцент
Войналович О.В., Голопура С.М.);
- навчальний посібник «Екологічна безпека технологічних процесів» (автор – канд.
с.-г. наук, доцент Калівошко М.Ф.);
- навчальний посібник «Технологія виробництва продукції рослинництва» (2-е
видання) (автори – д-р с.-г. наук, професор Манько Ю.П.,
д-р с.-г. наук, професор
Танчик С.П., д-р с.-г. наук, професор Цюк О.А., канд. с.-г. наук, доцент Карпенко О.Ю.,
канд. с.-г. наук, доцент Рожко В.М., канд. с.-г. наук, доцент Дудченко В.М.);
- навчальний посібник «Малопоширені культури закритого грунту» (автори - канд.
с.-г. наук, доц. Гаврись І.Л., д-р с.-г. наук, доц. Вдовенко С.А., канд. с.-г. наук Шеметун О.В.,
канд. с.-г. наук, доцент Кутовенко В.Б.);
- навчальний посібник «International business» (автори – канд. екон. наук, доцент
Файчук О.М., канд. екон. наук Файчук О.В.);
- навчальний посібник «Розвиток підприємницької діяльності» (автори – д-р екон. наук,
професор Ільчук М.М., канд. екон. наук, доцент Барановська О.Д., канд. екон. наук Ус С.І.);
- навчальний посібник «Облік і аудит в туризмі» (автори – д-р екон. наук, професор
Лазаришина І.Д., канд. екон. наук, доцент Мельниченко І.В., канд. екон. наук, доцент
Гуренко Т.О., канд. екон. наук, доцент Мельянкова Л.В.);
- навчальний посібник «Гроші і кредит» (автори – канд. екон. наук, доцент Жарікова О.Б.,
канд. пед. наук, доцент Аврамчук Л.А.);
- навчальний посібник «Основи менеджменту» (автори – канд. екон. наук, доцент
Самофалова М.О., канд. екон. наук, доцент Біляк Ю.В.);
- навчальний посібник «Основи кооперації» (автори – д-р екон. наук, професор
Горьовий В.П., канд. екон. наук, доцент Біляк Ю.В., канд. екон. наук, доцент Тимчук С.В.);
- навчальний посібник «Менеджмент» (автори – д-р екон. наук, професор Горьовий
В.П., канд. екон. наук, доцент Біляк Ю.В.);
- навчальний посібник «Управління рекламними проектами» (автори - канд. екон. наук,
професор Луцій О.П., д-р екон. наук, професор Ларіна Я.С., Фомішина В.М., Весперіс С.З.,
канд. екон. наук Четверик О.В.);
- навчальний посібник «Agricultural economics» (автори – д-р екон. наук, професор
Рогач С.М., канд. екон. наук, доцент Суліма Н.М., канд. екон. наук, доцент Гуцул Т.А.,
канд. екон. наук, доцент Ільків Л.А.);
- навчальний посібник «Розвиток монологічного мовлення в іноземних студентів»
(автори – д-р пед. наук, професор Костриця Н.М., канд. пед. наук Зозуля І.Є.);
- навчальний посібник «Практика письмового та усного перекладу» (автори – PhD
д-р гуман. наук у галузі мовознавства Захуцька О.В., канд. філол. наук, доцент Козуб Л.С.,
канд. пед. наук Монашненко А.М.; за заг. ред. проф. Шинкарука В.Д.);
- навчальний посібник «Програмне забезпечення фізичних досліджень» (автори –
д-р техн. наук, професор Жильцов А.В., канд. техн. наук Сорокін Д.С., канд. техн. наук
Книжка Т.С., канд. техн. наук Васюк В.В., Мархонь М.В.);

- навчальний посібник «Електротехнічні системи електроспоживання» (Частина 3)
(автори – д-р техн. наук, проф. Никифорова Л.Є., Гайдукевич С.В., Семенова Н.П.);
- навчальний посібник «Технології проектування комп’ютерних систем» (автори –
д-р техн. наук, професор Лахно В.А., канд. техн. наук, доцент Гусєв Б.С., канд. техн. наук,
доц. Смолій В.В., канд. техн. наук, доц. Місюра М.Д., канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю.);
- навчальний посібник «Збірник завдань з підготовки до математичних олімпіад»
(автори – д-р пед. наук, доцент Батечко Н.Г., канд. фіз.-мат. наук, доцент Овчар Р.Ф., канд.
фіз.-мат. наук, доцент Шостак С.В.);
- навчальний посібник «Higher mathematics» (Part I) (автори – канд. фіз.-мат. наук,
доцент Іванова Ю.І., канд. фіз.-мат. наук Арнаута Н.В.);
- навчальний посібник «Безпечність та якість харчових продуктів» (автори – д-р вет. наук,
професор Якубчак О.М., канд. вет. наук, доц. Таран Т.В., канд. вет. наук Кондрасій Л.А.,
канд. вет. наук Забарна І.В.);
- навчальний посібник «English for Economic Cybernetics» (автори – Дубовик О.М.,
Харчук Н.С.);
- навчальний посібник «Технологія захисно-декоративних покриттів на деревині та
деревних матеріалах» (автор – канд. техн. наук Буйських Н.В.);
- навчальний посібник «Прикладна механіка (опір матеріалів)» (автори – д-р техн.
наук, проф. Чаусов М.Г., канд. пед. наук, доц. Бондар М.М., канд. техн. наук, доцент
Пилипенко А.П., канд. фіз.-мат. наук, доц. Куценко А.Г.);
- навчальний посібник «Основи конструювання лісогосподарських машин» (автори –
д-р техн. наук, професор Ловейкін В.С., канд. техн. наук, доцент Рибалко В.М., канд. техн.
наук Ляшко А.П., Матухно Н.В.);
- навчальний посібник «Основи містобудування та садово-паркового мистецтва»
(автори – канд. архітектури, доцент Трошкіна О.А., канд. с.-г. наук, доцент Піхало О.В.);
- навчальний посібник «Technical service in agricultural production» (частина 2) (автори
– д-р техн. наук, професор Войтюк В.Д., канд. техн. наук, доцент Бондар С.М., канд. техн.
наук, доцент Шимко Л.С.);
- навчальний посібник «Оцінка екологічного стану водойм» (автори – д-р біол. наук,
професор Євтушенко М.Ю., канд. с.-г. наук, доцент Хижняк М.І.);
- навчальний посібник «Право екологічної безпеки» (автор – д-р юрид. наук, доцент
Краснова Ю.А.);
- навчальний посібник «Міжнародне право енергетичної безпеки» (автор – д-р юрид.
наук, доцент Шульга Є.В.);
- навчальний посібник «Методики рибогосподарських досліджень» (автори – канд.
с.-г. наук, доцент Марценюк В.П., канд. с.-г. наук, доцент Марценюк Н.О.);
- навчальний посібник «Генетика риб» (автори – д-р. біол. наук, професор Костенко С.О.,
канд. с.-г. наук Свириденко Н.П.);
- навчальний посібник «Міжнародні біржові ринки» (автори – канд. екон. наук,
професор Солодкий М.О., канд. екон. наук, доцент Яворська В.О.);
- навчальний посібник «Інформаційні технології» (автори – канд. екон. наук, проф.
Швиденко М.З., Касаткіна О.М., канд. екон. наук Швиденко О.М.);
- навчальний посібник «Економетрика з R» (автори – д-р екон. наук, проф. Скрипник
А.В., д-р екон. наук, доцент Жерліцин Д.М., Нам’ясенко Ю.О.);
- навчальний посібник «Математичні моделі аграрного сектору» (автори – канд. екон.
наук, доц. Галаєва Л.В., канд. екон. наук, доц.Рогоза Н.А., Шульга Н.Г.);
- навчальний посібник «Дендрорекультивація порушених ландшафтів» (автори – канд.
біол. наук, доцент Демченко О.О., д-р с.-г. наук, професор Ковалевський С.Б., канд. с.-г.
наук, доцент Марчук О.О.);
- навчальний посібник «Прогресивні технології закритого грунту» (автор - канд. с.-г.
наук, доцент Слєпцов Ю.В.);

- навчальний посібник «Нетрадиційні кормові культури» (автори – д-р с.-г. наук,
професор Демидась Г.І., д-р с.-г. наук, професор Слюсар І.Т., канд. с.-г. наук, доцент
Коваленко В.П., канд. с.-г. наук Демцюра Ю.В., канд. с.-г. наук Бурко Л.М.);
- навчальний посібник «Загальна ентомологія» (автори – канд. с.-г. наук, доц. Лікар Я.О.,
канд. с.-г. наук, доц. Кава Л.П., канд. с.-г. наук Яковлєв Р.В.);
- навчальний посібник «Сучасна систематика квіткових рослин» (автори – д-р с.-г.
наук, ст. наук. співробітник Меженський В.М., канд. біол. наук, доцент Меженська Л.О.);
- навчальний посібник «Еколого-орієнтоване лісівництво» (автори – д-р с.-г. наук, ст.
наук. співробітник Яворовський П.П., канд. с.-г. наук, професор Маурер В.М., д-р с.-г. наук,
професор Зібцев С.Ю., канд. с.-г. наук, доцент Малюга В.М., канд. с.-г. наук, доцент Кайдик
О.Ю., канд. с.-г. наук, доцент Сендонін С.Є.);
- навчальний посібник «Модифікація деревини та деревних матеріалів» (автори
-р техн. наук, ст. наук. співроб. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Ломага В.В.);
- навчальний посібник «Лісова політика» (автори – д-р с.-г. наук, професор Лакида П.І.,
канд. с.-г. наук, доцент Павліщук О.П., д-р екон. наук, доцент Карпук А.І., канд. с.-г. наук,
доцент Кравець П.В.);
- навчальний посібник «Безпека праці у захисті та карантині рослин» (автори - канд.
с.-г. наук Ракоїд О.О., канд. с.-г. наук, доцент Кудрявицька А.М.);
- навчальний посібник «Ecology of microorganisms» (автори – д-р с.-г. наук, ст. наук.
співробітник Патика М.В., д-р с.-г. наук, доцент Бородай В.В.);
- навчальний посібник «Хімія з основами біогеохімії» (автор - канд. хім. наук, доцент
Войтенко Л.В.);
- навчальний посібник «Біологія для вступників до ЗВО» (автори – д-р пед. наук,
доцент Кліх Л.В., канд. біол. наук, доцент Тупицька О.М., канд. пед. наук Пузир Т.М.,
Іванченко Т.І., Ященко Л.Д., Кліх Р.П.);
- практикум «Теорія ймовірностей» (автори – д-р екон. наук, професор Скрипник А.В.,
канд. екон. наук, доцент Галаєва Л.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент Коваль Т.В., Шульга
Н.Г.);
- практикум «Системне програмне забезпечення» (автори – д-р техн. наук, професор
Чичикало Н.І., канд. техн. наук Савицька Я.А., канд. техн. наук, доцент Смолій В.В., канд.
техн. наук, доцент Шкарупило В.В.);
- словник-довідник «Історія української державності» (автор – канд. істор. наук,
доцент Хвіст В.О.);
- монографію «Синтаксично нечленовані словосполучення в українській мові:
формально-граматичний та семантично-синтаксичний аспекти» (автор: д-р філол. наук
Личук М. І.);
- монографію «Організаційно-правові засади соціального розвитку об’єднаних
територіальних громад в Україні» (автор: д-р юрид. наук, проф. Гафурова О. В.);
- монографію «Розвиток фінансового потенціалу регіонів України в умовах
децентралізації» (автори: д-р екон. наук, проф. Давиденко Н. М., Буряк М. І.);
- монографію «Конкурентоспроможність транспортно-логістичних систем в умовах
глобалізації: інституціональний аналіз» (автор: д-р екон. наук, доц. Загурський О. М.);
- монографію «Конкурентоспроможність рибного господарства України в умовах
євроінтеграції» (автори: д-р екон. наук, проф. Вдовенко Н. М., канд. екон. наук Шепелєв С. С.);
- монографію «Ефективність інноваційного розвитку галузі рослинництва у сільськогосподарських підприємствах» (автори: канд. екон. наук Ніколаєвська В. В., д-р екон. наук
Уланчук В. С.);
- монографію «Інтегровані системи безпеки дорожнього руху у сільських населених
пунктах» (автори: канд. тех. наук, доц. Савченко Л. А., канд. пед. наук, доц. Колосок І. О.);
- монографію «Світова перекладацька індустрія: стан, перспективи, тенденції»
(автори: д-р пед. наук, проф. Амеліна С. М., д-р пед. наук, доц. Тарасенко Р. О.);

- монографію «Opis lingwistyczny nazw zielonych nasadzeń na podstawie standardów
terminologicznych» (автори: д-р філол. наук, проф. Шинкарук В. Д., д-р філол. наук, проф.
Харченко С. В., д-р філол. наук, проф. Личук М. І., канд. філол. наук, доц. Вакулик І. І.);
- монографію «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний
стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» (автори: канд. с.-г. наук,
проф. Маурер В.М., д-р с.-г. наук, проф. Юхновський В.Ю., д-р с.-г. наук, проф. Гузь М. М.,
д-р с.-г. наук, проф. Бровко Ф. М., канд. с.-г. наук, доц. Бобошко-Бардин І. М., канд. с.-г.
наук Ведмідь М. М., д-р біол. наук, проф. Гайда Ю. І., д-р с.-г. наук, проф. Гладун Г. Б.,
д-р с.-г. наук, проф. Дебринюк Ю. М., канд. с.-г. наук Дударець С. М., канд. с.-г. наук, доц.
Кайдик О. Ю., канд. с.-г. наук, доц. Косенко Ю. І., канд. біол. наук Лось С. М., канд. с.-г.
наук, доц. Пінчук А. П., д-р с.-г. наук, доц. Распопіна С. М., канд. с.-г. наук, доц. Ребко С. В.,
д-р с.-г. наук, проф. Фучило Я. Д., канд. с.-г. наук, доц. Хрик В. М.; за загальною редакцією
Ніколаєнка С. М.);
- монографію «Ветеринарні превентивні заходи за патології мінерального обміну в
організмі молочних кіз» (автори: канд. вет. наук Немова Т. В., д-р біол. наук, проф.
Цвіліховський М. І.);
- монографію «Превентивні заходи за патології мінерального обміну в норок» (автори:
канд. вет. наук Палюх Т. А., д-р біол. наук, проф. Цвіліховський М. І.);
- монографію «Аналіз молотильних систем зернозбиральних комбайнів» (автори:
д-р тех. наук, проф. Кравчук В. І., канд. тех. наук, доц. Смолінський С. В.);
- монографію «Автоматизований контроль якості формування синхросигналів на
основі використання ІР-технологій» (автори: д-р тех. наук, проф. Коваль В. В, д-р тех. наук
Самков О. В., д-р тех. наук Федорова Н. В., канд. тех. наук Вакась В. І.);
- монографію «Розвиток сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинника
євроінтеграції» (автори: д-р екон. наук, проф. Забуранна Л. В., д-р екон. наук, проф. Резнік Н. П.,
канд. екон. наук, проф. Балановська Т. І., канд. екон. наук, доц. Гогуля О. П., канд. екон. наук
Слободяник А. М.);
- монографію «Формування депозитної політики банківських установ України»
(автори: канд. пед. наук, доц. Аврамчук Л. А., канд. екон. наук, доц. Костюк В. А., канд. пед.
наук, доц. Костюк Д. А.);
- монографію «Технології функціонального молочного продукту, збагаченого біфідобактеріями» (автори: канд. тех. наук Васильєва Н. І., канд. тех. наук, доц. Тищенко Л. М.,
канд. с.-г. наук Пилипчук О. С., Кістень О. Г.);
монографію
«Обґрунтування
технології
та
режимних
параметрів
ресурсозберігаючого процесу підбирання сіна» (автори: канд. тех. наук, доц. Спірін А. В.,
канд. тех. наук Деркач В. В., канд. тех. наук, доц. Коробко М. М.);
- монографію «Просторово-часові дані ДЗЗ у задачах моніторингу посівів
сільськогосподарських культур» (автори: д-р тех. наук, проф. Кохан С. С., Востоков А. Б.);
- монографію «Organisation and economic compensation mechanismfor damages caused by
land misuse» (автори: д-р екон. наук, доц. Мартин А. Г., канд. екон. наук, доц. Кривов’яз Є. В.,
канд. екон. наук, доц. Жук О. П., канд. екон. наук, доц. Чумаченко О. М., Дубовик О. М.);
- монографію «Обґрунтування конструкцій зміцнених грунторізальних елементів
ґрунтообробних і посівних машин» (автори: д-р тех. наук Бойко А.І., канд. тех. наук, доц.
Харьковський І. С., канд. тех. наук, доц. Новицький А. В., канд. тех. наук, доц. Коробко М. М.);
- монографію «Accounting, control, analysis and taxation in the conditions of international
economic integration» (автори: Doctor of Economic Sciences, Prof. Mieczyslaw D., Doctor of
Economic Sciences, Prof. Kalyuga Ye. V., Doctor of Economic Sciences, Prof. Lazaryshyna I. D.,
Kister A., Doctor of Economic Sciences, Prof. Gutsalenko L. V., Doctor of Economic Sciences, Prof.
Kryshtopa I. I., Candidate of Economic Sciences Kuzik N. H., PhD in Economics Marchuk U.,
Candidate of Economic Sciences Derevjanko S. I., Candidate of Economic Sciences Hurenko T. O.,
Candidate of Economic Sciences Kolesnikova O. M., Candidate of Economic Sciences
Melnichenko I. V., Candidate of Economic Sciences Melyankova L. V., Candidate of Economic
Sciences Oliynyk S. O., PhD Pavelko O. V., PhD Shara E. Ya., Candidate of Economic Sciences
Sliesar T. M.);

- монографію «Механіко-технологічні передумови синтезу конструкцій зернозбиральних комбайнів» (автори: Матухно Н. В., Вечера О. М., канд. техн. наук Роговський І. Л.);
- монографію «Методологія діагностування двигунів машин для лісотехнічних робіт»
(автори: канд. тех. наук Тітова Л. Л., канд. тех. наук Надточій О. В., Вечера О. М., канд. тех.
наук Роговський І. Л.);
- монографію «Синтез конструкцій пружних стояків дискових ґрунтообробних
агрегатів» (автори: канд. тех. наук Гапоненко О. І., канд. тех. наук Шатров Р. В.);
- монографію «Методологічні основи оптимізації системи машин птахівництва»
(автори: канд. тех. наук Ребенко В. І., Вечера О. М., канд. тех. наук Роговський І. Л.);
- монографію «Моделювання росту та продуктивності деревостанів твердо-листяних
деревних видів України» (автор: канд. с.-г. наук, доц. Бала О. П.);
- монографію «Біопродуктивність лісових фітоценозів Національного природного парку
«Прип’ять-Стохід» (автори: д-р с.-г. наук, проф. Лакида П. І., канд с.-г. наук Мельник О. М.,
д-р с.-г. наук, доц. Василишин Р. Д.);
- монографію «Біопродуктивність лісів Державної організації «Резиденція «Залісся»
(автори: канд. с.-г. наук Лакида М. О., канд. с.-г. наук, доц. Лакида І. П., д-р с.-г. наук, доц.
Василишин Р. Д.);
- монографію «Постпірогенне відновлення соснових лісів Поліського природного
заповідника» (автори: канд. с.-г. наук Гуменюк В. В., д-р с.-г. наук, проф. Зібцев С. В.);
- монографію «Ретроспектива дизайну меблів» (автори: д-р тех. наук, проф.
Пінчевська О. О., канд. тех. наук Баранова О. С.);
- монографію «Довговічність меблевих виробів із деревинокомпозиційних матеріалів»
(автори: д-р тех. наук, проф. Пінчевська О. О., канд. тех. наук Заворотнюк О. В.);
- монографію «Екологічні ризики аграрного сектору» (автор: канд. с.-г. наук, доц.
Наумовська О. І.);
- монографію «Теоретико-методичні основи залучення студентів закладів вищої освіти
до наукової діяльності» (автор: канд. пед. наук, доц. Рудик Я. М.);
- монографію «Розвиток дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії у
закладах вищої освіти: теорія і методика» (автор: канд. пед. наук Буцик І. М.);
- монографію «Міграційні процеси в Україні: особливості формування механізмів
державного управління» (автор: канд. держ. упр. Дергач А. В.);
- монографію «Адсорбція поверхнево-активних речовин із водних розчинів вуглецевими сорбентами» (автори: канд. хім. наук Кочкодан О. Д., д-р хім. наук, проф. Максін В. І.);
- монографію «Урбофітоценози міста Києва: вітальність рослин та фітосанітарний
стан» (автори: канд. біол. наук Страшок О. Ю., д-р біол. наук Колесніченко О. В., канд. біол.
наук, доц. Піковський М. Й., канд. біол. наук Ліханов А. Ф., канд. с.-г. наук Грисюк С. М.,
канд. с.-г. наук Мельник В. І., канд. с.-г наук, доц. Бідолах Д. І., Страшок В. В., Морозько А. П.,
Ляшенко О. Л., Грисюк Т. С.);
- монографію «Прецизійні фітотехнології в агропромисловому комплексі України»
(автори: д-р тех. наук, проф. Аніскевич Л. В., канд. тех. наук, проф. Войтюк Д. Г., канд. біол.
наук, доц. Вигера С. М., Адамчук Н. І., канд. тех. наук, доц. Захарін Ф. М., канд. тех. наук,
доц. Пономаренко С. О., Ключевич М. М.);
- монографію «Збереження біорізноманіття» (автори: канд. с.-г. наук, доц. Міняйло А. А.,
д-р с.-г. наук, проф. Чайка В. М., канд. пед. наук, доц. Рибалко Ю. В., Гавей І. В., канд. с.-г.
наук Павленко А. В., канд. біол. наук Козуб Н. О., Махмуд Зана Мухаммед, Міняйло Н. В.);
- монографію «Біополімерні комплекси та гетероциклічні сполуки в системі захисту
рослин» (автори: канд. с.-г. наук Клюваденко А. А., канд. біол. наук, доц. Ліханов А. Ф., д-р
с.-г. наук, доц. Кляченко О. Л., д-р с.-г. наук, доц. Коломієць Ю. В., д-р с.-г. наук
Спиридонов В. Г., канд. фарм. наук Середа О. В., канд. с.-г. наук Дубін О. В., Субін О. В.,
канд. с.-г. наук Білєра Н. М., канд. с.-г. наук Присяжнюк Л. М., канд. біол. наук, доц. Буценко Л. М.,
д-р біол. наук Пасічник Л. А., канд. біол. наук Волощук Н. М., канд. біол. наук, доц. Башта О. В.,
канд. хім. наук Пальчиковська Л. Г., Седих О. Ю., Сорокін О. С., канд. біол. наук Ширина Т. В.);

- монографію «Freedom As A Factor of Cultural Identification» (автори: канд. філос.
наук, доц. Савицька І. М., канд. філос. наук, доц. Культенко В. П., канд. філос. наук, доц.
Супрун А. Г., канд. філос. наук, доц. Супрун А. Г., канд. філос. наук, доц. Кравченко А. Г.);
- монографію «Сучасний стан державного регулювання житлової та громадської
забудови» (автори: д-р юрид. наук Світличний О. П., канд. юрид. наук Романенко А. В.);
- монографію «Адміністративно-правовий статус господарських судів України:
проблеми та перспективи» (автори: д-р юрид. наук Світличний О. П., канд. юрид. наук Сулім В. В.);
- монографію «Формування культури міжстатевих стосунків студентської молоді»
(автор: д-р пед. наук Яшник С. В.);
- монографію «Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників:
економіко-правові аспекти» (автори: д-р юрид. наук, проф. Єрмоленко В. М., канд. екон. наук,
доц. Степасюк Л. М., канд. екон. наук Тітенко З. М.);
- монографію «Конспект флори судинних рослин Північного лівобережного
геоботанічного округу (Північна частина лівобережного Лісостепу України)» (автор: канд.
біол. наук, доц. Тертишний А. П.);
- монографію «Планування маршрутів та управління рухом безпілотних збиральних
комбайнів» (автори: д-р тех. наук, проф. Лисенко В. П., д-р тех. наук, проф. Шворов С. А.,
канд. тех. наук, доц. Пасічник Н. А., канд. тех. наук Комарчук Д. С., канд. тех. наук, доц.
Опришко О. О., канд. тех. наук, доц. Лукін В. Є., канд. тех. наук, доц. Руденський А. А.);
- монографію «Українські періодичні видання в мемуарах початку ХХ століття»
(автор: канд. філол. наук, доц. Мазур Н. В.);
- монографію «Мелойдогінози і гетеродерози сільськогосподарських культур»
(автори: канд. с.-г. наук, доц. Бабич А. Г., д-р біол. наук, проф. Шестеперов О. О., канд. біол.
наук Бабич О. А.);
- монографію «Agrarian business risks and features of their insurance» (автор: канд. екон.
наук, доц. Мамчур Р. М.);
-монографію «Дезінфікуючі засоби на основі органічних кислот і нано-металів»
(автори: д-р вет. наук, проф. Засєкін Д. А., канд. вет. наук Димко Р. О.);
- монографію «Забезпечення конкурентоспроможності аграрних формувань на засадах
маркетингу» (автори: д-р екон. наук, проф. Збарський В. К., д-р екон. наук, проф. Буряк Р. І.,
канд. екон. наук, проф. Луцій О. П., канд. екон. наук Кузьменко С. В., канд. екон. наук
Четверик О. В., канд. екон. наук Рябчик А. В., канд. екон. наук Бабічева О. І.);
- монографію «Marketing support of the activities of the agricultural formations and
processing enterprises» (автори: д-р екон. наук Буряк Р. І., канд. екон. наук Кузьменко С. В.,
канд. екон. наук Четверик О. В.);
- монографію «Технологія вершкового масла підвищеної харчової цінності» (автори:
д-р тех. наук, проф. Лебська Т. К., д-р тех. наук, проф. Баль-Прилипко Л. В., канд. тех. наук
Очколяс О. М., канд. тех. наук, доц. Савченко А. В., канд. тех. наук, доц. Тимчук А. В., канд.
тех. наук Сніжко О. О.);
- монографію «Технологія рибних паст підвищеної біологічної цінності» (автори:
канд. тех. наук Менчинська А. А., д-р тех. наук, проф. Лебська Т. К., канд. с.-г. наук
Пилипчук О. С., канд. тех. наук, доц. Крижова Ю. П., канд. тех. наук Іванюта А. О.);
- монографію «Членистоногі соєвих ланів» (автори: канд. с.-г. наук Яковлєв Р. В., канд.
с.-г. наук Березовська-Бригас В. В., д-р с.-г. наук Секун М. П.);
- монографію «Кінематика руху та ущільнення ґрунту машинно-тракторними
агрегатами» (автори: канд. тех. наук Заборський В. П., канд. тех. наук Чуба В. В., канд. тех.
наук Соларьов О.О.);
- монографію «Interaction of tractors running systems with a fertile soil layer. Mechanical
and technological bases» (автори: д-р тех. наук Голуб Г. А., канд. тех. наук Чуба В. В., д-р тех.
наук Кухарець С. М., канд. тех. наук Марус О. А., канд. тех. наук Ярош Я. Д., канд. тех. наук
Сєра К. М., канд. тех. наук Цивінкова Н. М., канд. тех. наук Шелудченко Б. А., канд. тех.
наук Мельник В. І., канд. тех. наук Довжик М. Я., канд. тех. наук Соларьов О. О.);

- монографію «Лабільні органічні речовини як основа родючості чорноземів і
продуктивності агроценозів» (автори: д-р с.-г. наук Балаєв А. Д., д-р с.-г. наук Тонха О. Л.,
канд. с.-г. наук Піковська О. В., д-р с.-г. наук Демиденко О. В.);
- науково-методичних рекомендацій «Застосування інтерактивної консалтингової
системи для сільського туризму» (автори: д-р екон. наук, проф. Кальна-Дубінюк Т. П., Рогоза К. Г.,
канд. екон. наук Самсонова В. В., Дубінюк Ю. В., Кудін Т. В.);
- науково-практичних рекомендацій «Ендоекологічна технологія проведення
лікувально-профілактичних заходів за патології травної системи у продуктивних тварин»
(автори: д-р вет. наук, проф. Томчук В. А., д-р вет. наук, проф. Грищенко В. А.);
- науково-практичних рекомендацій «Коригування метаболічного гомеостазу і
регенеративних процесів за кадмієвої інтоксикації тварин» (автори: д-р вет. наук, проф.
Томчук В. А., д-р вет. наук, проф. Грищенко В. А., д-р біол. наук, проф. Хижняк С. В.);
- науково-методичних рекомендацій «Закономірності адсорбції поверхнево-активних
речовин із водних розчинів гідрофобними вуглецевими сорбентами» (автори: канд. хім. наук,
доц. Кочкодан О. Д., д-р хім. наук, проф. Антрапцева Н. М.);
- словника-довідника «Wӧrterbuch der pӓdagogischen Grundbegriffe» (автори: д-р пед.
наук, проф. Амеліна С. М., д-р пед. наук, проф. Васюк О. В, канд. пед. наук, доц. Виговська С. В.);
- термінологічного словника-довідника «Ландшафтна архітектура, дизайн середовища,
садово-паркове господарство» (автори: канд. с.-г. наук, доц. Пушкар В. В., канд. біол. наук,
доц. Кушнір А. І., канд. с.-г. наук, доц. Суханова О. А., канд. філол. наук, доц. Вакулик І. І.);
- науково-практичної розробки «Рекомендації щодо оцінки впливу на довкілля на FSC
сертифікованих підприємствах лісового господарства в контексті вимог національного
законодавства» (автор: канд. екон. наук, доц. Павліщук О. П.; за редакцією канд. с.-г. наук,
доц. Кравця П.В.);
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська

