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За 2020-2021 навчальний рік, згідно з планом методичної роботи 
кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин факультету 
ветеринарної медицини, було виконано наступні види методичної роботи: 
 
1. Методичне забезпечення освітнього процесу: 

- Підготовка до навчальних занять з дисциплін; 
- Розробка завдань для поточного контролю знань; 
- Розробка та оновлення завдань для семестрового контролю знань 

(екзаменаційних білетів), контролю залишкових знань (комплексних 
контрольних робіт); 

- Відвідування відкритих занять; 
- Взаємовідвідування та контроль проведення навчальних занять; 
- Розробка та оновлення навчальних та робочих програм навчальних 

дисциплін. 
2. Підготовка, видання та рецензування навчально-методичних матеріалів, 
публікацій: 

- Написання і підготовка до друку навчально-методичних матеріалів; 
- Підготовка та оновлення електронного варіанту комплексу навчально-

методичного забезпечення навчальної дисципліни (КНД) ; 
- Підготовка та оновлення електронних курсів на платформі MOODLE; 
- Рецензування навчально-методичних матеріалів (конспекту лекцій, 

методичних рекомендацій, збірників вправ та задач, комплексних 
контрольних робіт тощо) ; 

- Підготовка та видання тез доповідей; 
- Підготовка доповіді на методичну конференцію, семінар, круглий стіл. 

3. Інша методична робота 
- Методична робота завідувача кафедри; 
- Вивчення і впровадження передового досвіду організації освітнього 

процесу; 
- Підвищення кваліфікації (стажування); 
- Керівництво та супровід (на громадських засадах) навчальної лабораторії 
- Інші види методичної роботи. 
 
 

Видання та перевидання навчально-методичних матеріалів та 
 посібників викладачами кафедри за звітний період 

№ 
п/п Автори Навчально-методичні 

матеріали та посібники 
Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. арк.) 
1. Бердник В.П.,  

Киричко О.Б.,  
Шерстюк Л.М. 

Робочий зошит для 
лабораторних занять з 
обов’язкової навчальної 
дисципліни «Фізіологія 
тварин» для здобувачів 
вищої освіти (6 років 
навчання) за 
спеціальністю 211 

Полтава, 2020.-  86 с.  
(5,0 др.арк.)  



№ 
п/п Автори Навчально-методичні 

матеріали та посібники 
Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. арк.) 
Ветеринарна медицина.  

2. Бердник В.П.,  
Киричко О.Б.,  
Шерстюк Л.М. 

Робочий зошит для 
лабораторних занять з 
обов'язкової навчальної 
дисципліни «Фізіологія 
тварин» для здобувачів 
вищої освіти за 
спеціальністю 
212Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза.  

Полтава, 2020.- 78 с.  
(5,2 др.арк) 

3. Бердник В.П.,  
Киричко О.Б.,  
Шерстюк Л.М. 

Робочий зошит для 
лабораторних занять з 
обов’язкової навчальної 
дисципліни «Фізіологія 
тварин» для здобувачів 
вищої освіти (5 років 
навчання) за 
спеціальністю 211 
Ветеринарна медицина. 

Полтава, 2020. -85 с.  
(5,7 др.арк) 

4. Бердник В.П., 
Шерстюк Л.М.   

Робочий зошит для 
лабораторних занять з 
обов’язкової навчальної 
дисципліни «Анатомія і 
фізіологія 
сільськогосподарських 
тварин» освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр». Денна форма 
навчання. Скорочений 
термін навчання. 
Факультет технології 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва.  

Полтава, 2020.- 124 с. 
(8,3 др.арк) 

5. Бердник В.П.,  
Шерстюк Л.М.,  
Киричко О.Б. 

.Робочий зошит для 
лабораторних робіт з 
обов’язкової навчальної 
дисципліни «Анатомія і 
фізіологія 
сільськогосподарських 
тварин» освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр». Денна форма 
навчання. Факультет 
технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.  

Полтава, 2020.-  125 с.  
(8,3 др.арк) 

6. Бердник В.П., 
Шерстюк Л.М.,  
Киричко О.Б. 

Робочий зошит для 
лабораторних робіт з 
обов’язкової навчальної 
дисципліни «Анатомія і 

Полтава, 2021.-  64 с. 
 (4,3 др.арк) 



№ 
п/п Автори Навчально-методичні 

матеріали та посібники 
Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. арк.) 
фізіологія 
сільськогосподарських 
тварин» освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр». Заочна форма 
навчання. Факультет 
технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.  

7. Бердник В.П.,  
Шерстюк Л.М.,  
Киричко О.Б. 

Анатомія і фізіологія 
сільськогосподарських 
тварин. Методичні 
рекомендації щодо 
написання реферату 
здобувачам вищої освіти 
освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» 
факультету технології 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва.  

Полтава, 2020. – 26 с.   
( 1,73др.арк) 

8. Бердник В.П.,  
Шерстюк Л.М.,  
Киричко О.Б. 

Анатомія і фізіологія 
сільськогосподарських 
тварин. Методичні 
розробки для виконання 
контрольної роботи 
здобувачам вищої освіти 
освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» заочної 
форми навчання факультету 
технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.  

Полтава, 2020. – 40 с.  
(2,7др.арк) 

9. Кулинич С. М,  
Бердник В. П.,  
Киричко Б. П.,  
Киричко О. Б.,  
Бердник І Ю. 

Методичні вказівки «Орган 
зору та очні захворювання» 
до лабораторної, 
індивідуальної та 
самостійної роботи для 
здобувачів вищої освіти 
ступеня «Магістр».  

 

Полтава, 2021. 32 с. 
(1,8 др.арк.) 

10. Кулинич С. М,  
Бердник В. П.,  
Киричко Б. П.,  
Киричко О. Б.,  
Бердник І Ю. 
 

Методичні вказівки 
«Органи кровотворення та 
імуногенезу» до 
лабораторної, 
індивідуальної та 
самостійної роботи для 
здобувачів вищої освіти 
ступеня «Магістр».  

Полтава, 2021. 22 с  
(1,2 др.арк.) 

11. Бердник В.П.,  Робочий зошит до Полтава, 2020. 69 с.  



№ 
п/п Автори Навчально-методичні 

матеріали та посібники 
Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. арк.) 
Бердник І.Ю.,  
Киричко О.Б.,  
Коломак І.О.,  
Марченко Т.М. 

навчальної практики з 
дисципліни «Анатомія 
свійських тварин».  

(3,8 др. арк..) 

12. Бердник В. П.,  
Киричко О. Б.,  
Бердник І Ю.,  
Коломак І. О.  

Робочій зошит тематичного 
блоку навчально-
ознайомчої практики «Анат
омія свійських тварин» для 
здобувачів вищої освіти 
ступеня «Магістр» за 
спеціальністю 212 Ветерина
рна гігієна, санітарія і 
експертиза.  

Полтава, 2020-2021. 48 с.  
(2,7 др. арк.) 

13. Бердник В. П.,  
Бердник І. Ю.,  
Коломак І. О. 

Альбом із загальної 
цитології, гістології, 
ембріології  зі спеціальності 
211 «Ветеринарна 
медицина» для студентів 
основного курсу навчання 
факультету ветеринарна 
медицини.  

Полтава, 2020. 57 с. 
(3,2др. арк.) 

14. Бердник В. П.,  
Бердник І. Ю.,  
Коломак І. О. 

Альбом із загальної 
цитології, гістології, 
ембріології  зі спеціальності 
211 «Ветеринарна 
медицина» (частина 2) для 
студентів основного курсу 
навчання факультету 
ветеринарна медицини.  

Полтава, 2020. 59 с. 
(3,3др. арк.) 

 
 
 
 
 
Відповідальна  
за методичну роботу кафедри,  
кандидат ветеринарних наук, доцент                                  Олена КИРИЧКО  


