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

п/п Назва метод. розробок Автори Рік 
видання 

Обсяг, 
д.а. 

1.  
Навчально-методичний посібник з дисципліни: «Історія 
української культури» для студентів усіх факультетів. – 
Полтава: ПДАА: 2014 р. 

Шаравара Т.О., 
Швець Н.О. 2013 1,4 

2.  Англійська мова. Навчально-методичний посібник для 
аспірантів та здобувачів. – Полтава: ПДАА, 2013 р. 

Щербаченко О.О. 
Панкова Т.О. 2013 1,5 

3.  
Посібник для самостійної роботи магістрів та аспірантів 
над граматикою німецької мови. – Полтава: ПДАА, 
2013 р. 

Парій А.В. 2013 1,6 

4.  

Англійська мова. Методичний посібник з розвитку усного 
мовлення для студентів усіх спеціальностей. – Полтава: 
ПДАА, 2013 р. 

Панкова Т.О.,  
Герус І.І., 
Щербаченко О.О., 
Свеінбергер Б. 

2013 2,5 

5.  

Робочий зошит «BUSINESSENGLISH” з дисципліни 
«Ділова іноземна мова» для студентів напрямів 
підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка 
підприємства». – Полтава: ПДАА, 2013 р. 

Ніколаєнко Ю.О. 2013 3,7 

6.  

Робочий зошит «English for Specific Purposes» з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» 
для студентів спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування», 8.18010018 
«Адміністративний менеджмент», 7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування». – Полтава: 
ПДАА, 2013 р. 

Ніколаєнко Ю.О. 2013 2,5 

7.  Ділова німецька мова. – Полтава: ПДАА, 2013 р. Сахарова Л.М. 
Парій А.В. 2013 2,5 

8.  

Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки з 
виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101 
«Агрономія». – Полтава: ПДАА, 2013 р. 

Герус І.І. 
Щербаченко О.О. 2013 2,0 

9.  

Посібник з латинської мови з основами рецептури для 
студентів ветеринарної медицини напрям підготовки – 
6.110101 «Ветеринарна медицина». – Полтава: ПДАА, 
2013 р. 

Савенкова О.О. 2013 11,0 

10.  

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт 
студентами заочної форми навчання напрямів підготовки  
6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка 
підприємства» з дисципліни «Ділова іноземна мова» 
(англійська мова). – Полтава: ПДАА, 2013 р. 

Тагільцева Я.М. 2013 2,0 

11.  
Методичні рекомендації студентам заочної форми 
навчання з дисципліни «Історія української культури». – 
Полтава: ПДАА, 2013 р. 

Шаравара Т.О. 2013 8 

12.  
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Іноземна мова» для студентів інженерно-
технологічного факультету. – Полтава: ПДАА, 2014 р. 

Ніколаєнко Ю.О. 2014 2,0 

13.  
Посібник для лабораторних занять зі студентами І курсу 
очної форми навчання факультету ТВППТ. – Полтава: 
ПДАА, 2014 р. 

Терновець Н.П. 
Губіна І.Г. 2014 1,6 

14.  Навчально-методичний посібник для аспірантів та Панкова Т.О. 2014 4,8 



п/п Назва метод. розробок Автори Рік 
видання 

Обсяг, 
д.а. 

здобувачів«Англійська мова». – Полтава: ПДАА 2014 р. Щербаченко О.О. 

15.  

Методичний посібник з розвитку усного мовлення для 
студентів усіх спеціальностей«Англійська мова». –  
Полтава: ПДАА, 2014 р. 

Панкова Т.О. 
Жорник І.І. 
Щербаченко О.О. 
Свеінбергер Б. 

2014 2,5 

16.  
Методичні рекомендації студентам заочної форми 
навчання з дисципліни «Історія української культури». – 
Полтава: ПДАА, 2014 р. 

Шаравара Т.О. 2014 8 

17.  Навчально-методичний посібник для аспірантів та 
здобувачів – Полтава, ПДАА, 2014 р. 

Панкова Т.О., 
Щербаченко О.О. 2014 4,8 

18.  

Методичні рекомендації звиконання контрольних робіт 
для студентів заочної форми навчання спеціальності 
8.10010201 «Процеси, машини та обладнання 
агропромислових підприємств» – Полтава, 2014 

Ніколаєнко Ю.О. 2014 1,4 

19.  
Методичний посібник з розвитку усного мовлення для 
студентів усіх спеціальностей – Полтава, ПДАА, 2014 р. 

Панкова Т.О., 
Щербаченко О.О. 
Герус І.І. 

2014 1,8 

20.  
Практикум з дисципліни «Ділова іноземна мова» напрям 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» – Полтава, ПДАА, 
2015 р. 

Ніколаєнко Ю.О. 2015 3,8 

21.  
Збірник навчальних завдань з дисципліни «Українська 
мова за професійним спрямування». – Полтава: ПДАА, 
2015 р. 

Сизоненко Н.М. 2015 3 

22.  

Навчальний посібник «Вusiness english» з дисципліни 
«ділова іноземна мова» (англійська) для студентів 
спеціальностей: 8.09010101 «агрономія», 8.09010108 
«насінництво та насіннєзнавство», 8.04010602 «прикладна 
екологія та збалансоване природокористування». – Київ: 
Видавництво Ліра-К, 2016 р. 

Ніколаєнко Ю.О. 2016 4,05 

23.  

Навчальний посібник з дисципліни «Іноземна мова 
професійного спілкування» для студентів спеціальностей 
8.18010018 «Адміністративний менеджмент» 8.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування». – Київ: 
Видавництво Ліра-К, 2016 р. 

Тагільцева Я.М. 2016 6,26 

24.  

Навчальний посібник «ENGLISH FOR STUDENTS 
OF AGRICULTURE» для здобувачів вищої освіти 
6.090101 «Агрономія» й 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування». – Київ: Видавництво Ліра-К, 
2016 р. 

Сільчук О.В. 2016 13,42 

25.  

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної 
роботи студентами денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 201 «Агрономія», 101 «Екологія», 
напрямів підготовки 6.090101 «Агрономія», 6.040106 
«Екологія, ОНС та ЗП» з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)». – Полтава: ПДАА, 2016 р. 

Дедухно А.В. 2016 4,8 

26.  
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної 
роботи студентами денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 051 «Економіка», 076 

Дедухно А.В. 2016 4,8 



п/п Назва метод. розробок Автори Рік 
видання 

Обсяг, 
д.а. 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  
напряму підготовки   6.030504 «Економіка підприємства» 
з дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)». – Полтава: ПДАА, 2016 р. 

27.  

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної 
роботи студентами денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне 
управління та адміністрування», напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент» з дисципліни «Українська мова 
(за професійним спрямуванням)». – Полтава: ПДАА, 
2016 р. 

Дедухно А.В. 2016 4,8 

28.  

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної 
роботи студентами денної та заочної форм навчання 
спеціальності 075 «Маркетинг», 
напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» з дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)». – 
Полтава: ПДАА, 2016 р. 

Дедухно А.В. 2016 4,8 

29.  

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної 
роботи студентами денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 
напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 
6.030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Українська мова 
(за професійним спрямуванням)». – Полтава: ПДАА, 
2016 р. 

Дедухно А.В. 2016 4,8 

30.  

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної 
роботи студентами денної та заочної форм навчання 
спеціальності 208 «Агроінженерія», 
напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва» з дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Дедухно А.В. 2016 4,8 

31.  

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної 
роботи студентами денної та заочної форм навчання 
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», напряму 
підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина» з 
дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)». – Полтава: ПДАА, 2016 р. 

Дедухно А.В. 2016 4,8 

32.  

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної 
роботи студентами денної та заочної форм навчання 
спеціальності 204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва», напряму підготовки 
6.090102 «Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва» з дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)». – 
Полтава: ПДАА, 2016 р. 

Дедухно А.В. 2016 4,8 

33.  

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної 
роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 
201 «Агрономія», напряму підготовки 6.090101 
«Агрономія» з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)». – Полтава: ПДАА, 2016 р. 

Сизоненко Н.М. 2016 5,5 

34.  Методичні рекомендації щодо виконання контрольної Сизоненко Н.М. 2016 5,5 



п/п Назва метод. розробок Автори Рік 
видання 

Обсяг, 
д.а. 

роботи студентами заочної форми навчання 
спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 
напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 
«Фінанси і кредит» з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)». – Полтава: ПДАА, 2016 р. 

35.  

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної 
роботи студентами заочної форми навчання 
спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне 
управління та адміністрування», напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент» з дисципліни «Українська мова 
(за професійним спрямуванням)». – Полтава: ПДАА, 
2016 р. 

Сизоненко Н.М. 2016 5,5 

36.  

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної 
роботи студентами заочної форми навчання 
спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», напряму підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» з дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)». – 
Полтава: ПДАА, 2016 р. 

Сизоненко Н.М. 2016 5,5 

37.  

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної 
роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 
204 «Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва», напряму підготовки 6.090102 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» з 
дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» – Полтава: ПДАА, 2016 р. 

Сизоненко Н.М. 2016 5,5 

38.  

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної 
роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 
208 «Агроінженерія», напряму підготовки 6.100102 
«Процеси, машини та обладнання агропромислового 
виробництва» з дисципліни «Українська мова 
(за професійним спрямуванням)». – Полтава: ПДАА, 
2016 р. 

Сизоненко Н.М. 2016 5,5 

39.  

Українська мова за професійним спрямуванням. 
Практикум для здобувачів вищої освіти аграрних вищих 
навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Київ: 
Видавництво Ліра-К, 2016 р. 

Сизоненко Н.М. 
Дедухно А.В. 2016 11 

40.  

Lingua Latina: Навчальний посібник з дисципліни 
«Латинська мова» для здобувачів вищої освіти  за 
спеціальністю  6.110101 «Ветеринарна медицина». – – 
Київ: Видавництво Ліра-К, 2016 р. 

Савенкова О.О. 2016 12 

41.  «Інформаційний пошук і робота з бібліотечними 
ресурсами». –Київ: Видавництво Ліра-К, 2016 р. Шаравара Т.О. 2016 14 

42.  

Навчальний посібник з дисципліни «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» для здобувачів вищої освіти 
спеціальностей «Ветеринарна медицина». – Київ: 
Видавництво Ліра-К, 2016 р. 

Лифар А.А. 2016 11,2 

 


