
посібників викладачами кафедри 
№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

1 

Лавріненко І.В. 

Підготовка до навчальних занять з 

дисциплін, що викладалися раніше: 

- лекцій 

Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин  і птахів 

Гігієна тварин 

Вет_2018_б_д (стн) 

Вет_2017_б_д (стн) 

Вет_2017_м_д 

Вет_2018_м_д 

 

2 

Лавріненко І.В. 

- лабораторних 

Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин  і птахів 

Гігієна тварин 

Вет_2018_б_д (стн) 

Вет_2017_б_д (стн) 

Вет_2017_м_д 

Вет_2018_м_д 

 

3 

Лавріненко І.В. 

Розробка завдань для семестрового 

контролю знань (екзаменаційних 

білетів, ККР) 

Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин  і птахів 

Гігієна тварин 

Вет_2018_б_д (стн) 

Вет_2017_б_д (стн) 

Вет_2017_м_д 

Вет_2018_м_д 

4 комп. 

1,7 др.арк. 

 

4 

Лавріненко І.В. 

Розробка завдань для поточного 

контролю знань  

Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин  і птахів 

Гігієна тварин 

Вет_2018_б_д (стн) 

Вет_2017_б_д (стн) 

4 комп. 

1,7 др.арк. 
 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

Вет_2017_м_д 

Вет_2018_м_д  

5 

Лавріненко І.В. 

Розробка навчальної і робочої програми 

дисципліни, що викладалася раніше 

Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин  і птахів 

Гігієна тварин 

Вет_2018_б_д (стн) 

Вет_2017_б_д (стн) 

Вет_2017_м_д 

Вет_2018_м_д  

0,9 др.арк. /3 

 

0,8 др.арк. /2 

 

6 

Лавріненко І.В. 

Написання і підготовка до друку 

навчально-методичних матеріалів: 

–навчального контенту 

Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин  і птахів 

Гігієна тварин 

Вет_2018_б_д (стн) 

Вет_2017_б_д (стн) 

Вет_2017_м_д 

Вет_2018_м_д 

18 cт (3 авт.), др. арк. 

0,8/3 

 

24 ст (2 авт.) 

др. арк. 1,1/2 

7 

Лавріненко І.В. 

– методичних рекомендацій 

(матеріалів) щодо самостійної роботи 

ЗВО 

Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин  і птахів 

Гігієна тварин 

Вет_2018_б_д (стн) 

Вет_2017_б_д (стн) 

Вет_2017_м_д 

Вет_2018_м_д 

20 ст (3 авт.) 

др. арк. 0,9/3 

 

24 ст (2 авт.) 

др. арк. 1,1/2 

9 

Лавріненко І.В. 

– методичних рекомендацій 

(матеріалів) для виконання 

лабораторних робіт ЗВО 

Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин  і птахів 

Гігієна тварин 

Вет_2018_б_д (стн) 

Вет_2017_б_д (стн) 

Вет_2017_м_д 

Вет_2018_м_д 

22 ст (3 авт.) 

др. арк. 1/3 

 

28 ст (2 авт.) 

др. арк. 1,2/2 

10 

Лавріненко І.В. 

– робочого зошита для лабораторних 

робіт 

Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин  і птахів 

Вет_2018_б_д (стн) 

Вет_2017_б_д (стн) 

58 ст (3 авт)/ 

др. ар. 2,6/3 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

Вет_2017_м_д 

11 
Лавріненко І.В. 

– робочого зошита для лабораторних 

робіт 

Гігієна тварин 

Вет_2017_м_д 

80 ст  

др. арк. 3,6 

12 

Лавріненко І.В. 

Підготовка електронних курсів на 

платформі MOODLE 

Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин  і птахів 

Гігієна тварин  

Вет_2018_б_д (стн) 

Вет_2017_б_д (стн) 

Вет_2017_м_д 

Вет_2018_м_д 

1 др. ар. 

13 

Замазій А.А. 

Підготовка до навчальних занять з 

дисциплін, що викладалися раніше: 

- лекцій 

Біотехнологія у ветеринарній 

медицині 

ВМ мд 

 

14 
Замазій А.А. 

- лабораторних 

Біотехнологія у ветеринарній 

медицині 

ВМ мд 

 

15 

Замазій А.А. 

Оновлення завдань для вхідного, 

поточного, підсумкового контролю 

знань 

Біотехнологія у ветеринарній 

медицині 

ВМ мд 

0,8 др. ар. 

16 

Замазій А.А. 

Оновлення  електронних курсів на 

платформі MOODLE 

Біотехнологія у ветеринарній 

медицині 

3 Маг.ВМ 

0,9 др. ар. 

17 

Коне М.С. 

Підготовка до навчальних 

занять з дисциплін, що 

викладалися раніше: 

- лекцій 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

  2 курс, 212 ВГСЕ _ мд _2018 

 

18 Коне М.С. - лабораторних та самостійних 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-
 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

  2 курс, 212 ВГСЕ _ мд _2018 

19 

Коне М.С. 

Розробка завдань для вхідного, 

поточного контролю знань: 

- тестових 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

  2 курс, 212 ВГСЕ _ мд _2018 

1,08 др.арк 

20 

Коне М.С. 

Розробка завдань для семестрового 

контролю знань ( екзаменаційних 

білетів), контролю залишкових 

знань (ККР): 

- тестових 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

  2 курс, 212 ВГСЕ _ мд _2018 

1,08 др.арк 

 

21 

Коне М.С. 

- комплексних 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

  2 курс, 212 ВГСЕ _ мд _2018 

1,2 др.арк 

22 

Коне М.С. 

Розробка завдань для підсумкового 

контролю знань (атестації): 

- тестових 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

  2 курс, 212 ВГСЕ _ мд _2018 

1,2 др.арк 

23 

Коне М.С. 

Написання і підготовка до 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

  2 курс, 212 ВГСЕ _ мд _2018 

друку навчально- 

методичних матеріалів: 

– навчального контенту, 

конспекту лекцій 

– методичних рекомендацій щодо 

лабораторних занять 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

  2 курс, 212 ВГСЕ _ мд _2018 

4,0 др. арк. 

 3,0 др. арк. 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

24 

Коне М.С. 

– методичних рекомендацій 

(матеріалів) щодо 

самостійної роботи 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

  2 курс, 212 ВГСЕ _ мд _2018 

3,0 др. арк. 

25 

Коне М.С. 

– методичних рекомендацій 

для навчальних 

(виробничих) практик; 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

2,0 др. арк 

25 

Коне М.С. 

Підготовка електронних курсів 

на платформі MOODLE 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

1 др.арк 

26 

Коне М.С. 

Розробка дидактичного 

забезпечення навчальних 

дисциплін – наочних засобів 

навчання (схем, 

діаграм, стендів, слайдів, 

презентацій, тощо) 

  Ветеринарна мікробіологія, Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

  2 курс, 211 ВЕТ _ мд _2018 

 

27 

Передера О.О. 

Підготовка до навчальних занять з 

дисциплін, що викладалися раніше: 

- лекцій 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

Вет. мікробіологія 

211 ВЕТ _м_д 2016 

211 ВЕТ _м_д 2019 

211 ВЕТ _м_д 2019 

212 ВГСЕ_м_д _2018 

 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

28 

Передера О.О. 

- лабораторних 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

Вет. мікробіологія 

211 ВЕТ _м_д 2016 

211 ВЕТ _м_д 2019 

211 ВЕТ _м_д 2019 

212 ВГСЕ_м_д _2018 

 

29 

Передера О.О. 

Розробка завдань для вхідного, 

поточного контролю знань: 

- тестових 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

Вет. мікробіологія 

211 ВЕТ _м_д 2019 

211 ВЕТ _м_д 2019 

212 ВГСЕ_м_д _2018 

0, 65 др.арк/3 

30 

Передера О.О. 

Розробка завдань семестрового 

контролю знань (екзаменаційних 

білетів) 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

Вет. мікробіологія 

4 комплекти 

0,5 др. арк./4 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

211 ВЕТ _м_д 2016 

211 ВЕТ _м_д 2019 

211 ВЕТ _м_д 2019 

212 ВГСЕ_м_д _2018 

31 

Передера О.О. 

Розробка завдань для контролю 

залишкових знань (ККР): 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

Вет. мікробіологія 

211 ВЕТ _м_д 2016 

211 ВЕТ _м_д 2019 

211 ВЕТ _м_д 2019 

212 ВГСЕ_м_д _2018 

4 комплекти 

1,08 др.арк/4 

32 

Передера О.О. 

Оновлення завдань для поточного, 

семестрового контролю знань 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

Вет. мікробіологія 

211 ВЕТ _м_д 2016 

211 ВЕТ _м_д 2019 

211 ВЕТ _м_д 2019 

212 ВГСЕ_м_д _2018 

5 комплектів 

0,5 др. арк./4 

33 

Передера О.О. 

Оновлення навчальної та робочої 

програми навчальних дисциплін 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

1 др.арк/3 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

211 ВЕТ _м_д 2016 

211 ВЕТ _м_д 2019 

211 ВЕТ _м_д 2019 

34 

Передера О.О. 

Написання і підготовка до 

друку навчально- 

методичних матеріалів: 

– навчального контенту 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

211 ВЕТ _м_д 2016 

211 ВЕТ _м_д 2019 

2 др.арк/2 

35 

Передера О.О. 

– методичних матеріалів до  

лабораторних занять 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

211 ВЕТ _м_д 2016 

211 ВЕТ _м_д 2019 

211 ВЕТ _м_д 2019 

0,65 др.арк/3 

36 

Передера О.О. 

– методичних рекомендацій 

(матеріалів) щодо 

самостійної роботи ЗВО 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

0,8 др.арк/3 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

211 ВЕТ _м_д 2016 

211 ВЕТ _м_д 2019 

211 ВЕТ _м_д 2019 

37 

Передера О.О. 

Підготовка електронних курсів 

на платформі MOODLE 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

Спеціальна епізоотологія 

Вет. мікробіологія 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211 ВЕТ _м_д 2019 

211 ВЕТ _м_д 2019 

212 ВГСЕ_м_д _2018 

211 ВЕТ _м_д 2016 

1,5 др.арк 

38 

Передера О.О. 

Розробка дидактичного 

забезпечення навчальних 

дисциплін – наочних засобів 

навчання (схем, 

діаграм, стендів, слайдів, 

презентацій, тощо) 

Порівняльна морфологія, спеціальна 

патоморфологія і 

судова ветеринарна медицина 

211 ВЕТ _м_д 2016 

4 мультимедійні 

лекції 

39 

Петренко М.О. 

Підготовка до навчальних занять з 

дисциплін, що викладаються вперше: 

- лекцій 

Ветеринарна мікробіологія 

211 Вет_бд_2019 

 

40 Петренко М.О. - лабораторних 

Ветеринарна мікробіологія 
 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

211 Вет_бд_2019 

41 

Петренко М.О. 

Підготовка до навчальних 

занять з дисциплін, що 

викладалися раніше: 

- лекцій 

Університетська освіта 

Університетська освіта 

Хіміко-бактеріологічний аналіз 

211 Вет_бд_2019 

211ВЕТ_мд_2019 

211 Вет_бд_2018 

 

42 

Петренко М.О. 

- практичних, (семінарських) 

Університетська освіта 

Університетська освіта 

211 Вет_бд_2019 

211ВЕТ_мд_2019 

 

43 

Петренко М.О. 

- лабораторних 

Хіміко-бактеріологічний аналіз 

Ветеринарна мікробіологія 

211 Вет_бд_2018 

211ВЕТ_мд_2018 

 

44 

Петренко М.О. 

Розробка завдань для вхідного, 

поточного контролю знань: 

- тестових 

Ветеринарна мікробіологія 

211 Вет_бд_2019 

5 комплектів 

0,65 др.арк 

45 

Петренко М.О. 

Розробка завдань для семестрового 

контролю знань ( екзаменаційних 

білетів), контролю залишкових 

знань (ККР): 

- тестових 

Ветеринарна мікробіологія 

Хіміко-бактеріологічний аналіз 

211 Вет_бд_2019 

211ВЕТ_мд_2018 

1,08 др.арк 

46 

Петренко М.О. 

Оновлення завдань для 

поточного, семестрового 

контролю знань 

Університетська освіта 

Університетська освіта 

211 Вет_бд_2019 

211ВЕТ_мд_2019 

2 комплекта 

0,43 др.арк. 

47 
Петренко М.О. 

Оновлення завдань для 

вступних випробувань, 

проведення олімпіад 

Ветеринарна санітарія та гігієна 

0,86 др.арк 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

Санітарна екологія 

212ВГСЕ_мд_2020 

48 

Петренко М.О. 

Підготовка та проведення 

відкритих занять 

Університетська освіта 

Хіміко-бактеріологічний аналіз 

211ВЕТ_мд_2019 

211ВЕТ_мд_2018 

 

49 

Петренко М.О. 

Підготовка ліцензійних та 

акредитаційних матеріалів щодо 

провадження освітньої діяльності 

211 Ветеринарна медицина 

(магістри_іноземці) 

211 Ветеринарна медицина 

(PhD_іноземці) 

авт. внесок 50% 

 

авт. внесок 50% 

2,17 др.арк 

50 

Петренко М.О. 

Підготовка навчального плану: – 

розробка навчального плану 

підготовки фахівців для 

провадження освітньої діяльності за 

новою спеціальністю 

211 Ветеринарна медицина 

211ВЕТ_мд_2020 (магістри 

5 років) 

1 кількість 

51 

Петренко М.О. 

– оновлення навчального плану 

підготовки фахівців 

211 Ветеринарна медицина 

211ВЕТ_мд_2020 

211 Ветеринарна медицина 

211ВЕТ_мд_2020 1,5 р. 

212 Ветеринарна гігієна, санітірія і 

експертиза 

3 кількість 

52 

Петренко М.О. 

Розробка навчальної програми 

дисципліни, що викладаються 

вперше 

Ветеринарна мікробіологія 

211 Вет_бд_2019 

0,5 др.арк 

53 

Петренко М.О. 

Розробка робочої програми 

навчальної дисципліни, що 

викладається вперше 

Ветеринарна мікробіологія 

211 Вет_бд_2019 

0,5 др.арк 

54 
Петренко М.О. 

Оновлення навчальної та робочої 

програми 

навчальних дисциплін 

Університетська освіта 

1 др.арк 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

Хіміко-бактеріологічний аналіз 

211ВЕТ_мд_2019 

211ВЕТ_мд_2018 

55 

Петренко М.О. 

– методичних рекомендацій для 

кваліфікаційних робіт 

(проектів); 

Методичні рекомендації до виконання 

магістерської дипломної роботи 

здобувачами ступеня вищої освіти 

магістр освітньо-професійної 

програми Ветеринарна медицина 

спеціальності 211 Ветеринарна 

медицина галузі знань 21 Ветеринарна 

медицина. 2018 р.н. 

45 сторінок, 

0,9 др. арк 

 

40 % 

0,36 др. арк. 

56 

Петренко М.О. 

Підготовка електронних курсів 

на платформі MOODLE 

Хіміко-бактеріологічний аналіз 

Ветеринарна мікробіологія 

Ветеринарна мікробіологія 

Ветеринарно-санітарна практика 

Навчальна практика Хіміко-

бактеріологічний аналіз 

211ВЕТ_мд_2018 

211 Вет_бд_2019 

211ВЕТ_мд_2018 

211 Вет_бд_2019 

211ВЕТ_мд_2019 

211ВЕТ_мд_2018 

1,5 др.арк 

57 

Петренко М.О. 

Розробка дидактичного 

забезпечення навчальних 

дисциплін – наочних засобів 

навчання (схем, 

діаграм, стендів, слайдів, 

презентацій, тощо) 

Ветеринарна мікробіологія 

211 Вет_бд_2019 

 

58 

Тітаренко О.В. 

Підготовка до навчальних 

занять з дисциплін, що 

викладалися раніше: 

- лекцій 

Ветеринарна вірусологія 

Ветеринарна вірусологія 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

211ВЕТ_мд_2017 

 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

 

211ВЕТ_бд_2017 (стн) 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

59 

Тітаренко О.В. 

- лабораторних 

Ветеринарна вірусологія 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_мд_2017 

211ВЕТ_бд_2017 (стн) 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

 

60 

Тітаренко О.В. 

Розробка завдань для вхідного, 

поточного контролю знань: 

- тестових 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

1 комплект 

0,5 др.арк 

 

61 

Тітаренко О.В. 

Розробка завдань для семестрового 

контролю знань (екзаменаційних 

білетів) - тестових 

контролю залишкових знань (ККР): 

- теоретичних 

Ветеринарна вірусологія 

Ветеринарна вірусологія 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_мд_2017 

211ВЕТ_мд_2017 

211ВЕТ_бд_2017 (стн) 

1,08 др.арк /3 

62 

Тітаренко О.В. 

Розробка завдань для підсумкового 

контролю знань (атестації): 

- тестових 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_бд_2017 (стн) 

0,5 др.арк  

63 

Тітаренко О.В. 

Оновлення завдань для поточного, 

семестрового контролю знань 

Ветеринарна вірусологія 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_мд_2017 

211ВЕТ_бд_2017 (стн) 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

0,5 др.арк /3 

64 

Тітаренко О.В. 

Оновлення навчальної та робочої 

програми навчальних дисциплін 

Ветеринарна вірусологія 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_мд_2017 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

0,5 др.арк /2 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

65 

Тітаренко О.В. 

Написання і підготовка до 

друку навчально- 

методичних матеріалів: 

– методичних матеріалів до 

лабораторних занять 

Робочий зошит для лабораторних 

занять з дисципліни «Ветеринарна 

вірусологія» 

211ВЕТ_мд_2017 

8,8 др.арк. 

66 

Тітаренко О.В. 

- завдань та методичних 

рекомендацій для РГР, ІНДЗ 

Збірник тестових та практичних 

завдань державного кваліфікаційного 

іспиту з нехаразної та заразної 

патології 

Збірник тестових завдань 

211ВЕТ_мд 

211ВЕТ_бд (стн) 

0,42 др.арк 

0,4 др.арк 

67 

Тітаренко О.В. 

– методичних рекомендацій 

для навчальних (виробничих) 

практик; 

Програма виробничої практики 

211ВЕТ_бд (стн) 

0,3 др. арк. 

68 

Тітаренко О.В. 

– методичних рекомендацій для 

курсових робіт; 

Методичні рекомендації щодо 

виконання курсових робіт з 

дисципліни «Епізоотологія та 

інфекційні хвороби» 

211ВЕТ_бд_2017 (стн) 

1,2 др. арк 

69 

Тітаренко О.В. 

– методичних рекомендацій для 

кваліфікаційних робіт 

(проектів); 

Методичні рекомендації до виконання 

кваліфікаційної роботи 

211ВЕТ_мд 

0,2 др. арк. 

70 Тітаренко О.В. Оновлення електронного 

варіанту КНД 
 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

Ветеринарна вірусологія 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_мд_2017 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

71 

Тітаренко О.В. 

Підготовка електронних курсів 

на платформі MOODLE 

Ветеринарна вірусологія 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_мд_2017 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

1 др. арк 

72 

Тітаренко О.В. 

Розробка дидактичного 

забезпечення навчальних 

дисциплін – наочних засобів 

навчання (схем, 

діаграм, стендів, слайдів, 

презентацій, тощо) 

Ветеринарна вірусологія 

Ветеринарна вірусологія 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

211ВЕТ_мд_2017 

211ВЕТ_бд_2017 (стн) 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

 

73 

Тітаренко О.В. 

Оновлення складових КНД 

Ветеринарна вірусологія 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211ВЕТ_мд_2017 

211ВЕТ_бд_2018 (стн) 

 

74 

Жерносік І.А. 

Підготовка до навчальних занять з 

дисциплін, що викладаються вперше: 

- лекцій 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211 ВЕТ мд 2016 

 

75 
Жерносік І.А. 

лабораторних 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211 ВЕТ мд 2016 

 

76 
Жерносік І.А. 

індівідуальних 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211 ВЕТ мд 2016 

 

77 

Жерносік І.А. 

Підготовка до навчальних занять з 

дисциплін, що викладалися раніше: 

- лабораторних 

Біотехнологія у ветеринарні медицині 

211 ВЕТ мд 2017 

 



№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

78 

Жерносік І.А. 

Розробка навчальної програми 

дисципліни, що викладається вперше 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211 ВЕТ мд 2017 

0,5 др.арк  

79 

Жерносік І.А. 

Розробка робочої програми навчальної 

дисципліни, що викладається вперше 

Епізоотологія та інфекційні хвороби 

211 ВЕТ бд 2017_[1](стн) 

0,5 др.арк  

За 2019-2020 н. р. викладачами кафедри було видано 79 навчально-

методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю професорсько-

викладацького персоналу припадає 15,6 ум. др. арк. на навчальний рік 

(усього 109,29 ум. др. арк.). 

 


