
1. Присінково-завитковий орган (вухо). Методичні вказівки до лабораторно-

практичних занять та самостійної роботи при вивченні анатомії свійських 

тварин для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». – Полтава. 

– 2017. – 18с. 

2. Анатомія свійських тварин. Орган зору (око). Методичні вказівки до 

лабораторно-практичних занять та самостійної роботи при вивченні анатомії 

свійських тварин для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». – 

Полтава. – 2017. – 23с. 

3. Методичні вказівки до проведення навчальної практики студентів з 

дисципліни «Анатомія свійських тварин». Спеціальність 211 «Ветеринарна 

медицина». Полтава.- 2017. – 36с. 

4. Методичні рекомендації з написання дипломної роботи за ступенем вищої 

освіти: «Магістр» спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина». - 

Полтава. – 2017. -47с. 

5. Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Морфологія  

с.-г. тварин» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. 

Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». -Галузь знань –20 «Аграрні науки і продовольство». 

Факультет ТВППТ. / В.П. Бердник, Л.М. Шерстюк -Полтава: РВВ ПДАА, 

2017.-38с. 

6. Робочий зошит для практичних робіт з навчальної дисципліни «Морфологія  

тварин» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Спеціальність 

– 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 

Галузь знань – 0901 «Сільське господарство і лісівництво». Факультет 

ТВППТ// В.П. Бердник, Л.М. Шерстюк.- Полтава: РВВ ПДАА, 2017.-34с. 

7. Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізіологія с-

г.тварин» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Напрям 

підготовки - 6.090102  «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». Галузь знань – 0901 «Сільське господарство і лісівництво». 

Факультет ТВППТ/ В.П. Бердник, Л.М. Шерстюк.- Полтава: РВВ ПДАА, 

2017.-24с. 

8. Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізіологія 

тварин» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання./ В.П.Бердник, 

Л.М.Шерстюк. Спеціальність- 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва». Галузь знань – 20 «Аграрні науки та 

продовольство». Факультет ТВППТ.-Полтава: РВВ ПДАА, 2017.-30с. 

9. Фізіологія с.-г. тварин. Методичні розробки та тематика контрольних робіт 

здобувачам вищої освіти  ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання 

факультету ТВППТ/ В.П. Бердник, Шерстюк Л.М.- Полтава: РВВ ПДАА, 

2017.-42с. 

10 .Морфологія с.-г. тварин. Методичні розробки та тематика контрольних робіт 

здобувачам вищої освіти  ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання 

факультету ТВППТ/В.П.Бердник,Л.М. Шерстюк.-Полтава: РВВ ПДАА, 

2017.-20с. 



11. Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія тварин» 

для студентів спеціальності – 211 «Ветеринарна медицина». / Бердник В.П., 

Киричко О.Б., Шерстюк Л.М. Полтава, 2017. -64c. 

12. Зошит для лабораторних занять з дисципліни «Морфологія с.-г. тварин» для 

студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва»/ В.П. Бердник, Шерстюк Л.М., Бердник І.Ю., Омельченко 

Г.О., Авраменко Н.О., Щербак В.І., .-Полтава, 2017.-66с. 

13. Альбом – практикум із загальної цитології, гістології, ембріології для 

лабораторних занять студентів зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». 

– Полтава. – 2018. -51с. 

14. Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія тварин» 

для студентів спеціальності – 211 «Ветеринарна медицина» / Бердник В.П, 

Киричко О.Б., Шерстюк Л.М. // Полтава, 2018. – 74 с. 

15. Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізіологія 

сільськогосподарських тварин» для здобувачів вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва/ Бердник В.П, Шерстюк Л.М. // Полтава, 

2018. – 56 с. 

16. Робочий зошит для лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Морфологія сільськогосподарських тварин» для здобувачів вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва/ Бердник В.П, Шерстюк 

Л.М. // Полтава, 2018. – 74 с. 

17. Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія тварин» 

для студентів спеціальності – 211 «Ветеринарна медицина». Освітньо-

кваліфікаційний рівень «Бакалавр». Скорочений термін навчання / Бердник 

В.П, Шерстюк Л.М., Киричко О.Б., Омельченко Г.О., Щербак В.І. // Полтава, 

2018. – 70 с. 

18. Бердник В.П., Шерстюк Л.М. Фізіологія сільськогосподарських тварин. 

Методичні розробки та тематика контрольних робіт здобувачів вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» заочної форми навчання 

факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. – 

Полтава, 2018. – 42с. 

19. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни 

«Патологічна анатомія», для студентів 4 курсу факультету ветеринарної 

медицини. Автори: Бердник В.П., Омельченко Г.О., Дмитренко Н.І., Бердник 

І.Ю., Щербак В.І. Полтава: 2018 – 107 с. 

20. Бердник В.П., Шерстюк Л.М. Морфологія сільськогосподарських тварин. 

Методичні розробки та тематика контрольних робіт здобувачів вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» заочної форми навчання 

факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва – 

Полтава, 2016. – 20 с. 

 


