
ЗВІТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля 

за 2019 – 2020 н.р. 

№ 

п/п 
Автори Навчально-методичні матеріали та посібники 

Місце та рік 

видання, обсяг 

сторінок (др. арк.) 

1 
Писаренко П.В., 

Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Університетська освіта» для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

для спеціальності 101 – Екологія // Уклад. 

П.В. Писаренко, Л.А. Колєснікова. – Полтава, 

2019. – 32 стор. 

 

2019 - 32 ст. 

(1,4 ум.др.арк.) 

 

 

2 
Писаренко П.В., 

Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки для самостійної роботи з 

дисципліни «Університетська освіта» для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

для спеціальності 101 – Екологія // Уклад. П. В. 

Писаренко, Л.А. Колєснікова. – Полтава, 2019. – 

16 стор. 

2019 – 16 ст. 

(0,8 ум.др.арк.) 

3 Колєснікова Л.А. 

Завдання до лабораторних робіт 

«Біогеохімічний аналіз об'єктів навколишнього 

середовища» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 101 Екологія // Уклад. 

Колєснікова Л.А. ‒ Полтава, 2019 - 46 с. 

2019 - 46 ст. 

(2,2 ум.др.арк.) 

4 Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки для самостійної роботи з 

дисципліни «Біогеохімічний аналіз об’єктів 

навколишнього середовища» для здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання для 

спеціальності 101 – Екологія // Уклад. Л.А. 

Колєснікова. – Полтава, 2019. – 26 стор. 

2019 - 26 ст. 

(1,2 ум.др.арк.) 

5 
Писаренко П.В., 

Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Екологічна експертиза» для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

для спеціальності 101 – Екологія // Уклад. Л.А. 

Колєснікова. – Полтава, 2019. – 32 стор. 

2019 – 32 ст. 

(1,8 ум.др.арк.) 

6 
Писаренко П.В., 

Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки для самостійної роботи з 

дисципліни «Екологічна експертиза в 

агропромисловому комплексі» для здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання за 

спеціальністю 101 – Екологія // Уклад. Л.А. 

Колєснікова. – Полтава, 2019. – 20 ст. 

2019 – 20 ст. 

(0,8 ум.др.арк.) 

7 Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт 

«Методи вимірювання параметрів 

навколишнього середовища» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 101 Екологія // 

Уклад. Колєснікова Л.А. ‒ Полтава, 2019 - 58 с. 

2019 - 58 ст. 

(2,5 ум.др.арк.) 

8 Колєснікова Л.А. 

Методичні рекомендації для самостійної роботи 

з дисципліни «Методи вимірювання параметрів 

навколишнього середовища» для здобувачів 

 

2019 - 34 ст. 

(1,2 ум.др.арк.) 
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вищої освіти спеціальності 101 Екологія // 

Уклад. Колєснікова Л.А. ‒ Полтава, 2019 - 34 с. 

9 Колєснікова Л.А. 

Плани практичних занять з дисципліни 

«Екологічна експертиза» для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання для спеціальності 

101 – Екологія // Уклад. Л.А. Колєснікова. – 

Полтава, 2019. – 32 стор. 

2019 – 32 ст. 

(1 ум.др.арк.) 

10 Колєснікова Л.А. 

Завдання для самостійної роботи з дисципліни 

«Екологічна експертиза» для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання за спеціальністю 

101 – Екологія // Уклад. Л.А. Колєснікова. – 

Полтава, 2019. – 18 ст. 

 2019. – 18 ст. 

(0,8 ум.др.арк.) 

11 Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Екологічна паспортизація 

територій» для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання для спеціальності 101 – 

Екологія // Уклад. Л.А. Колєснікова. – Полтава, 

2019. – 40 стор 

2019 – 40 ст. 

(1,6 ум.др.арк.) 

12 Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки для самостійної роботи з 

дисципліни «Екологічна паспортизація 

територій» для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання для спеціальності 101 – 

Екологія // Уклад. Л.А. Колєснікова. – Полтава, 

2019. – 26 стор. 

 

2019 – 26 ст. 

(0,9 ум.др.арк.) 

13 Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки до занять з дисципліни 

«Екологія в тваринництві» для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання для спеціальності 

204 – Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва // Уклад. Л.А. 

Колєснікова. – Полтава, 2019. – 64 стор. 

 

 

2019 – 64 ст. 

(1,2 ум.др.арк.) 

14 Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки для самостійної роботи з 

дисципліни «Екологія в тваринництві» для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

для спеціальності 204 – Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва // Уклад. 

Л.А. Колєснікова. – Полтава, 2019. – 26 стор. 

2019 – 26 ст. 

(1,2 ум.др.арк.) 

15 Диченко О.Ю. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни  

«Збалансоване природокористування» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 101 

“Екологія” Полтава. 

2019 - 64 ст. 

(4,86 ум.др.арк.) 

16 Диченко О.Ю. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни  

«Моніторинг довкілля» для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 101 “Екологія” Полтава. 

2019 - 122 ст. 

(8,71 ум.др.арк.) 

17 Диченко О.Ю. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни  

«Охорона та раціональне використання природних 

2019 - 50 ст. 

(3,6 ум.др.арк.) 
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ресурсів» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 101 “Екологія” Полтава. 

18 Диченко О.Ю. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни  

«Гідрологія» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 101 “Екологія”  Полтава.. 

2019 - 116 ст. 

(8,29 ум.др.арк.) 

19 Диченко О.Ю. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни  

«Ландшафтна екологія» для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 101 “Екологія” Полтава. 

2019 - 98 ст. 

(7 ум.др.арк.) 

20 
Писаренко П.В. 

Тараненко А.О. 
Конспект лекцій «Агроекологія» 

2019 – 120 ст. 

(8,57 ум.др.арк.) 

21 Писаренко П.В. 
Методичні вказівки до практичних робіт 

«Агроекологія» 

2019 – 32 ст. 

(1,34 ум.др.арк.) 

22 Тараненко А.О. 
Методичні вказівки до самостійної роботи 

Агроекологія» 

2019 – 24 ст. 

(1,7 ум.др.арк.) 

23 
Писаренко П.В. 

Диченко О.Ю. 

Конспект лекцій «Агроекологічний 

моніторинг» 

2019 – 115 ст. 

(4,8 ум.др.арк.) 

24 
Писаренко П.В. 

Диченко О.Ю. 

Методичні вказівки до практичних робіт 

«Агроекологічний моніторинг» 

2019 – 32 ст. 

(1,34 ум.др.арк.) 

25 
Писаренко П.В. 

Диченко О.Ю. 

Методичні вказівки до самостійної роботи 

«Агроекологічний моніторинг» 

2019 – 40 ст. 

(1,67 ум.др.арк.) 

26 
Писаренко П.В. 

Колєснікова Л.А. 

Конспект лекцій «Екологічна експертиза в 

АПК» 

2019 – 120 ст. 

(5 ум.др.арк.) 

27 
Писаренко П.В. 

Колєснікова Л.А. 

Методичні вказівки до практичних робіт 

«Екологічна експертиза в АПК» 

2019 – 26 ст. 

(1,09 ум.др.арк.) 

28 
Писаренко П.В. 

Колєснікова Л.А. 
Конспект лекцій «Університетська освіта» 

2019 – 112 ст. 

(4,67 ум.др.арк.) 

29 Самойлік М.С. 
Конспект лекцій «Нормування антропогенного 

навантаження на НС» 

2019 – 116 ст. 

(8,29 ум.др.арк.) 

30 Самойлік М.С. 

Методичні вказівки до практичних робіт 

«Нормування антропогенного навантаження на 

НС» 

2019 – 40 ст. 

(1,67 ум.др.арк.) 

31 Самойлік М.С. 

Методичні вказівки до курсової роботи 

«Нормування антропогенного навантаження на 

НС» 

2019 – 39 ст. 

(2,79 ум.др.арк.) 

32 Самойлік М.С. 

Методичні вказівки до самостійної роботи 

«Нормування антропогенного навантаження на 

НС» 

2019 – 30 ст. 

(2,14 ум.др.арк.) 

33 
Самойлік М.С. 

Диченко О.Ю. 

Конспект лекцій «Теорія сталого розвитку та 

екологічна політика» 

2019 – 100 ст. 

(7,14 ум.др.арк.) 

34 
Самойлік М.С. 

Диченко О.Ю. 

Методичні вказівки до практичних робіт 

«Теорія сталого розвитку та екологічна 

політика» 

2019 – 32 ст. 

(2,29 ум.др.арк.) 

35 
Самойлік М.С. 

Диченко О.Ю. 

Методичні вказівки до самостійної роботи 

«Теорія сталого розвитку та екологічна 

політика» 

2019 – 26 ст. 

(1,86 ум.др.арк.) 
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36 Самойлік М.С. 
Конспект лекцій «Екологія (за фаховим 

спрямуванням)» 

2019 – 112 ст. 

(8 ум.др.арк.) 

37 Самойлік М.С. 
Методичні вказівки до практичних робіт 

«Екологія (за фаховим спрямуванням)» 

2019 – 30 ст. 

(2,14 ум.др.арк.) 

38 Самойлік М.С. 
Методичні вказівки до самостійної роботи 

«Екологія (за фаховим спрямуванням)» 

2019 – 12 ст. 

(0,86 ум.др.арк.) 

39 
Самойлік М.С. 

Диченко О.Ю. 

Конспект лекцій «Поводження з відходами в 

галузі» 

2019 – 100 ст. 

(4,17 ум.др.арк.) 

40 
Самойлік М.С. 

Диченко О.Ю. 

Методичні вказівки до практичних робіт 

«Поводження з відходами в галузі» 

2019 – 40 ст. 

(1,67 ум.др.арк.) 

41 
Самойлік М.С. 

Диченко О.Ю. 

Методичні вказівки до самостійної роботи 

«Поводження з відходами в галузі» 

2019 – 32 ст. 

(1,34 ум.др.арк.) 

42 Плаксієнко І.Л. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Хімія з основами біогеохімії» для ЗВО 

спеціальності 101 Екологія. 

2019 – 117 ст.  

(6,5 ум.др.арк.) 

43 Плаксієнко І.Л. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Екологія людини» для ЗВО за ОПП Екологія. 

2019 - 127 ст.  

(5,5 ум.др.арк.) 

44 Плаксієнко І.Л. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Урбоекологія» для ЗВО за ОПП Екологія 

спеціальності 101 Екологія. 

2019 - 82 ст.  

(4,8 ум.др.арк.) 

45 Плаксієнко І.Л. 

Плани практичних занять для проведення 

практичних робіт навчальної дисципліни 

«Екологічна токсикологія» для ЗВО із 

спеціальності  101 «Екологія». 

2019 - 55 ст.  

(2,5 ум.др.арк.) 

46 Плаксієнко І.Л. 

Плани практичних занять з навчальної 

дисципліни «Урбоекологія» для ЗВО за ОПП 

Екологія спеціальності 101 Екологія. 

2019 - 54 ст.  

(2,2 ум.др.арк.) 

47 Плаксієнко І.Л. 

Плани практичних занять з навчальної 

дисципліни «Екологія людини» для ЗВО за 

ОПП Екологія спеціальності 101 Екологія. 

2019 - 55 ст.  

(3,0 ум.др.арк.) 

48 Плаксієнко І.Л. 

Завдання для лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Хімія з основами біогеохіміїя» 

для ЗВО за ОПП Екологія спеціальності 101 

Екологія. 

2019 - 24 ст.  

(2,7 ум.др.арк.) 

49 Плаксієнко І.Л. 

Завдання для самостійної роботи до навчальної 

дисципліни «Екологічна токсикологія» для 

студентів освітнього рівня «Бакалавр» із 

спеціальності 101 «Екологія». 

2019 - 44 ст.  

(2,1 ум.др.арк.) 

50 Плаксієнко І.Л. 

Завдання для самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Екологія людини» для ЗВО за 

ОПП Екологія спеціальності 101 Екологія. 

2019 - 26 ст.  

(1,1 ум.др.арк.) 

51 Плаксієнко І.Л. 
Конспект лекцій з «Екологічної токсикології» 

для ЗВО за спеціальністю 101 «Екологія». 

2019 - 87 ст.  

(14,9 ум.др.арк.) 
 


