
Звіт 

про методичну роботу 

кафедри “Розведення і генетики сільськогосподарських тварин” 

за 2017 – 2018 навчальний рік 

У 2017–2018 навчальному році методична робота викладачів кафедри 

здійснювалася у відповідності до вимог законодавчої бази Міністерства освіти і науки 

України й регламентувалася відповідними Положеннями Полтавської державної 

аграрної академії. 

За кафедрою закріплено 9 навчальних дисциплін у здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форми навчання факультетів “Технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва” та “Ветеринарної медицини”. Викладачами кафедри 

розроблені та видані навчально-методичні матеріали, які подані в таблиці. 

№ 

з/п 
Автори Навчально-методичні матеріали та посібники 

Рік видання, обсяг 

сторінок (др. арк.) 

1 2 3 4 

 Войтенко С.Л. Навчальний контент з дисциплін: 

1 Розведення тварин ТВППТ 2 курс б_д 2017 р. 1,1 др. арк. 

2 Генетика з основами розведення ВЕТ 2 курс м_д 2017 р. 4 др. арк. 

3 Генетика з основами розведення ВЕТ 2 курс б_д_стн 2017 р. 3,8 др. арк. 

4 Селекція сільскогосподарських тварин ТВППТ 1 курс м_д 2017 р. 2 др. арк. 

5 Біотехнологія ТВППТ 3 курс б_д 2017 р. 3 др. арк. 

 Методичні матеріали до практичних, лабораторних занять з дисциплін: 

6 Селекція сільськогосподарських тварин / Войтенко С.Л, Петренко М.О., 

Желізняк І.М. //Методичні вказівки для виконання практичних робіт .– 

Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 

2017 р. власний 

внесок 0,8 др. арк. 

7 Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи/ 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт.–Полтава: ФОП 

Гаража М.Ф. 

2017 р. 1,6 др.арк. 

8 Розведення тварин/  Войтенко С.Л, Желізняк І.М. //Методичні вказівки для 

виконання лабораторних робіт.- Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 

2017 р. власний 

внесок  0,7 др. арк. 

9 Біотехнологія /Методичні вказівки для виконання практичних завдань.- 

Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 
2017 р. 0,8 др. арк. 

10 Селекція сільськогосподарських тварин / Войтенко С.Л, Желізняк І.М., 

Петренко М.О.// Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт.- 

Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 

2017 р. власний 

внесок 0,8 др. арк. 

 Методичні матеріали до самостійної роботи з дисциплін: 

11 Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи / 

Методичні вказівки по організації самостійної роботи.- Полтава: ФОП 

Гаража М.Ф. 

2017 р. 0,7 др.арк. 

12 Розведення тварин / Методичні вказівки по організації самостійної роботи.- 

Полтава:  ФОП Гаража М.Ф. 
2017 р. 0,5 др.арк. 

13 Селекція сільськогосподарських тварин / Методичні вказівки по організації 

самостійної роботи.- Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 
2017 р. 0,8 др. арк. 

14 Біотехнологія / Методичні вказівки по організації самостійної роботи.- 

Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 
2017 р.0,6 др. арк. 

 Методичні рекомендації для навчальної практики з дисципліни: 

15 Розведення тварин. - Полтава, ПДАА 2017 р. 0,3 др. арк. 

 Завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисциплін: 

16 Розведення тварин. - Полтава, ПДАА 2017 р. 0,2 др. арк 

17 Селекція сільськогосподарських тварин.- Полтава, ПДАА 2017 р. 0,2 др. арк 

18 Біотехнологія. - Полтава, ПДАА.- 2017 р. 0,2 др. арк 



1 2 3 4 

  Методичні матеріали до лабораторних занять з дисциплін: 

19 Васильєва О.О. Генетика з біометрією – Полтава: ФОП Гаража М.Ф. (2 Б) 2017 р. 1,7 др. арк 

20 Генетика з біометрією – Полтава: ФОП Гаража М.Ф. (3 бз) 2017 р. 1,5 др. арк. 

 Методичні матеріали до самостійної роботи з дисциплін: 

21 Генетика з біометрією – Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 2017 р. 0,8 др. арк. 

 Завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисциплін: 

22 Генетика з біометрією – Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 2017 р. 0,5 др. арк. 

23 Технологія відтворення тварин. – Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 2017 р. 0,6 др. арк. 

24 Прикладна зоологія. – Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 2017 р.0,6 др. арк. 

 Шаферівський Б.С. Методичні рекомендації для навчальної практики 

25 Програма навчальної практики «Основи фахової діяльності» – Полтава, ПДАА 2017 р. 0,6 др. арк. 

 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін: 

26 Розведення тварин (стн) – Полтава, ПДАА 2017 р. 0,6 др. арк 

27 Технологія відтворення тварин (стн) Полтава, ПДАА 2017 р. 0,6 др. арк. 

 Завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисциплін: 

28 Технологія відтворення тварин (стн заочна форма навчання) – Полтава, ПДАА 2017 р.0,5 др. арк. 

29 Розведення тварин (стн заочна форма навчання) – Полтава, ПДАА 2017 р. 0,5 др. арк. 

 Желізняк І.М. Завдання та методичні рекомендації практичних і лабораторних занять з дисциплін: 

30 Моделювання селекційних і технологічних процесів у тваринництві (1 курс 

мд) –Полтава: ПДАА 

2017 р. власний 

внесок 2 др.арк 

31 Моделювання технологічних процесів у тваринництві(1 курс мз) – Полтава: 

ПДАА 

2017 р. власний 

внесок 2 др. арк 

 Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін: 

32 Моделювання селекційних і технологічних процесів у тваринництві (мд) –

Полтава: ПДАА 

2017 р. власний 

внесок 1 др.арк 

33 Моделювання технологічних процесів у тваринництві(мз) – Полтава: ПДАА 2017 р.  власний 

внесок 1 др.арк 

 Завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисциплін: 

34 Моделювання технологічних процесів у тваринництві (мз) –Полтава: ПДАА 2017 р. власний 

внесок 1 др.арк. 

 Методичні матеріали до  практичних, лабораторних занять з дисциплін: 

35 Селекція сільськогосподарських тварин / Войтенко С.Л, Петренко М.О., 

Желізняк І.М. //Методичні вказівки для виконання практичних робіт .– 

Полтава: ФОП Гаража М.Ф 

2017 р. власний 

внесок 0,4 др. арк 

36 Розведення тварин/  Войтенко С.Л, Желізняк І.М. //Методичні вказівки для 

виконання лабораторних робіт.- Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 

2017 р. власний 

внесок 0,4 др. арк. 

37 Селекція сільськогосподарських тварин / Войтенко С.Л, Желізняк І.М., 

Петренко М.О.// Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. - 

Полтава: ФОП Гаража М.Ф. 

2017 р. власний 

внесок 0,3 др. арк. 

 Біндюг Д.О. Методичні матеріали до  практичних, лабораторних занять з дисциплін: 

38 Моделювання селекційних і технологічних процесів у тваринництві (мд) –

Полтава:ПДАА, 2017 

2017 р. власний 

внесок 2 др.арк 

39 Моделювання технологічних процесів у тваринництві (мз) –Полтава: ПДАА, 

2017 

2017 р. власний 

внесок 2 др.арк 

 Методичні матеріали до самостійної роботи 

40 Моделювання селекційних і технологічних процесів у тваринництві (мд) –

Полтава:ПДАА, 2017 

2017 р. власний 

внесок  1 др. арк. 

41 Моделювання технологічних процесів у тваринництві(мз) – Полтава: ПДАА, 

2017 

2017 р. власний 

внесок  1 др. арк. 

 Завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисциплін: 

42 Моделювання технологічних процесів у тваринництві(мз) – Полтава: ПДАА, 

2017 

2017 р. власний 

внесок 1 др.арк. 

 


