
4.12. Інформація про видання навчально-методичної літератури 
викладачами кафедри за останні 3 роки 

№ 
п/п Назва метод. розробок Автори Рік 

видання 
1.  методичні вказівки для проведення 

лабораторних робіт з дисципліни «Фітопатологія» 
для студентів очної та заочної форми навчання 
аграрних вузів ІІІ –ІV рівнів акредитації ОКР 
«Бакалавр» із спеціальності «Агрономія».  

Поспєлова Г.Д. Полтава  
2014р. 

2          методичні вказівки для виконання семінарських 
робіт з дисципліни «Екологічна етика» студентами 
спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр».  

Піщаленко М.А. Полтава 
2014р. 

3 методичні рекомендації для виконання 
практичних робіт з дисципліни «Екологія шкідників 
та збудників хвороб» студентами стаціонарної форми 
навчання спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр».  

Писаренко 
В.М., 

Поспєлова Г.Д., 
Шерстюк О.Л. 

 Полтава 
2014р. 

4 методичні рекомендації для виконання 
практичних робіт з дисципліни «Ландшафтна 
екологія» студентами стаціонарної форми навчання 
спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр».  

Писаренко 
В.М., 

Поспєлова Г.Д., 
Шерстюк О.Л. 

Полтава 
2014р 

5 методичні рекомендації для виконання 
практичних та лабораторних робіт з дисципліни 
«Загальна екологія та неоекологія» студентами 
стаціонарної форми навчання спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» ОКР 
«Бакалавр».  

Піщаленко М.А. Полтава 
2014р 

6 методичні рекомендації для виконання  
лабораторних робіт з дисципліни «Загальна екологія 
та неоекологія» студентами стаціонарної форми 
навчання спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр».  

Піщаленко М.А. Полтава 
2014р. 

7         методичні вказівки для виконання практичних 
робіт з дисципліни «Екологія людини» студентами 
стаціонарної форми навчання спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» ОКР 
«Бакалавр».  

Піщаленко 
М.А., Шерстюк 

О.Л. 

Полтава 
2014р. 

8        методичні вказівки для виконання практичних 
робіт з дисципліни «Екологічна безпека» студентами 
стаціонарної форми навчання спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» ОКР 
«Бакалавр».  

Попельнюх В.В. Полтава 
2014р. 



№ 
п/п Назва метод. розробок Автори Рік 

видання 
9 методичні вказівки для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Біологія(зоологія з 
основами екології тварин)» студентами стаціонарної 
форми навчання спеціальності 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр».  

Попельнюх В.В. Полтава 
2014р. 

10 методичні рекомендації з проведення  
лабораторних робіт з дисципліни «Технологія 
виробництва та переробки продуктів бджільництва» 
студентами стаціонарної форми навчання 
спеціальності ПП 3.1.12 «Технологія виробництва та 
переробки продуктів бджільництва»   

Писаренко 
В.М., Маланчук 

А.Я. 

Полтава 
2014р. 

11 методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт з дисципліни «Інтегрований 
захист рослин» студентами стаціонарної форми 
навчання ОКР «Магістр» 8.09010101 напряму 
підготовки «Агрономія».  

Писаренко 
В.М., Панченко 

С.І. 

Полтава 
2014р. 

12 зошит для виконання курсової роботи з 
дисципліни «Агрофармакологія»: «Раціональне 
використання фітофармакологічних засобів захисту 
рослин у боротьбі із шкідниками, хворобами та 
бур’янами».   

Писаренко 
В.М., 

Поспелова Г.Д.  

 

Полтава- 
2014 р.   

13           методичні вказівки для виконання курсової 
робот з дисципліни «Екологія та неоеколгія» 
студентами стаціонарної форми навчання 
спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр».  

Піщаленко 
М.А. 

Полтава 
2014 

14 методичні вказівки щодо написання  розділу  
«Екологічна експертиза» дипломної роботи для 
студентів стаціонарної та заочної форми навчання 
всіх факультетів та спеціальностей академії. 

Горб О.О.. Полтава 
2014 

15 

Ботаніка: посібник з польової практики.   
Ільїна М.Г., 
Самородов 

В.М. 

Полтава: 
РВВ 

ПДАА 
2014. 

16 Методичні рекомендації для самостійної 
роботи з дисципліни "Екологічний менеджмент" для 
студентів денної та заочної форми навчання 
факультету Економіки та менеджменту.  

Писаренко 
В.М., 

Піщаленко 
М.А. 

Полтава 
2014 р. 

17 Методичні рекомендації для самостійної 
роботи з дисципліни "Менеджмент екологічних 
підприємств" для магістрів денної та заочної форми 
навчання агрономічного факультету.  

Писаренко 
В.М., 

Піщаленко 
М.А. 

Полтава, 
2014 р 

18 Методичні рекомендації для самостійної 
роботи з дисципліни "Фізіологія рослин" для 
студентів денної та заочної форми навчання 
агрономічного факультету.  

Писаренко 
В.М., 

Піщаленко 
М.А., Шерстюк 

О.Л 

Полтава 
2014 р 

19 Методичні рекомендації для самостійної Писаренко Полтава 



№ 
п/п Назва метод. розробок Автори Рік 

видання 
роботи з дисципліни "Біологія" для студентів денної 
форми навчання агрономічного факультету. 

В.М., 
Піщаленко 

М.А. 

2014 р. 

20 Методичні рекомендації для самостійної 
роботи з дисципліни "Аграрне та екологічне право" 
для магістрів денної та заочної форми навчання 
агрономічного факультету.  

Писаренко В.М. 
Піщаленко 

М.А., Шерстюк 
О.Л. 

 Полтава 
2014 р 

21 Методичні вказівки та завдання для 
самостійного                         вивчення дисципліни 
”Фітофармакологія”  студентами стаціонарної і  
заочної форми навчання напрямок підготовки 1301 
”Агрономія”, ОКР ”Бакалавр”.  

Поспєлова Г.Д. Полтава – 
2014 р 

22 Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи з дисципліни «Екологічна етика» студентами 
спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр».  

Шерстюк О.Л. Шерстюк 
О.Л. 

23 Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи з дисципліни «Заповідна справа» студентами 
спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр».  

Писаренко 
В.М., 

Поспєлова Г.Д., 
Шерстюк О.Л 

Полтава 
2014р. 

24 Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи з дисципліни «Ландшафтна екологія» 
студентами спеціальності 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр».  

Писаренко 
В.М., 

Поспєлова Г.Д., 
Шерстюк О.Л. 

Полтава 
2014р. 

25 Методичні рекомендації по збиранню, 
оформленню гербарію з систематики рослин та 
вимови латинських назв рослин для студентів 
факультету агротехнологій та екології заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» 
ОКР «Бакалавр». Полтава 2014. 30 с. 

Ільїна М.Г., 
Самородов 

В.М. 

Полтава 
2014. 

26 Методичні рекомендації по збиранню, 
оформленню гербарію з морфології  рослин для 
студентів факультету агротехнологій та екології 
заочної форми навчання напряму підготовки 
6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр». Полтава 
2014. 34 с. 

Ільїна М.Г., 
Самородов 

В.М. 

Полтава 
2014. 

27 Методичні рекомендації для виконання 
практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни 
«Загальна екологія та неоекологія» студентами 
стаціонарної форми навчання спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» ОКР 
«Бакалавр». 

Піщаленко 
М.А. 

Полтава 
2014р. 

28 Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи з дисципліни «Екологія людини» студентами 
стаціонарної форми навчання спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 

Піщаленко 
М.А., Шерстюк 

О.Л. 

Полтава 
2014 р. 



№ 
п/п Назва метод. розробок Автори Рік 

видання 
збалансоване природокористування» ОКР 
«Бакалавр».  

29 Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи з дисципліни «Екологічна безпека» 
студентами стаціонарної форми навчання 
спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр» 

Попельнюх В.В. Полтава 
2014р. 

30 Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи з дисципліни «Біологія(зоологія з основами 
екології тварин)» студентами стаціонарної форми 
навчання спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр».  

Попельнюх В.В. Полтава 
2014р. 

31 Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни "Екологічний менеджмент" для студентів 
очної та заочної  форми навчання зі спеціальності 
6.050200 "Менеджмент організацій" напрям 
підготовки 0502 "Менеджмент" 

Писаренко 
В.М., 

Піщаленко 
М.А., 

Полтава 
2014р 

32 Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни "Екологічний менеджмент" для студентів 
очної та заочної  форми навчання зі спеціальності 
6.050200 "Менеджмент організацій" напрям 
підготовки 0502 "Менеджмент» 

Писаренко 
В.М., 

Піщаленко 
М.А., Шерстюк 

О.Л. 

Полтава 
2014р 

33 методичні рекомендації для самостійного 
вивчення дисципліни "Фізіологія рослин" для 
студентів очної та заочної форми навчання зі 
спеціальності 6.090101 "Агрономія" напрям 
підготовки 1301 "Агрономія" 

Писаренко 
В.М., 

Піщаленко 
М.А., Шерстюк 

О.Л., Ільїна 
М.Г. 

Полтава 
2014р 

34 Методичні рекомендації для самостійного 
вивчення дисципліни "Екологія у ветеринарній 
медицині" для студентів очної форми навчання 
напрям підготовки "Ветеринарна медицина". 

Писаренко 
В.М., 

Піщаленко 
М.А., Шерстюк 

О.Л. 

Полтава 
2014р 

35 Методичні рекомендації для контрольних робіт 
з дисципліни "Фізіологія рослин" для студентів очної 
та заочної форми навчання зі спеціальності 6.090101 
"Агрономія" напрям підготовки 1301 "Агрономія" 

Писаренко 
В.М.,  

Піщаленко 
М.А., Шерстюк 

О.Л. 

Полтава 
2014р 

36 Методичні вказівки для виконання контрольних 
робіт з дисципліни "Екологічний менеджмент" для 
студентів заочної  форми навчання зі спеціальності 
6.050200 "Менеджмент організацій" напрям 
підготовки 0502 "Менеджмент". 

Писаренко 
В.М., 

Піщаленко 
М.А., Шерстюк 

О.Л 

Полтава 
2014р 

37 Методичні рекомендації для самостійного 
вивчення дисципліни "Основи валеології" для 
студентів очної та заочної форми навчання зі 
спеціальності 6.090101 "Агрономія" напрям 
підготовки 1301 "Агрономія". 

Піщаленко 
М.А., Шерстюк 

О.Л., Ільїна 
М.Г. 

Полтава 
2014р 



№ 
п/п Назва метод. розробок Автори Рік 

видання 
38 Методичні рекомендації для контрольних робіт 

з дисципліни "Фітосанітарний моніторинг" для 
студентів очної та заочної форми навчання зі 
спеціальності 6.090101 "Агрономія" напрям 
підготовки 1301 "Агрономія" 

Писаренко 
В.М.,  

Поспєлова Г.Д.,  

Полтава 
2014р 

39 Методичні рекомендації для самостійного 
вивчення дисципліни "Екологія в тваринництві" та 
завдання для контрольних робіт для студентів очної 
та заочної форми навчання зі спеціальності 6.090101 
"Агрономія" напрям підготовки 1301 "Агрономія". 

Піщаленко 
М.А., 

Полтава 
2014р 

40 Методичні вказівки щодо самостійного 
вивчення дисципліни, та завдання для контрольних 
робіт з дисципліни "Ентомологія та бджільництво" 
для студентів  заочної форми навчання зі 
спеціальності 6.090101 "Агрономія" напрям 
підготовки 1301 "Агрономія" 

Писаренко 
В.М.,  

Колесніков 
Л.О.,  

Маланчук А.Я.  

Полтава 
2014р 

41 Завдання та методичні вказівки по виконанню 
контрольних робіт з дисципліни «Ботаніка» для 
студентів  заочної форми навчання за напрямком 
підготовки 6.090101 "Агрономія" ОКР «Бакалавр». 

Ільїна М.Г. 

Полтава 
2014р 

42. Методичні вказівки для виконання курсової 
роботи з дисципліни  «Агрофармакологія» студентам 
денної і заочної форми навчання із спеціальності 
6.090101 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавра», 2015, 5 

Поспєлова Г.Д. Полтава 
2015 

 
43. 

Методичні вказівки для самостійного вивчення 
дисципліни та завдання для контрольної роботи з 
дисципліни  «Фітомедицина» студентам заочної 
форми навчання із спеціальності 8.09010101 
«Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр», 

Поспєлова Г.Д. Полтава 
2015 

44. Методичні вказівки для самостійної вивчення 
дисципліни «Фітопатологія» та завдання для 
контрольної роботи  студентам заочної форми 
навчання із спеціальності 6.090101 «Агрономія» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра» 

Поспєлова Г.Д. Полтава 
2015 

45. Методичні вказівки з вивчення дисципліни 
«Лісомеліорація» для студентів факультету 
агротехнологій та екології, для денної форми 
навчання, напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» 

Самородов 
В.М. 

Полтава 
2015 

46. Завдання та методичні вказівки по виконанню 
контрольних робіт з дисципліни «Лісомеліорація» 
для студентів факультету агротехнологій та екології, 
для заочної форми навчання, напрям підготовки 
6.090101 «Агрономія» 

Самородов 
В.М. 

Полтава 
2015 

47. Методичні вказівки та зошит з виконання 
самостійної роботи для студентів факультету 
агротехнологій та екології, денноїформи навчання за 
напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР 
«Бакалавр» 

Самородов 
В.М. 

Полтава 
2015 



№ 
п/п Назва метод. розробок Автори Рік 

видання 
48. Завдання та методичні вказівки по виконанню 

контрольних робіт з «Ботаніки» для студентів 
факультету агротехнологій та екології, заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 
«Агрономія» ОКР «Бакалавр» 

Самородов 
В.М. 

Полтава 
2015 

49. Методичні рекомендації по збиранню та 
оформленню гербарію для студентів факультету 
агротехнологій та екології, заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР 
«Бакалавр» 

Самородов 
В.М. 

Полтава 
2015 

50. Методичні вказівки для самостійних робіт з 
дисципліни «Сучасні проблеми агроекології» для 
студентів факультету агротехнологій та екології, для 
денної форми навчання, напрям підготовки 
8.09010101 «Агрономія» 

Писаренко В.М. Полтава 
2015 

51. Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни «Фітосанітарний моніторинг» для 
студентів денної форми навчання факультету 
агротехнологій та екології ОКР «Магістр» 
8.09010101-«Агрономія». Полтава, 2015 

Коваленко Н.П. Полтава 
2015 

52. Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни та завдання для контрольних робіт для 
студентів-заочників факультету агротехнологій та 
екології ОКР «Магістр» 8.09010101-«Агрономія». 
Полтава,  

Коваленко Н.П. Полтава 
2015 

53. Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи та завдання для контрольних робіт з 
дисципліни «Ентомологія»студентів денної форми 
навчання зі спеціальності -6.090101 «Агрономія», 
ОКР «Бакалавр» 

Пономаренко 
С.В. 

Полтава 
2015 

54 Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи та завдання з дисципліни «Ентомологія» для 
контрольних робіт студентів заочної форми навчання 
зі спеціальності -6.090101 «Агрономія», ОРК 
«Бакалавр» 

Пономаренко 
С.В. 

Полтава 
2015 

55. Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи та завдання для контрольних робіт студентів 
заочної форми навчання з дисципліни «Ентомологія» 
зі спеціальності -6.090101 «Агрономія», ОРК 
«Бакалавр» 

Пономаренко 
С.В. 

Полтава 
2015 

56. Методичні вказівки для виконання самостійної 
робіти з дисципліни «Урбоекологія» для студентів 
очної форми навчання аграрних вузів ІІІ –ІV рівнів 
акредитації ОКР «Бакалавр» із спеціальності 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування».  

Коваленко Н.П. Полтава 
2015 

57. Методичні вказівки для  виконання самостійної 
роботи  з дисципліни «Техноекологія» студентами 
стаціонарної форми навчання спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 

Горб О.О. Полтава 
2015 



№ 
п/п Назва метод. розробок Автори Рік 

видання 
збалансоване природокористування» ОКР 
«Бакалавр». 

58. Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи з дисципліни «Екологія людини» студентами 
стаціонарної форми навчання спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» ОКР 
«Бакалавр». 

Піщаленко 
М.А. 

Полтава 
2015 

59. Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи з дисципліни «Заповідна справа» студентами 
спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» ОКР «Бакалавр». Полтава 
2015р 

Писаренко В.М 
Піщаленко 

М.А. 

Полтава 
2015 

За 2015-2016 н. р. викладачами кафедри було розроблено та видано 59 
методичних розробок, тобто на одну штатну одиницю професорсько-
викладацького персоналу припадає 170,9  ум. друк. арк. на навчальний рік 
(усього 1709 ум. Друк.). 
 


