
ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

3.1. Видання навчально-методичних матеріалів та 

  посібників викладачами кафедри  
№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

1 Тендітник В.С. Біохімія молока і молочних 

продуктів. Завдання для 

лабораторних робіт студентів 

ІІ курсу денної форми 

навчання напряму 

підготовки 6.090102 

«ТВППТ». Полтава - 2017 

2017р., 48 стор. 

 (умов. друк. арк. 2,5) 

 

 

 

 

 

 

 

2 Тендітник В.С. Біохімія молока і молочних 

продуктів. Завдання для 

лабораторних робіт студентів 

ІV курсу заочної форми 

навчання напряму 

підготовки 6.090102 

«ТВППТ». Полтава - 2016 

2017р., 11 стор. 

 (умов. друк. арк. 0,5) 

3 Тендітник В.С. Пакет комплексної 

контрольної роботи з 

дисципліни «Біохімія молока 

і молочних продуктів». 

Полтава - 2017 

2017р., 42 стор. 

 (умов. друк. арк. 2) 

4 Тендітник В.С. Курс лекцій з дисципліни 

«Біохімія молока і молочних 

продуктів». Полтава - 2017 

2017р., 91 стор. 

 (умов. друк. арк. 4,5) 

5 Тендітник В.С. Робоча програма навчальної 

дисципліни «Основи фахової 

діяльності» для здобувачів 

ступеню вищої освіти 

«бакалавр» спеціальності 

204-«Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

Полтава 2017 

2017р., 32 стор. 

 (умов. друк. арк. 1,5) 

6 Тендітник В.С. Пакет комплексної 

контрольної роботи з 

дисципліни « Основи 

фахової діяльності» . 

Полтава 2017 

2017р., 37 стор.  

(умов. друк. арк. 1,8) 

7 Тендітник В.С. Курс лекцій з дисципліни 

«Основи фахової діяльності» 

для студентів спеціальності 

204 – «ТВППТ». Полтава 

2017 

2017р., 111 стор. 

 (умов. друк. арк. 5,5) 

8 Тендітник В.С. Технологія молока і 

молочних продуктів. 

2017р., 13 стор.  

(умов. друк. арк. 0,6) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

Програма навчальної 

практики напряму 

підготовки 6.090102 – 

ТВППТ» Полтава - 2017 

9 Тендітник В.С., Кодак 

Т.С. 

Технологія переробки 

молока, м’яса та 

технологічне обладнання. 

Завданння до виконання 

лабораторних робіт напряму 

підготовки «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

Полтава 2016 

2016 р, 57 стор 

 (умов. друк. арк. 2,5) 

10 Тендітник В.С., 

 Кодак Т.С. 

Технологія переробки 

молока, м’яса та 

технологічне обладнання. 

Завданння до виконання 

самостійної роботи студентів 

ІІ курсу стн денної форми 

навчання напряму 

підготовки «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

Полтава 2016 

2016 р., 10 стор 

 (умов. друк. арк. 0,4) 

11 Тендітник В.С., 

 Кодак Т.С. 

Завдання до виконання 

лабораторних робіт по 

дисципліні «Сортування і 

пакування тваринницької 

продукції» для студентів 

заочної форми навчання 

факультету технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

2016 р., 23 стор 

 (умов. друк. арк. 1,0) 

12 Тендітник В.С., 

 Кодак Т.С. 

Сортування і пакування 

тваринницької продукції. 

Методичні рекомендації до 

виконання контрольної 

роботи студентів заочної 

форми навчання напряму 

підготовки «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

2016 р., 12 стор 

 (умов. друк. арк. 0,5) 

13 Кравченко О.І.,  

Кодак Т.С. 

Завдання до виконання 

лабораторних робіт по 

дисципліні «Технологія 

м’яса і м’ясних продуктів» 

для студентів денної форми 

навчання спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

2016 р., 37 стор 

 (умов. друк. арк. 1,6) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

тваринництва.  

14 Кравченко О.І.,  

Кодак Т.С. 

Методичні рекомендації для 

виконання контрольної 

роботи здобувачів вищої 

освіти з дисципліни 

«Технологія м’яса і м’ясних 

продуктів» для студентів 

заочної форми навчання 

факультету Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

2016 р., 12 стор  

(умов. друк. арк. 0,5) 

15 Кравченко О.І., 

 Кодак Т.С.  

Технологічне обладнання 

м’ясопереробних 

підприємств. Методичні 

рекомендації до виконання 

контрольної роботи 

студентів заочної форми 

навчання напряму 

підготовки «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

2016 р., 21 стор 

 (умов. друк. арк. 0,9) 

16 Кравченко О.І.,  

Кодак Т.С.  

Технологічне обладнання 

м’ясопереробних 

підприємств. Завдання до 

самостійної роботи студентів 

денної і заочної форм 

навчання напряму 

підготовки «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

2016 р. 15 стор 

 (умов. друк. арк. 0,7) 

17 Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Будник Н.В. 

Контроль якості та безпеки 

продукції тваринництва. 

Робоча програма навчальної 

дисципліни для підготовки 

фахівців ОКР «магістр» 

спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава – 

2017 

2017р., 14 стор. 

(умов.друк. арк. 0,7) 

18 Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Будник Н.В. 

Контроль якості та безпеки 

продукції тваринництва. 

Завдання до самостійної 

роботи здобувачів вищої 

освіти денної і заочної форм 

навчання спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава – 

2017. 

2017р., 12 стор. 

(умов.друк. арк. 0,5) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

19 Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

 

Технологічні розрахунки, 

облік і звітність у галузі.   

Навчальна програма 

дисципліни для підготовки 

фахівців ОКР «бакалавр»  

напряму підготовки 6.090102 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017 р., 12 стор. 

(умов.друк. арк. 0,5) 

20 Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Технологічні розрахунки, 

облік і звітність у галузі.   

Робоча програма навчальної 

дисципліни для підготовки 

фахівців ОКР «бакалавр»  

напряму підготовки 6.090102 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017 р., 14 стор. 

(умов.друк. арк. 0,7) 

21 Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Технологічні розрахунки, 

облік і звітність у галузі.   

Навчальний контент з 

дисципліни для здобувачів 

вищої освіти  напряму 

підготовки 6.090102 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017 р., 48 стор. 

(умов.друк. арк. 2,0) 

22 Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Плани практичних занять  

з навчальної дисципліни  

«Технологічні розрахунки,  

облік і звітність  у галузі» . 

для здобувачів вищої освіти 

напряму підготовки 6.090102 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017 р., 66 стор. 

(умов.друк. арк. 2,7) 

23 Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Технологічні розрахунки, 

облік і звітність у галузі. 

Завдання до самостійної 

роботи здобувачів вищої 

освіти денної і заочної форм 

навчання напряму 

підготовки 6.090102 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017р., 13 стор. 

(умов.друк. арк. 0,5) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

2017 

24 Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Інноваційні технології в 

молокопереробній і  

м’ясопереробних галузях. 

Робоча програма навчальної 

дисципліни для підготовки 

фахівців ОКР «магістр» 

спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава – 

2017 

2017р., 18 стор. 

(умов.друк. арк. 0,8) 

25 Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Інноваційні технології 

переробки продукції 

тваринництва. Завдання для 

лабораторних робіт з 

дисципліни для підготовки 

фахівців ОКР «магістр» 

спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава – 

2017 

2017 р., 68+ ? стор. 

(умов.друк. арк. 2,8 +?) 

26 

 

Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Інноваційні технології 

переробки продукції 

тваринництва. Завдання для 

самостійної роботи з 

дисципліни для підготовки 

фахівців ОКР «магістр» 

спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава – 

2017 

2017 р., 12 стор. 

(умов.друк. арк. 0,5) 

27 Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Інноваційні технології 

переробки продукції 

тваринництва. Навчальний 

контент з дисципліни для 

підготовки фахівців ОКР 

«магістр» спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава – 

2017 

 

 

2017 р., 46 + ? стор. 

(умов.друк. арк. ?) 

28 Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Інноваційні технології 

переробки продукції 

тваринництва. Методичні 

рекомендації щодо 

2017 р., 48 стор. 

(умов.друк. арк. 2,0) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

виконання курсової роботи з 

дисципліни для підготовки 

фахівців ОКР «магістр» 

спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава – 

2017 

 

29 Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Основи проектування під-

приємств з переробки молока 

та м’яса. Навчальна програма 

навчальної дисципліни для 

підготовки фахівців ОКР 

«бакалавр»  напряму 

підготовки 6.090102 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017 р., 12 стор. 

(умов.друк. арк. 0,5) 

30 Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Основи проектування під-

приємств з переробки молока 

та м’яса.  Робоча програма 

навчальної дисципліни для 

підготовки фахівців ОКР 

«бакалавр»  напряму 

підготовки 6.090102 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017 р., 12 стор. 

(умов.друк. арк. 0,5) 

31 Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Основи проектування під-

приємств з переробки молока 

та м’яса. Робоча програма 

навчальної дисципліни для 

підготовки фахівців ОКР 

«бакалавр»  спеціальності 

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

скороченого терміну 

навчання. Полтава - 2017 

2017 р., 12 стор. 

(умов.друк. арк. 0,5) 

32 Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

Основи проектування під-

приємств з переробки молока 

та м’яса. Навчальний 

контент з дисципліни для 

підготовки фахівців ОКР 

«бакалавр»  спеціальності 

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

2017 р., 68 + стор. 

(умов.друк. арк. ?) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

продукції тваринництва». 

Полтава - 2017 

33 Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М 

 

Основи проектування під-

приємств з переробки молока 

та м’яса. Завдання для 

лабораторних робіт з 

дисципліни для підготовки 

фахівців ОКР «бакалавр»  

спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017 р., 40 + стор. 

(умов.друк. арк. 1,6 +) 

34 

 

Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М 

 

Основи проектування під-

приємств з переробки молока 

та м’яса. Завдання для 

самостійної роботи з 

дисципліни для підготовки 

фахівців ОКР «бакалавр»  

спеціальності 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017 р., 12 стор. 

(умов.друк. арк. 0,5) 

35 

 

Кравченко О.І. 

Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М 

 

Основи проектування під-

приємств з переробки молока 

та м’яса. Методичні 

рекомендації щодо 

виконання курсового 

проекту з дисципліни для 

підготовки фахівців ОКР 

«бакалавр»  спеціальності 

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

Полтава - 2017 

2017 р., 82 стор. 

(умов.друк. арк. 3,42) 

36 Юхно В.М. Навчальний контент 

(Конспект лекцій) з 

дисципліни 

Мікробіологія молока та 

м’яса для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 204 - 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. Полтава - 

2017 

2017 р., 68 стор. 

(умов.друк. арк. 3,10) 

37 Юхно В.М. Завдання для лабораторних 

робіт з дискипліни 

Мікробіологія молока та 

м’яса для здобувачів вищої 

2016 р., 53 стор. 

(умов.друк. арк. 2,41) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

освіти спеціальності 204 - 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. Полтава - 

2017 

38 Юхно В.М. Завдання для самостійної 

роботи з дисципліни 

Мікробіологія молока та 

м’яса для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 204 -  

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017р., 22 стор. 

(умов.друк. арк. 1,00) 

39 Юхно В.М. Завдання для самостійної 

роботи з дисципліни 

Мікробіологія молока та 

м’яса для здобувачів вищої 

освіти заочної форми 

навчання спеціальності 204 - 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017р., 27 стор. 

(умов.друк. арк. 1,23) 

40 Юхно В.М. Навчальний контент 

(Конспект лекцій) з 

дисципліни 

Технологія продуктів забою 

тварин для здобувачів вищої 

освіти напряму підготовки 

6.090102 - технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

Полтава - 2017 

2017 р., 41 стор. 

(умов.друк. арк. 1,86) 

41 Юхно В.М. Завдання для самостійної 

роботи з дисципліни 

Технологія продуктів забою 

тварин для здобувачів вищої 

освіти напряму підготовки 

6.090102 - технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

Полтава - 2017 

2017р., 19 стор. 

(умов.друк. арк. 0,86) 

42 Юхно В.М. Завдання для самостійної 

роботи та тематика 

контрольних робіт з 

дисципліни Технологія 

продуктів забою тварин для 

здобувачів вищої освіти 

заочної форми навчання 

2017р., 22 стор. 

(умов.друк. арк. 1,00) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

напряму підготовки 6.090102  

- технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

43 Юхно В.М. 

Тендітник В.С. 

Навчальний контент 

(Конспект лекцій) з 

дисципліни 

Мікробіологія, біохімія та 

контроль якості молока і 

м’яса для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 204 - 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. Полтава - 

2017 

2017р., 70 стор. 

(умов.друк. арк. 3,18) 

44 Юхно В.М.  

Тендітник В.С. 

Завдання для лабораторних 

робіт з дискипліни 

Мікробіологія, біохімія та 

контроль якості молока і 

м’яса для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 204 - 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. Полтава - 

2017 

2016 р., 83 стор. 

(умов.друк. арк. 3,77) 

45 Юхно В.М. Завдання для самостійної 

роботи з дисципліни 

Мікробіологія, біохімія та 

контроль якості молока і 

м’яса для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 204 -  

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017р., 30 стор. 

(умов.друк. арк. 1,36) 

46 Юхно В.М. Завдання для самостійної 

роботи та тематика 

контрольних робіт з 

дисципліни Мікробіологія, 

біохімія та контроль якості 

молока і м’яса для 

здобувачів вищої освіти 

заочної форми навчання 

спеціальності 204 - 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017р., 36 стор. 

(умов.друк. арк. 1,64) 

47 Юхно В.М. Навчальний контент 2017р., 71 стор. 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

Тендітник В.С. (Конспект лекцій) з 

дисципліни 

Біохімія молока і м’яса для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 204 - 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. Полтава - 

2017 

(умов.друк. арк. 3,23) 

48 Юхно В.М.  

Тендітник В.С. 

Завдання для лабораторних 

робіт з дискипліни Біохімія 

молока і м’яса для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 204 - 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. Полтава - 

2017 

2016 р., 43 стор. 

(умов.друк. арк. 1,95) 

49 Юхно В.М. Завдання для самостійної 

роботи з дисципліни Біохімія 

молока і м’яса для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 204 -  

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва». Полтава - 

2017 

2017р., 18 стор. 

(умов.друк. арк. 0,82) 

50 Кравченко О.І.,  

Кодак Т.С. 

Завдання до виконання 

лабораторних робіт по 

дисципліні «Технологія 

переробки продукції 

тваринництва» для студентів 

денної форми навчання 

спеціальності 6.090102 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва.  

2017 р., 37 стор 

 (умов. друк. арк. 1,6) 

51 Кравченко О.І.,  

Кодак Т.С. 

Методичні рекомендації для 

виконання контрольної 

роботи здобувачів вищої 

освіти з дисципліни 

«Технологія переробки 

продукції тваринництва» для 

студентів заочної форми 

навчання факультету 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» 

2017 р., 12 стор  

(умов. друк. арк. 0,5) 

52 Кравченко О.І. Завдання до виконання 

лабораторних робіт по 

2017 р., 83 стор 

 (умов. друк. арк. 3,8) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

дисципліні «Технологія 

переробки продукції 

продукції» для студентів 

заочної форми навчання 

факультету технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

53 Кравченко О.І. Завдання до виконання 

лабораторних робіт по 

дисципліні «Технологія 

переробки продукції 

продукції» для студентів 

денної форми навчання 

факультету технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

2017 р., 165 стор 

 (умов. друк. арк. 7,5) 

54 Кравченко О.І. Курс лекцій (навчальний 

контент) по дисципліні 

«Технологія переробки 

продукції продукції» для 

студентів факультету 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

2017 р., 173 стор 

 (умов. друк. арк. 7,9) 

55 Кравченко О.І. Курс лекцій (навчальний 

контент) по дисципліні 

«Інноваційні технології 

переробки продукції 

продукції» для студентів 

факультету технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

2017 р., 129 стор 

 (умов. друк. арк. 5,9) 

56 Кравченко О.І. Курс лекцій (навчальний 

контент) по дисципліні 

«Інноваційні технології в 

молокопереробній і 

м’ясоперероб-ній галузях» 

для студентів факультету 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

2017 р., 129 стор 

 (умов. друк. арк. 5,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Кравченко О.І. Плани практичних занять  

з навчальної дисципліни  

«Проектування та 

будівництво підприємств по 

виробництву і переробці 

продукції тваринництва» 

2017 р., 40 стор. 

(умов.друк. арк. 1,8) 

 

 

 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

58 Будник Н.В. Робоча програма навчальної 

дисципліни «Основи фахової 

діяльності» для здобувачів 

ступеню вищої освіти 

«бакалавр» спеціальності181 

«Харчові технології» 

 Полтава 2017 

2017р., 32 стор. 

 (умов. друк. арк. 1,5) 

59 Будник Н.В. План семінарських занять 

здобувача ступеню вищої 

освіти 1-х курсів денної і 

заочної форм навчання 

факультету ТВППТ 

спеціальності181 «Харчові 

технології»,  дисципліни 

«Основи фахової 

діяльності». Полтава 2017 

 

2017р., 24 

( умов.друк. арк.1,2) 

60 Будник Н.В. Завдання до самостійної і 

контрольної роботи 

здобувачів вищої освіти 1-х 

курсів денної і заочної форм 

навчання факультету ТВППТ 

спеціальності181 «Харчові 

технології»,  дисципліни 

«Основи фахової діяльності»  

Полтава 2017 

2017р., 21 стор. 

 (умов. друк. арк. 1) 

61 Будник Н.В. Пакет комплексної 

контрольної роботи з 

дисципліни « Основи 

фахової діяльності» . 

Полтава 2017 

2017р., 37 стор.  

(умов. друк. арк. 1,8) 

62 Будник Н.В. Курс лекцій з дисципліни 

«Основи фахової діяльності» 

для студентів спеціальності 

181 – «Харчові технології». 

Полтава 2017 

2017р., 111 стор. 

 (умов. друк. арк. 5,5) 

За 2017-2018 н. р. викладачами кафедри було видано навчально-методичної 

літератури загальним об’ємом 2777 сторінки, тобто на одну штатну одиницю 

професорсько-викладацького персоналу припадає більше 342,8 сторінок або 15,6 арк. на 

навчальний рік (усього 126,2 ум. др. арк.). 

 
 


