
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

1. Видання та перевидання навчально-методичних матеріалів та 

 посібників викладачами кафедри 
№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

1.  

Лапенко Тарас 

Навчальний контент з 

дисципліни «Основи 

охорони праці» для 

здобувачів вищої освіти за 
освітньо-професійною 

програмою Машини та 

обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва,  спеціальності  

133  Галузеве 

машинобудування, СВО 

Бакалавр 

Полтава: ПДАА. 

2020, 80 с. (5 др.ар.) 

2.  

Лапенко Тарас 

Дударь Ніна 

Методичні рекомендації  до 

вивчення дисциплінни та 

завдання для контрольної 

роботи здобувачів вищої 

освіти заочної форми 

навчання з дисципліни 

«Охорона праці та 

техногенна безпека» за 
освітньо-професійною 

програмою Технології і 

засоби механізації 

сільськогосподарського 

виробництва  спеціальності 

208 Агроінженерія, СВО 

Магістр 

Полтава: ПДАА. 

2020, 28 с. (1,5 др.ар.) 

3.  

Лапенко Тарас 

Дударь Ніна 

Методичні рекомендації  до 

вивчення дисциплінни та 

завдання для контрольної 

роботи здобувачів вищої 

освіти заочної форми 

навчання з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності 

та основи охорони праці» за 
освітньо-професійною 

програмою Технології і 

засоби механізації 

сільськогосподарського 

виробництва  спеціальності 

208 Агроінженерія, СВО 

Бакалавр 

Полтава: ПДАА. 

2020, 20 с. (1,25 др.ар.) 

4.  Лапенко Тарас  

Костенко Олена 

Дрожчана Ольга 

Методичні вказівки до  

виконання лабораторних  

робіт  з дисципліни 

Полтава: ПДАА. 

2020, 52 с. (3,25 др.ар.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

«Основи охорони праці» 

для здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною 

програмою Машини та 

обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва,  спеціальності  

133  Галузеве 

машинобудування, СВО 

Бакалавр 

5.  

Лапенко Тарас 

Дрожчана Ольга 

Дударь Ніна 

Методичні рекомендації  до 

вивчення дисциплінни та 

завдання для контрольної 

роботи здобувачів вищої 

освіти заочної форми 

навчання з дисципліни 

«Основи охорони праці» 

для здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною 

програмою Машини та 

обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва,  спеціальності  

133  Галузеве 

машинобудування, СВО 

Бакалавр 

Полтава: ПДАА. 

2020, 28 с. (1,6 др.ар.) 

6.  

Опара Надія 

Навчальний контент з 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та основи 

охорони праці» для  

здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною  

програмою Харчові 

технології  спеціальності  

181 Харчові технології, 

СВО Бакалавр 

Полтава: ПДАА. 

2020, 44 с. ( 2,75 др.ар.) 

7.  

Опара Надія 

Навчальний контент з 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та основи 

охорони праці» для  

здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною  

програмою Германські мови 

та література (переклад  

включно), перша – 

англійська, спеціальність 

035 Філологія; освітньо-

професійна програма  

Політологія, спеціальність         

052   Політологія, 

Полтава: ПДАА. 

2020, 44 с. ( 2,75 др.ар.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

СВО Бакалавр 

8.  

Опара Надія  

Дударь Ніна 

 Методичні рекомендації до 

вивчення дисциплінни та 

завдання для контрольної 

роботи здобувачів вищої 

освіти заочної форми 

навчання з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності 

та основи охорони праці» 

для  здобувачів вищої 

освіти за освітньо-

професійною  програмою 

Харчові технології  

спеціальності  181 Харчові 

технології, СВО Бакалавр 

Полтава: ПДАА. 

2020, 20 с. (1,25 др.ар.) 

9.  

Опара Надія  

Дударь Ніна 

Методичні рекомендації до 

вивчення дисциплінни та 

завдання для контрольної 

роботи здобувачів вищої 

освіти заочної форми 

навчання з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці» для  

здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною  

програмою Германські мови 

та література (переклад  

включно), перша – 

англійська, спеціальність 

035 Філологія, СВО 

Бакалавр Полтава: ПДАА. 

2020, 20 с. 

(1,25 др.ар.) 

10.  

 Опара Надія  

Дрожчана Ольга 

 Дударь Ніна 

Методичні вказівки до  

виконання лабораторних  

робіт  з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

для здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною 

програмою Машини та 

обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва,  спеціальності  

133  Галузеве 

машинобудування, СВО 

Бакалавр 

Полтава: ПДАА. 

2020, 108 с. (4 др.ар.) 

11.  

Опара Надія  

Дударь Ніна 

Методичні рекомендації до 

вивчення дисциплінни та 

завдання для контрольної 

роботи здобувачів вищої 

освіти заочної форми 

Полтава: ПДАА. 

2020, 20 с. (1,25 др.ар.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

навчання з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

для здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною 

програмою Машини та 

обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва,  спеціальності  

133  Галузеве 

машинобудування, СВО 

Бакалавр 

12.  

Опара Надія 

Навчальний контент з 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та основи 

охорони праці» для  

здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною  

програмою Інформаційні 

управляючі системи, 

спеціальність 126 

Інформаційні системи та 

технології, СВО Бакалавр 

Полтава: ПДАА. 

2020, 44 с. ( 2,75 др.ар.) 

13.  

Опара Надія  

Дударь Ніна 

Методичні рекомендації до 

вивчення дисциплінни та 

завдання для контрольної 

роботи здобувачів вищої 

освіти заочної форми 

навчання з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

для здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною 

програмою Інформаційні 

управляючі системи, 

спеціальність 126 

Інформаційні системи та 

технології, СВО Бакалавр 

Полтава: ПДАА. 

2020, 20 с. (1,25 др.ар.) 

За 2020-2021 н. р. викладачами кафедри було видано 14 навчально-

методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю професорсько-

викладацького персоналу припадає 4,26 ум. др. арк. на навчальний рік (усього 

29,85 ум. др. арк.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Підвищення кваліфікації (стажування) 
№ 

п/п 

ПІБ викладачів, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Назва закладу (країна, населений пункт*) 

Вид документа, номер, тема, дата видачі 

З відривом від виробництва 

   

Без відриву від виробництва 

1. Опара Надія 

Миколаївна.  

Кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України ННІ неперервної освіти 

і туризму Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 

00493706/012457–20 видане 09 жовтня 2020 року  

Тема: «Методичне обґрунтування організації 

дистанційного навчання студентів з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» 

2. Здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 281Публічне управління та 

адміністрування.  

Диплом М20 №120866 від 24 грудня 2020р. 
3. Здобуття сертифікату, відповідно до 

Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти  на 

рівні В2. (CERTYFIKAT ZNAJOMOṤCI JEZYKA 

POLSKIEGO Nr 000755) м. Lublin. 10.02.2021 
4. Прасолов Євген Якович 

Кандидат технічних 

наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України ННІ неперервної освіти 

і туризму Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 

00493706/012460–20 видане 09 жовтня 2020 року  

Тема: «Роль навчальних дисциплін «Інтелектуальна 

власність» та «Основи технічної творчості» у 

формуванні професійних компетенцій майбутнього 

фахівця аграрної сфери» 
*заповнюється в разі проходження підвищення кваліфікації (стажування) за кордоном 


