
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Видання та перевидання навчально-методичних матеріалів та 

 посібників викладачами кафедри 
 

№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

1.  Авторський 

колектив, в т.ч. 

Єгорова О.В., 

Тютюнник Ю.М., 

Дорогань-

Писаренко Л.О., 

Рудич А.І., 

Дорошенко А.П., 

Кончаковський 

Є.О. 

Методичні вказівки з підготовки 

кваліфікаційних робіт 

здобувачами вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою 

Облік і оподаткування 

спеціальності 071 Облік і 

оподаткування ступеня вищої 

освіти «Магістр». Вид. 3-тє, 

переоб. і доп. / За заг. ред. Н.А. 

Канцедал. Полтава : ПДАА, 2019. 

2019. 272 с. 11,61 др. арк.  

(в т.ч. Єгорова О. В. 2,15 др. 

арк., Тютюнник Ю. М. 2,12 

др. арк., Дорогань-

Писаренко Л. О. 0,54 др. арк., 

Рудич А. І. 0,09 др. арк., 

Дорошенко А.П. 0,06 др. 

арк., Кончаковський Є.О. 

0,06 др. арк. 

2.  Рудич А.І. 

Дорогань-

Писаренко Л.О. 

Методичні рекомендації для 

написання контрольної  роботи з 

дисципліни «Статистика» (для 

здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою  «Облік і 

оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»; 

освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»; освітньо-

професійної програми 

«Менеджмент підприємства» 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 

освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» спеціальності 075 

«Маркетинг»; освітньо-

професійної програми 

«Підприємництво» спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля, 

біржова діяльність»). 

Полтава: ПДАА, 2019. 60 с.   

(3,0 ум. др. арк.) 

3.  Рудич А.І. 

 

Методичні рекомендації для 

написання контрольної  роботи з 

дисципліни «Статистика» (для 

здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання ступеня 

вищої освіти бакалавр освітньо-

професійної програми «Економіка 

підприємства» спеціальності 051 

«Економіка») 

Полтава: ПДАА, 2019. 50 с.    

(2,5 ум. др. арк.) 

4.  Рудич А.І. Робочий зошит із дисципліни 

Статистика»  

для практичних занять і самостійної 

Полтава: ПДАА, 2019. 68 с.    

(3,6 ум. др. арк.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

роботи (для здобувачів вищої 

освіти денної та заочної форм 

навчання ступеня вищої освіти 

бакалавр освітньо-професійної 

програми «Облік і оподаткування» 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»; освітньо-

професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; 

освітньо-професійної програми 

«Менеджмент підприємства» 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 

освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» спеціальності 075 

«Маркетинг»; освітньо-професійної 

програми «Підприємництво» 

спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля, 

біржова діяльність»).  

5.  Рудич А.І. 

Кононенко Ж.А. 

Робочий зошит із дисципліни 

Статистика»  

для практичних занять і 

самостійної роботи (для 

здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання ступеня 

вищої освіти бакалавр освітньо-

професійної програми «Економіка 

підприємства» спеціальності 051 

«Економіка») 

Полтава: ПДАА, 2019. 66 с.    

(3,5 ум. др. арк.) 

6.  Рудич А.І. Методичні рекомендації для 

написання курсової  роботи з 

дисципліни «Статистика» (для 

здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» за 

освітньо-професійною програмою  

«Облік і оподаткування» 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»). 

Полтава: ПДАА, 2019. 65 с.   

(3,5 ум. др. арк.) 

7.  Єгорова О. В. Контент навчальної дисципліни 

«Соціальний моніторинг та 

статистика» для здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня 

«Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою 

Політологія спеціальності 052 

Політологія. 

2019. 190 с. (9,6 др. арк.) 

8.  Єгорова О. В. Соціальний моніторинг та 2019. 36 с. (1,5 д.а.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

статистика : завдання для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти. Полтава : 

Полтавська державна аграрна 

академія. 

9.  Єгорова О. В. Соціальний моніторинг та 

статистика : методична розробка з 

написання контрольної роботи 

здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання за освітнім 

ступенем «Бакалавр» 

спеціальності 052 Політологія. 

Полтава : Полтавська державна 

аграрна академія. 

2019. 18 с. (0,6 д.а.) 

10.  Єгорова О. В. Соціальний моніторинг та 

статистика : плани практичних 

занять (для здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною 

програмою Політологія, 

спеціальності 052 Політологія, 

освітнього ступеня «Бакалавр»). 

Полтава : Полтавська державна 

аграрна академія. 

2019. 47 с. (1,8 д.а.) 

11.  Єгорова О. В. Аналіз господарської діяльності: 

плани практичних занять та 

завдання для самостійної роботи 

ЗВО СВО  «Бакалавр» 

спеціальності 071 Облік і 

оподаткування (2-ге видання). 

2019. 90 с. (2,6 др. арк.) 

12.  Єгорова О. В. Економічний аналіз: плани 

практичних занять та завдання для 

самостійної роботи ЗВО СВО 

«Бакалавр» галузі знань 07 

Управління та адміністрування (3-

те видання). 

2019. 90 с. (2,6 др. арк.)  

13.  Тютюнник Ю.М. 
Робочий зошит із дисципліни 

«Фінансовий аналіз». Навчально-

методичний посібник для 

практичних занять і самостійної 

роботи (для здобувачів вищої 

освіти денної та заочної форм 

навчання ступеня вищої освіти 

бакалавр освітньо-професійної 

програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

спеціальнос-ті 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування»).  

Полтава: ПДАА, 2019. 98 с.   

(3,78 др. арк.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

14.  Тютюнник Ю.М. Методичні рекомендації для 

написання курсової ро-боти з 

дисципліни «Фінансовий аналіз» 

(для здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форм навчання 

ступеня вищої освіти «Магістр» 

освітньо-професій-ної програми 

«Облік і оподаткування» 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»).  

Полтава: ПДАА, 2019. 21 с.   

(0,95 др. арк.) 

15.  Тютюнник Ю.М. Методичні рекомендації для 

написання курсової  роботи з 

дисципліни «Фінансовий аналіз» 

(для здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форм навчання 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

за освітньо-професійною 

програмою  «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування»). 

Полтава: ПДАА, 2019. 21 с.   

(0,96 др. арк.) 

16.  Тютюнник Ю.М. Аналіз діяльності підприємств, 

фінансово-кредитних та 

бюджетних установ. Навчально-

методичний посібник для 

практичних занять і самостійної 

роботи (для здобувачів вищої 

освіти денної та заочної форм 

навчання ступеня вищої освіти 

магістр освітньо-профе-сійної 

програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування»).  

Полтава: ПДАА, 2019. 83 с.   

(2,90 др. арк.) 

17.  Кононенко Ж.А. Контент навчальної дисципліни 

«Муніципальна статистика» для 

ЗВО ОС «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою 281ПУА. 

ПДАА, 2019. 50 с. (1,8 др. 

арк.) 

18.  Кононенко Ж.А. Завдання для самостійної роботи 

ЗВО. 

ПДАА, 2019. 34 с. (1,5 др. 

арк.) 

19.  Кононенко Ж.А. Методична розробка з написання 

контрольної роботи ЗВО заочної 

форми навчання за ОС «Бакалавр» 

спеціальності 281ПУА. 

ПДАА, 2019. 20 с. (0,6 др. 

арк.) 

20.  Кононенко Ж.А. Методична розробка для 

практичних занять ЗВО заочної 

форми навчання за ОС «Бакалавр» 

спеціальності 281ПУА. 

ПДАА, 2019. 16 с. (0,4 др. 

арк.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

21.  Дорошенко А.П. 

Чіп Л.О. 

Литвин О.Ю. 

Методичні рекомендації по 

виконанню курсових робіт з 

дисципліни «Економічна теорія» 

для здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою «Облік і 

оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування», за 

освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» денної та заочної 

форми навчання 

Полтава: ПДАА, 2019. – 30 

с. 

(1 др.арк) 

22.  Песцова-Світалка 

О. С. 

Методичні рекомендації для 

виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Університетська 

освіта» [для здобувачів вищої 

освіти ступеня «Бакалавр» за 

освітньо-професійною програмою  

«Германські мови та літератури 

(переклад включно)» 

спеціальності 035 «Філологія» та 

за освітньо-професійною 

програмою «Політологія» 

спеціальності 052 «Політологія»]  

Полтава: ПДАА, 2019. – с. 

51 (2,51 д.а.)   

23.  Дорошенко А.П., 

Литвин О.Ю., 

Песцова-Світалка 

О.С. 

Методичні рекомендації по 

виконанню курсових робіт з 

дисципліни «Економічна теорія» 

для здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою «Облік і 

оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування», за 

освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»  денної та заочної 

форми навчання. 

Полтава: ПДАА, 2019. – 30 с.  

(1,5 д.а.) 

24.  Песцова-Світалка 

О. С. 

Робочий зошит для виконання 

самостійної роботи з дисципліни 

«Економічна теорія ІІ». 

Навчально-методичний посібник 

[для здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

Полтава:  ПДАА, 2020. – с. 

104 (3,86 д.а.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

страхування»,  за освітньо-

професійною програмою «Облік і 

оподаткування»  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» – вид. 2-

ге]   

25.  Чіп Л.О. Методичні рекомендації з 

виконання контрольних робіт 

здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання з дисципліни 

«Економічна теорія ІІ» Полтава, 

2019 р. 49 с. 

2019 р., 49 с. (2,4 др.арк.) 

26.  

Кончаковський 

Є.О. 

Методичні рекомендації для 

виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Фінансова 

статистика» ЗВО заочної форми 

навчання 

Полтава, РВВ Пдаа, 24 с. 

(1,2 др. арк.) 

27.  

Кончаковський 

Є.О. 

Методичні рекомендації для 

виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Глобальна 

економіка» ЗВО заочної форми 

навчання 

Полтава, РВВ Пдаа, 24 с. 

(1,2 др. арк.) 

28.  

Кончаковський 

Є.О. 

Методичні рекомендації для 

виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності» ЗВО заочної форми 

навчання 

Полтава, РВВ Пдаа, 24 с. 

(1,2 др. арк.) 

29.  

Кончаковський 

Є.О. 

Методичні рекомендації для 

виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності аграрних 

підприємства» ЗВО заочної 

форми навчання 

Полтава, РВВ Пдаа, 24 с. 

(1,2 др. арк.) 

 

 

 

За 2019-2020 н. р. викладачами кафедри було видано 29 позицій 

навчально-методичної літератури (усього 68,78 др. арк.), на одну штатну 

одиницю професорсько-викладацького персоналу припадає 9,3 др. арк. або 3,9 

методичних розробок за звітний навчальний рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Підвищення кваліфікації (стажування) 

 
№ 

п/п 

ПІБ викладачів, науковий 

ступінь, вчене звання 

Назва закладу (країна, населений пункт*) 

Вид документа, тема, дата видачі 

З відривом від виробництва 

   

Без відриву від виробництва 

1. 

Тютюнник Ю.М.,  

к.е.н., доцент 

Отримання кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподар-

ського експерта-дорадника № 53 (ПДАА, акт кваліфікаційної 

комісії № 2 від 30 жовтня 2019 р., відповідно до якого 

Тютюнник Ю.М. може здійснювати сільськогосподарську 

дорадчу діяльність з надання соціально-спрямованих 

дорадчих послуг з питань економіки). 

2. 
Дорошенко А.П., 

 к.е.н., доцент 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 

ПК01597997/00689-2020 від 10 квітня 2020 р. 

3. 
Чіп Л.О., 

 к.е.н., доцент 

1. ПОІППО ім. М.В. Остроградського. Підвищення 

кваліфікації у рамках семінару (онлайн) «Праксеологічні 

виклики дистанційної освіти в умовах карантину» в обсязі 

1,5 год./0,05 кредитів 14 квітня 2020 р. Сертифікат : 

реєстраційний № 01349 від 14.04.2020 р.  

2. ПОІППО ім. М.В. Остроградського. Підвищення 

кваліфікації у рамках семінару (онлайн) «Ефективна школа : 

педагогічне партнерство в роботі з обдарованими дітьми» в 

обсязі 4 год./0,13 кредитів 16 квітня 2020 р. Сертифікат : 

реєстраційний № 01577 від 16.04.2020 р. 

3. ПОІППО ім. М.В. Остроградського. Підвищення 

кваліфікації у рамках семінару (онлайн) «Ефективні кейси 

педагогічної майстерності в умовах онлайн-освіти» в обсязі 

6 год./0,2 кредита 5 травня 2020 р. Сертифікат : 

реєстраційний № 02138 від 05.05.2020 р. 

 
 


