
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

  

Видання навчально-методичних матеріалів та посібників 

викладачами кафедри 2020-2021 н.р. 

 

№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

1. Кузьменко Л.М. Навчальний контент з дисципліни 

«Технологія виробництвіа 

кормосумішей і кормових добавок» 

для здобувачів вищої освіти ступеня 

«магістр» денної форми навчання за 

освітньою програмою «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва» спеціальності 204 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

2020, 

3,6 др. арк 

2. Кузьменко Л.М. Завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Технологія 

виробництвіа кормосумішей і 

кормових добавок» для здобувачів 

вищої освіти ступеня «магістр» 

денної форми навчання за освітньою 

програмою «Технологія виробництва  

і  переробки  продукції 

тваринництва» спеціальності 204 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

2020, 

1 др. арк 

3. Кузьменко Л.М. Завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Технологія 

виробництвіа кормосумішей і 

кормових добавок» для здобувачів 

вищої освіти ступеня «магістр» 

заочної форми навчання за освітньою 

програмою «Технологія виробництва  

і  переробки  продукції 

тваринництва» спеціальності 204 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

2020, 

1 др. арк 

4. Кузьменко Л.М. Методичні розробки та тематика 

контрольних робіт з дисципліни 

«Технологія виробництвіа 

кормосумішей і кормових добавок» 

для  здобувачів вищої освіти ступеня 

«Магістр» І-го курсу заочної форми 

2020, 

1,2 др. арк 



№ 

п/п Автори 
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арк.) 

навчання за освітньо-професійною 

програмою «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва» 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

5. Рак Т.М. Навчальний контент з дисципліни 

«Фізіологія травлення і біологія 

продуктивності 

сільськогосподарських тварин» для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«магістр» денної форми навчання за 

освітньою програмою «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва» спеціальності 204 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

2020, 

2,5 др. арк 

6. Рак Т.М. Завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Фізіологія травлення і 

біологія продуктивності 

сільськогосподарських тварин» для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«магістр» денної форми навчання за 

освітньою програмою «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва» спеціальності 204 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

2020, 

1 др. арк 

7. Рак Т.М. Завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Фізіологія травлення і 

біологія продуктивності 

сільськогосподарських тварин» для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«магістр» заочної форми навчання за 

освітньою програмою «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва» спеціальності 204 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

2020, 

1 др. арк 

8. Рак Т.М. Методичні розробки та тематика 

контрольних робіт з дисципліни 

«Фізіологія травлення і біологія 

продуктивності 

сільськогосподарських тварин» для  

здобувачів вищої освіти ступеня 

2020, 

1 др. арк 
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«Магістр» І-го курсу заочної форми 

навчання за освітньо-професійною 

програмою «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва» 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

9. Мироненко О.І. Навчальний контент з дисципліни 

«Раціональне живлення людей» для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«магістр» денної форми навчання за 

освітньою програмою «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва» спеціальності 204 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

2020, 

2,8 др. арк 

10. Мироненко О.І. Завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Раціональне живлення 

людей» для здобувачів вищої освіти 

ступеня «магістр» денної форми 

навчання за освітньою програмою 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва» 

2020, 

1 др. арк 

11. Мироненко О.І. Завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Раціональне живлення 

людей» для здобувачів вищої освіти 

ступеня «магістр» заочної форми 

навчання за освітньою програмою 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва» 

2020, 

1 др. арк 

11. Мироненко О.І. Методичні розробки та тематика 

контрольних робіт з дисципліни 

«Раціональне живлення людей» для  

здобувачів вищої освіти ступеня 

«Магістр» І-го курсу заочної форми 

навчання за освітньо-професійною 

програмою «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва» 

спеціальності 204 «Технологія 

2020, 

1 др. арк 
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виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

13. Чижанська Н.В. Навчальний контент з дисципліни 

«Технологія жирів та 

жирозамінників» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «бакалавр» 

денної форми навчання за освітньо-

професійною програмою «Харчові 

технології» спеціальності 181 

«Харчові технології» 

2020, 

5,0 др. арк 

14. Чижанська Н.В. Завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Технологія жирів та 

жирозамінників» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «бакалавр» 

денної форми навчання за освітньо-

професійною програмою «Харчові 

технології» спеціальності 181 

«Харчові технології» 

2020, 

1,0 др. арк 

15. Чижанська Н.В. Завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Технологія жирів та 

жирозамінників» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «бакалавр» 

заочної форми навчання за освітньо-

професійною програмою «Харчові 

технології» спеціальності 181 

«Харчові технології» 

2020, 

1,0 др. арк 

16. Чижанська Н.В. Методичні розробки та тематика 

контрольних робіт з дисципліни 

«Технологія жирів та 

жирозамінників» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «бакалавр» 

денної форми навчання за освітньо-

професійною програмою «Харчові 

технології» спеціальності 181 

«Харчові технології» 

2020, 

1,0 др. арк 

17. Ульянко С.О. Навчальний контент з дисципліни 

«Заготівля, зберігання і контроль 

якості кормів» для здобувачів вищої 

освіти ступеня «бакалавр» денної 

форми навчання за освітньою 

програмою «Технологія виробництва  

і  переробки  продукції 

тваринництва» спеціальності 204 

«Технологія виробництва  і  

2020, 

2,8 др. арк 
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переробки  продукції тваринництва» 

18. Ульянко С.О. Завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Заготівля, зберігання і 

контроль якості кормів» для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«бакалавр» денної форми навчання 

за освітньою програмою «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва» спеціальності 204 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

2020, 

1 др. арк 

19. Ульянко С.О. Завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Заготівля, зберігання і 

контроль якості кормів» для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«бакалавр» заочної форми навчання 

за освітньою програмою «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва» спеціальності 204 

«Технологія виробництва  і  

переробки  продукції тваринництва» 

2020, 

1 др. арк 

20. Ульянко С.О. Методичні розробки та тематика 

контрольних робіт з дисципліни 

«Заготівля, зберігання і контроль 

якості кормів» для  здобувачів вищої 

освіти ступеня «бакалавр» І-го курсу 

заочної форми навчання за освітньо-

професійною програмою 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

2020, 

1 др. арк 

 

За 2020-2021 н. р. викладачами кафедри було видано 39,9 ум. др. арк. 

навчально-методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю 

професорсько-викладацького персоналу припадає 5,7 ум. др. арк.  

 
 

 

 


