
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ВИКЛДАЧАМИ КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

№ 

п/п 

Навчально-методичні та навчальні посібники 

2018 

1. Шаравара Т.О. Історія української культури: навчальний посібник для студентів 

денної і заочної форм навчання. Т.О. Шаравара. Полтава: ПДАА, 2018. 154 с.; 

 

2. Тагільцева Я. М., Сільчук О. В., Воловик Л.Б. Ніколаєнко Ю.О. Методичні 

рекомендації до виконання курсової роботи «Переклад спеціальних текстів: 

юридичних, науково-технічних, суспільно-політичних, дипломатичних 

(англійською і німецькою мовами)». Освітньо-професійна програма Германські 

мови та літератури (переклад включно). Галузь знань 03 «Гуманітарні науки». 

Спеціальність 035 Філологія. (035.04  Германські мови та літератури (переклад 

включно)). СВО «Бакалавр» (2018 року набору). Полтава, 2018. 25 с. 

3. Тагільцева Я. М., Воловик Л. Б., Савенкова О. О.  Збірник програм практик 

підготовки здобувачів вищої освіти. Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

спеціальність 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська) СВО «Бакалавр». Полтава, 2018. 68 с. 

4. Психологія. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

всіх спеціальностей (денна форма навчання) / укладач к.псих.н., доцент кафедри 

гуманітарних і соціальних дисциплін Подлєсна Г.В. Полтава: Полтавська державна 

аграрна академія: АСМІ, 2018. – 36с. 

5. Психологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти заочної форми навчання / укладач к.псих.н., доцент кафедри гуманітарних і 

соціальних дисциплін Подлєсна Г.В. Полтава: Полтавська державна аграрна 

академія: АСМІ, 2018. – 25с. 

6. Психологія трудових відносин у колективі та управління персоналом. Методичні 

рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання / укладач к.псих.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

Подлєсна Г.В. Полтава: Полтавська державна аграрна академія: АСМІ, 2018. 

7. Тагільцева Я. М. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Методичні 

вказівки та завдання контрольних робіт для здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання, освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування», спеціальність  

281 Публічне управління та адміністрування, освітньо-професійна програма 

«Менеджмент підприємства», спеціальність   073 Менеджмент.  Полтава, 2018. 31 

с. 

8. Тагільцева Я. М. Іноземна мова професійного спілкування. Методичні рекомендації 

та завдання для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання, освітньо-професійна програма «Зв’язки з громадськістю», 

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, освітньо-професійна 

програма «Менеджмент організацій», «Бізнес-адміністрування», спеціальність   073 

Менеджмент.  Полтава, 2018.  45 с. 

9. Тагільцева Я. М., Воловик Л. Б., Савенкова О. О. Наскрізна програма практики. 

Освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська».  Спеціальність 035 Філологія. (035.041  Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська).   Галузь знань 03 

«Гуманітарні науки», СВО «Бакалавр». Полтава, 2018. 34 с. 

10. Тагільцева Я. М., Сільчук О. В. Методичні рекомендації до виконання курсової 

роботи «Лексикологія». Освітньо-професійна програма Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська. Галузь знань 03 «Гуманітарні 



науки». Спеціальність 035 Філологія. (035.041  Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська).  СВО «Бакалавр» (2018 року набору). 

Полтава, 2018. 23 с. 

11. Тагільцева Я.М., Ніколаєнко Ю.О. English for Specific Purposes. Київ: Ліра-К, 2018. 

196 с. [навчальний посібник] 

12. Тагільцева Я. М. Загальна теорія перекладу. Методичні вказівки та завдання 

контрольної роботи для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання освітньо-

професійної програми Германські мови та літератури (переклад включно), 

спеціальність 035 Філологія (035.04  Германські мови та літератури (переклад 

включно)). Полтава, 2018. 20 с. 

13. Тагільцева Я. М. Загальна теорія перекладу. Методичні вказівки та завдання 

контрольної роботи для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання освітньо-

професійної програми Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська, спеціальність 035 Філологія (035.041  Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська). Полтава, 2018. 20 с. 

14. Ільченко А.М. Інноваційне освітнє середовище як умова формування життєвої 

компетентності учнів з особливими освітніми потребами : навчально-методичний 

посібник. Полтава, 2018. 68 с. 

15. Ільченко А.М., Приходько С.М. Методичні рекомендації до виконання курсових 

робіт з навчальної дисципліни «Загальна теорія політики» для здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійної програми Політологія спеціальності 052 Політологія 

галузі знань  05 Соціальні та поведінкові науки.  Полтава : ПДАА, 2018. 17 с. 

2019 

16. Лифар А.А. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: навчальний посібник з 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина» 2-ге видання. А. А. 

Лифар, Т. О. Шаравара, Я. М. Тагільцева Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 

17. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Загальна теорія політики» для здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми Політологія за спеціальністю 052 Політологія / укл. 

Приходько С.М., Кончаковський Є.О., Макарець С.В. Полтава: ПДАА, 2019. 40 с. 

18. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Теорія міжнародних політичних відносин» для здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійної програми Політологія за спеціальністю 052 

Політологія / укл. Приходько С.М., Кончаковський Є.О., Макарець С.В. Полтава: 

ПДАА, 2019. 30 с. 

19. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Історія 

і теорія політичних партій» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 

програми Політологія за спеціальністю 052 Політологія / укл. Приходько С.М., 

Кончаковський Є.О., Макарець С.В. Полтава: ПДАА, 2019. 25 с. 

20. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Політичні режими та політичні системи сучасності» для здобувачів 

вищої освіти освітньо-професійної програми Політологія за спеціальністю 052 

Політологія / укл. Приходько С.М., Кончаковський Є.О., Макарець С.В. Полтава: 

ПДАА, 2019. 17 с. 

21. Тагільцева Я. М., Сільчук О. В., Воловик Л.Б., Воскобойник В.І. Ніколаєнко Ю.О. 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Переклад спеціальних 

текстів: юридичних, науково-технічних, суспільно-політичних, дипломатичних 

(англійською і німецькою мовами)». Освітньо-професійна програма Германські 

мови та літератури (переклад включно). Галузь знань 03 «Гуманітарні науки». 

Спеціальність 035 Філологія. (035.04  Германські мови та літератури (переклад 

включно)). СВО «Бакалавр» (2018 року набору). Полтава, 2019. 25 с. 



22. Тагільцева Я. М. Практичний курс першої іноземної мови (англійська). Методичні 

рекомендації та завдання до контрольної роботи для здобувачів вищої освіти 

заочної форми навчання, освітньо-професійна програма «Германські мови та 

літератури (переклад включно)», спеціальність  035 Філологія, спеціалізація 035.041  

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Полтава, 

2019.  24 с. 

23. Методичні розробки та тематика контрольних робіт із навчальної дисципліни 

«Логіка» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Укладач к. філос. н, 

професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, доцент Шейко С.В. 

Полтава: Полтавська державна аграрна академія: АСМІ, 2019. 15 с. 

24. Методичні розробки та тематика контрольних робіт із навчальної дисципліни 

«Філософія» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Укладачі к. філос. 

н, професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, доцент Шейко C.B., к. 

пед. н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Колодій О.С. Полтава: 

Полтавська державна аграрна академія: АСМІ, 2019. 12 с 

25. Помаз Ю. В. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт із 

дисципліни «Історія сучасного світу» для здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання за освітньо-професійною програмою Політологія спеціальності 052 

Політологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки освітнього ступеня 

бакалавр. Полтава: ПДАА, 2019. 31 с. 

26. Помаз Ю. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія 

сучасного світу» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

Політологія спеціальності 052 Політологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки освітнього ступеня бакалавр. Полтава : ПДАА, 2019. 38 с. 

27. Помаз Ю. В. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт із 

дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання за освітньо-професійними програмами: Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська спеціальності  035 Філологія 

спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська, Політологія спеціальності 052 Політологія, Облік і оподаткування 

спеціальності 071 Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та 

страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 

Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка, Міжнародні економічні 

відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини, Менеджмент 

підприємства спеціальності 073 Менеджмент, Маркетинг спеціальності 075 

Маркетинг, Підприємництво спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність, Інформаційні управляючі системи спеціальності 126 

Інформаційні системи та технології, Місцеве самоврядування спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування, Екологія спеціальності 101 Екологія, 

Агрономія спеціальності  201 Агрономія, Захист і карантин рослин спеціальності 

202 Захист і карантин рослин, Машини та обладнання сільськогосподарського 

виробництва спеціальності 133 Галузеве машинобудування, Технології і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва спеціальності  208 Агроінженерія, 

Харчові технології спеціальності 181Харчові технології, Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва спеціальності 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва, Ветеринарна медицина спеціальності 

211 Ветеринарна медицина, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

спеціальності  212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Полтава: ПДАА, 

2019. 35 с. 

28. Помаз Ю. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія 

та культура України» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними 

програмами: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 



спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська, Політологія спеціальності 052 

Політологія, Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування, 

Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка, 

Міжнародні економічні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини, Менеджмент підприємства спеціальності 073 Менеджмент, Маркетинг 

спеціальності 075 Маркетинг, Підприємництво спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, Інформаційні управляючі системи спеціальності 126 

Інформаційні системи та технології, Місцеве самоврядування спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування, Екологія спеціальності 101 Екологія, 

Агрономія спеціальності  201 Агрономія, Захист і карантин рослин спеціальності 

202 Захист і карантин рослин, Машини та обладнання сільськогосподарського 

виробництва спеціальності 133 Галузеве машинобудування, Технології і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва спеціальності  208 Агроінженерія, 

Харчові технології спеціальності 181Харчові технології, Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва спеціальності 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва, Ветеринарна медицина спеціальності 

211 Ветеринарна медицина, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

спеціальності  212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза освітнього ступеня 

бакалавр. Полтава: ПДАА, 2019. 47 с. 

29. Помаз Ю. В., Якименко М. А. Методичні рекомендації щодо підготовки до 

семінарських занять із дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів 

вищої освіти за освітньо-професійними програмами: Германські мови та літератури 
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