
 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

1. Видання навчально-методичних матеріалів та 

 посібників викладачами кафедри 
№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

1.  

Лапенко Т.Г. 

Навчальний контент з 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та основи 

охорони праці» для 

здобувачів вищої освіти 

напряму підготовки «ПМО 

АПВ», СВО «Бакалавр» 

2018, 108 с. (6,75 др.ар.) 

2.  

Лапенко Т.Г. 

Навчальний контент з 

дисципліни «Охорона 

праці» для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 208 

«Агроінженерія», СВО 

«Бакалавр» 

2018, 84 с. (5,25 др.ар.) 

3.  

Лапенко Т. Г.,  

Костенко О.М., 

Дрожчана О.У. 

Методичні вказівки до  

виконання лабораторних  

робіт  з дисципліни 

«Охорона праці» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», СВО 

«Бакалавр» 

2018, 52 с. (3,25 др.ар.) 

4.  

Лапенко Т. Г.,  

Костенко О.М., 

Дрожчана О.У. 

Методичні вказівки до  

виконання лабораторних  

робіт  з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності 

та основи охорони праці»  

для здобувачів вищої освіти 

напряму підготовки 

6.100102 «Процеси, 

машини, обладнання АПВ» 

СВО «Бакалавр» 

2018, 60 с. (3,75 др.ар.) 

5.  

Прасолов Є.Я. 

 

Навчальний контент з 

дисципліни 

«Стандартизація і 

сертифікація техніки» для 

здобувачів вищої освіти 

напряму підготовки 

6.100102 «Процеси, 

машини, обладнання АПВ», 

спеціальності 208 

«Агроінженерія» СВО 

«Бакалавр» 

2018, 52 с. (3,5 др.ар.) 

6.  

Прасолов Є.Я. 

 

Навчальний контент з 

дисципліни «Основи 

технічної творчості» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

2018, 52 с. (3,5 др.ар.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

«Агроінженерія» СВО 

«Бакалавр» 

7.  

Прасолов Є.Я. 

 

Навчальний контент з 

дисципліни 

«Патентознавство» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» СВО 

«Магістр» 

2018, 56 с. (3,5  др.ар.) 

8.  Прасолов Є.Я. 

 

Методичні рекомендації 

для  до вивчення 

дисциплінни та завдання 

для контрольної роботи 

ЗВО заочної форми 

навчання з дисципліни 

«Основи технічної 

творчості» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

208 «Агроінженерія» 

2018, 16 с. (1  др.ар.) 

9.  Прасолов Є.Я. 

Дударь Н.І. 

Методичні рекомендації 

для  до вивчення 

дисциплінни та завдання 

для контрольної роботи 

ЗВО заочної форми 

навчання з дисципліни 

«Стандартизація і 

сертифікація техніки» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», «ПМО 

АПВ» СВО «Бакалавр» 

2018, 16 с. (1  др.ар.) 

10.  Прасолов Є.Я. 

 

Методичні рекомендації 

для  до вивчення 

дисциплінни та завдання 

для контрольної роботи 

ЗВО заочної форми 

навчання з дисципліни 

«Патентознавство» 

спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» СВО 

«Магістр» 

2018, 16 с. (1  др.ар.) 

11.  

Опара Н.М. 

Навчальний контент з 

дисципліни 

«Інтелектуальна власність» 

для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 201 

2018, 60 с. (3,75 др.ар.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

«Агрономія», 211 

«Ветеринаран медицина» 

СВО «Магістр» 

12.  Опара Н.М., 

Дрожчана О.У. 

Методичні вказівки до  

виконання лабораторних  

робіт  з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності», 

для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», 133 

«Галузеве 

машинобудування СВО 

«Бакалавр» 

2018. 68 с. ( 4,2 др.арк)  

13.  Опара Н.М., 

Дударь Н.І. 

Методичні вказівки для 

вивчення дисципліни та 

написання контрольної 

роботи з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

для здобувачів вищої освіти 

заочної форми навчання, 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», 133 

«Галузеве 

машинобудування СВО 

«Бакалавр» 

2018. 16 с. (1  др.ар.) 

14.  

Шпилька М.М. 

Дудник В. В. 

Навчальний контент з 

дисципліни «Охорона праці 

в галузі та цивільний 

захист» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності  

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва», 

211 «Ветеринарна 

медицина», СВО «Магістр» 

2018, 88 с. (5,5 др.ар.)  

15.  

Шпилька М.М. 

 

Навчальний контент з 

дисципліни «Інженерна 

екологія» для здобувачів 

вищої освіти напряму 

підготовки 6.100102 

«Процеси, машини, 

обладнання АПВ», 

спеціальності 208 

«Агроінженерія» СВО 

«Бакалавр» 

2018, 48 с. (3 др.ар.) 

16.  

Шпилька М.М. 

 

Методичні рекомендації 

для  до вивчення 

дисциплінни та завдання 

для контрольної роботи з 

дисципліни «Інженерна 

2018, 22 с. (1,4 др.ар.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

екологія» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

208 «Агроінженерія», 

«ПМО АПВ» СВО 

«Бакалавр» 

17.  

Дудник В. В.,  

Дрожчана О.У.,  

Навчальний контент з 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та основи 

охорони праці» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 

«Економіка», 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 

напряму підготовки 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва», 

«Ветеринарна медицина», 

2018, 88с., (5,5 др.ар.) 

18.  

Дудник В. В.,  

Лапенко Т. Г.,  

Дрожчана О.У.,  

Дударь Н. І. 

Навчальний контент з 

дисципліни «Охорона праці 

в галузі, цивільний захист та 

інтелектуальна власність» 

для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 

«Економіка», 073 

«Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 074 

«Публічне управління та 

адміністрування», 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування», 071 «Облік 

і оподаткування», СВО 

«Магістр» 

2018, 76 с., (4,8 др.ар.)  

19.  

Дудник В. В.,  

Дрожчана О.У., 

Методичні рекомендації для  

до вивчення дисциплінни та 

завдання для контрольної 

роботи з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 

«Економіка», 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 

напряму підготовки 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва», 

2018, 12 с., (0,8 др.ар.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

«Ветеринарна медицина», 

20.  

Дудник В. В.,  

Лапенко Т. Г.,  

Дрожчана О.У.,  

Дударь Н. І. 

Методичні рекомендації для  

до вивчення дисциплінни та 

завдання для контрольної 

роботи з дисципліни 

«Охорона праці в галузі, 

цивільний захист та 

інтелектуальна власність» 

для здобувачів вищої освіти 

заочної форми навчання 

спеціальності 051 

«Економіка», 073 

«Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 074 

«Публічне управління та 

адміністрування», 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування», 071 «Облік 

і оподаткування», СВО 

«Магістр» 

2018, 36 с., (2,2 др.ар.) 

 

За 2018-2019 н. р. викладачами кафедри було видано навчально-

методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю професорсько-

викладацького персоналу припадає 9,24  ум. др. арк. на навчальний рік (усього 

64,65 ум. др. арк.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Підвищення кваліфікації, стажування 
№ 

п/п 

ПІБ викладачів, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Назва закладу (країна, населений пункт*) 

Вид документа, тема, дата видачі 

Без відриву від виробництва 

1.  

Лапенко Тарас  

Григорович 

 к.т.н., доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, ННІ післядипломної освіти, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

№СС00493706/009334-19. Тема: «Сучасні підходи до 

викладання навчальної дисципліни Охорона праці в галузі та 

цивільний захист у вищій школі». 

5 квітня 2019 р. 

2.  

Костенко Олена  

Михайлівна 

д.т.н., доцент 

Національний університет біоресурсів і природо-користу-

вання України, ННІ післядипломної освіти,  свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  СС 00493706/009330-19 

тема: «Інноваційні процеси у вищій школі на прикладі 

Полтавської ДАА та перспективні напрямки інноваційної 

діяльності з викладання дисциплін охорона праці, безпека 

життєдіяльності та цивільний захист». 5 квітня 2019р. 

3.  

Дудник Володимир  

Васильович 

к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, ННІ післядипломної освіти,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації   СС00493706/009315-

19 

Тема: «Охорона праці в галузі, цивільний захист та 

інтелектуальна власність» у формуванні професійних 

компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери». 

05.04.2019 р. 

*заповнюється в разі проходження підвищення кваліфікації (стажування) за 

кордоном). 
 

 


