
Звіт про методичну роботу 

кафедри технології виробництва продукції тваринництва 

за 2020 -2021 н.р. 

Викладачами кафедри розроблені та видані навчальні-методичні 

матеріали, подані в таблиці. 

Таблиця 

Видання навчально-методичних матеріалів та 

посібників викладачами кафедри 

 

 
 

№ 

п/п 

Автори Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Рік видання, 

обсяг сторінок 

(др. арк..) 

1. Шостя А. М. 1. Технологія виробництва продукції 
свинарства: навчальний посібник /Ю.В. 

Засуха, В.М. Волощук, В.О. Іванов, М.Д. 

Березовський, Л.І. Подобєд, І.М. Ксьонз, 

К.Ф. Почерняєв, А.М. Шостя, С.М. 

Грищенко, І.Б. Баньковська, Є.Ф. Томін, 

Н.П. Гришина. За загал. Ред. Ю.В. Засухи та 

В.М. Волощука – К. 

2. Нормальна та патологічна фізіологія: 

навчальний посібник / Замазій А.А., Камбур 

М.Д., Колечко А.В., Лермонтов А.Ю., 

Петренко В.М., Ступарь І.І. – Сумський 

2020. – 535 др. стр. 

 

 

 

 

 

 

 
2020 – 223 др. стр. 

  НАУ.  

  3.Шостя А.М., Усенко С.О. Навчальний 

контент з дисципліни «Технологія 

виробництва продукції свинарства» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки 

 
2020 – 48 др. стр. 

  продукції тваринництва» – Полтава  

  4. Шостя А.М. Навчальний контент з 

дисципліни  «Технологія виробництва 

продукції свинарства» для здобувачів вищої 

освіти напряму підготовки 6.090102 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» – Полтава. 

5. Шостя А.М., Усенко С.О. Завдання для 

лабораторних робіт з дисципліни 

 
2020 – 79 др. стр. 

 

 

 

 

2020 – 26 др.стр. 

  «Технологія виробництва продукції  



  свинарства» для здобувачів вищої освіти 
спеціальності 204 «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва» – 

Полтава. 

6. Шостя А.М. Завдання для лабораторних 

робіт з дисципліни «Технологія 

виробництва продукції свинарства» для 

здобувачів вищої освіти напряму підготовки 
6.090102 «Технологія виробництва і 

тваринництва» 
переробки продукції 
Полтава. 

7. Шостя А.М., Усенко С.О. Завдання для 

самостійної роботи з дисципліни 

«Технологія виробництва продукції 

свинарства» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 204 «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва» – 2017 – 
Полтава. 
8. Шостя А.М. Завдання для самостійної 
роботи з дисципліни «Технологія 
виробництва продукції свинарства» для 
здобувачів вищої освіти напряму підготовки 
6.090102 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» – 
Полтава. 
9. Шостя А.М., Усенко С.О. Методичні 

розробки та тематика курсової роботи 

(проекту) для здобувачів вищої освіти 

денної   та  заочної форми навчання з 

дисципліни  «Технологія  виробництва 

продукції свинарства»   спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» – Полтава. 

10. Шостя А.М., Усенко С.О.  Методичні 

розробки та тематика курсової роботи 

(проекту) для здобувачів вищої освіти 

денної   та  заочної форми навчання з 

дисципліни  «Технологія  виробництва 

продукції свинарства» напряму підготовки 

6.090102 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» – 

Полтава. 

 

 

2020 – 42 др. стр. 

 

 

 

 
– 

2020 – 30 др. стр. 

 

 

 

 

 

 
 

45 др. стр. 

 

 

 

 

2020 – 58 др. стр. 

 

 

 

 

 

 
2020 – 58 др. стр. 



2. Усенко С.О.  Усенко С.О. Навчальний контент з 2017 – 49 
с. для «Технологія виробництва продукції 
птахівни здобувачів вищої освіти 
спеціальності 204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 

  

 

 

 

2020 – 36 др. стр. 

 

 

 

 

2020 – 32 др. стр. 

 

 

 

 

2020 – 16 др. стр. 

  
тваринництва» – Полтава. 

2. Усенко С.О. Завдання для лабораторних 

робіт з дисципліни «Технологія 

виробництва продукції птахівництва» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» – Полтава. 

3. Усенко С.О. Завдання для самостійної 

роботи з дисципліни «Технологія 

виробництва продукції птахівництва» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» – Полтава. 

4. Усенко С.О. Методичні розробки та 

тематика контрольних робіт для здобувачів 

вищої освіти   денної та заочної форми 

навчання з дисципліни  «Технологія 

виробництва  продукції птахівництва» 

спеціальності 204 «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва» – 

Полтава. 

3. Слинько В. Г. 1. Слинько В. Г., Березницький В. І. 
Практикум з конярства/В.Г. Слинько, В.І. 

Березницький .-Полтава:РВВ ПДАА. 

2. СлинькоВ. Г. Технологія виробництва 

продукції вівчарства/В. Г. Слинько.- 

Полтава:РВВ ПДАА. 

2020.-156 др. стр. 

 
 

2019.-98 др. стр. 

4. Усачова В. Є. 1. Усачова В.Є.Методичні рекомендації для 
виконання курсового проекту з дисципліни 

«Технологія  виробництва продукції 

свинарства» / Нагаєвич В.М. Усачова В.Є. 

Волощук В.М. для студентів ОКР 

«бакалавр» зі спеціальності «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва». - П.олтава. 

2. Усачова В.Є. Методичні рекомендації 

для виконання практичних занять з 

дисципліни: «Сільськогосподарське 

дорадництво» / Усачова В.Є. / для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» освітній 

ступінь:магістр , П.олтава. 
3. Усачова В.Є. Методичні рекомендації 
для виконання лабораторних занять з 

дисципліни «Технологія виробництва 

продукції аквакультури» / Усачова В.Є / 

для здобувачів вищої освіти спеціальності 

2018. - 56 др. стр. 

 

 

 

 

 

 
2018. - 36 др. стр. 

 

 

 

 

2018 - 48 др. стр. 



  204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва освітній ступінь: 

бакалавр, - Полтава. 

 

6. Чухліб Є. В. 1. Чухліб Є. В. Методичні рекомендації з 
технології галузі тваринництва/Чухліб Є. 

В.,Березницький В. І..- Полтава. 

2. Чухліб Є. В. Методичні рекомендації 

щодо виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Тваринництво».-Полтава. 

3. Чухліб Є. В.  Навчальний контент з 

дисципліни «Тваринництво» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» 

- Полтава.. 

2020.-46 др. стр. 

 
 

2019.-16 др. стр.. 

 
 

2019-18 др. стр. 

7. Березницький 
В. І. 

1.Слинько В. Г., Березницький В. І., 
Практикум з конярства/В.Г. Слинько, В.І. 

Березницький .-Полтава:РВВ ПДАА. 

2019.-156 др. стр.. 

 


