
За 2015-2016 навчальний рік видано  методичні вказівки та робочі 

зошити: 

1. Білявська Л.Г. Селекція і насінництво. Частина 1. Селекція. Методичні 

вказівки до лабораторних занять для студентів факультету агротехнологій та 

екології стаціонарної форми навчання. Напрям підготовки 6.090101 

«Агрономія» ОКР «Бакалавр». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 50 с. 

2. Білявська Л.Г. Селекція і насінництво. Частина 2. Селекція. Методичні 

вказівки до лабораторних занять для студентів факультету агротехнологій та 

екології стаціонарної форми навчання. Напрям підготовки 6.090101 

«Агрономія» ОКР «Бакалавр». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 42 с. 

3. Білявська Л.Г. Робочий зошит і завдання до лабораторних занять з 

дисципліни «Селекція і насінництво». Частина 1. Селекція для студентів 

факультету агротехнологій та екології. Спеціальність 6.090101 «Агрономія» 

ОКР «Бакалавр». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 54 с. 

4. Білявська Л.Г. Робочий зошит і завдання до лабораторних занять з 

дисципліни «Селекція і насінництво». Частина 2. Насінництво для студентів 

факультету агротехнологій та екології. Спеціальність 6.090101 «Агрономія» 

ОКР «Бакалавр». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 50 с. 

5. Білявська Л.Г. Робочий зошит для курсової роботи дисципліни «Селекція і 

насінництво» для студентів факультету агротехнологій та екології. 

Спеціальність 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр». – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2015. – 50 с. 

6. Білявська Л.Г. Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з 

«Селекціі насінництва польових культур» » для студентів факультету 

агротехнологій та екології зі спеціальності 6.090101 «Агрономія» ОКР 

«Бакалавр». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 35 с. 

7. Білявська Л.Г. Методичні вказівки з дисципліни «Насінництво с/г культур» 

для студентів факультету агротехнологій та екології спеціальності 

8.09010108 – «Насінництво та насіннєзнавство». – Полтава: РВВ ПДАА, 

2015.  

8. Кулик М. І., Барат Ю. М. Методичні вказівки і робочий зошит з 

дисципліни „Овочівництво закритого ґрунту” для студентів факультету 

агротехнологій та екології за ОКР „Бакалавр”. – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 

130 с. 

9. Кулик М. І., Барат Ю. М. Робочий зошит до лабораторних робіт з 

дисципліни «Овочівництво» для студентів факультету агротехнологій та 

екології напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія», ОКР «Бакалавр». – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 150 с. 

10. Кулик М. І. Методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни 

„Овочівництво” для студентів факультету агротехнологій та екології за ОКР 

„Бакалавр”. – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 60 с. 

11. Кулик М. І., Барат Ю. М. Робочий зошит до навчальної практики з 

дисципліни „Овочівництво” для студентів факультету агротехнологій та 

екології за ОКР „Бакалавр”. – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 60 с. 



12. Баган А.В. Управління формуванням насіннєвої продуктивності. 

Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів факультету 

агротехнологій та екології ОКР «Магістр» спеціалізації 8.09010108 – 

«Насінництво і насіннєзнавство». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 7 с. 

 13. Баган. А. В. Управління формуванням насіннєвої продуктивності. 

Методичні вказівки для лабораторних робіт для студентів факультету 

агротехнологій та екології ОКР «Магістр» спеціалізації 8.09010108 – 

«Насінництво і насіннєзнавство». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 45 с. 

14. Баган А. В. Екологічна експертиза насіннєвих технологій. Методичні 

вказівки для лабораторних робіт для студентів факультету агротехнологій та 

екології ОКР «Магістр» спеціалізації 8.09010108 – «Насінництво і 

насіннєзнавство». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 30 с. 

15. Баган А. В. Екологічна експертиза насіннєвих технологій. Методичні 

вказівки для самостійної роботи для студентів факультету агротехнологій та 

екології ОКР «Магістр» спеціалізації 8.09010108 – «Насінництво і 

насіннєзнавство». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 7 с.                                                                                                                                                                                                                             

16. Барат Ю.М. Плодівництво. Програма,методичні вказівки і завдання для 

виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання факультету 

агротехнологій та екології напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» ОКР 

«Бакалавр». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – 15 с. 

17. Кулик М. І. Методичні вказівки і робочий зошит до лабораторних робіт з 

дисципліни „Насінництво овочевих культур” для студентів факультету 

агротехнологій та екології  спеціальності 7.09010101 „Агрономія”. – Полтава, 

2014. – 55 с.   

18. Кулик М. І. Методичні вказівки і робочий зошит до лабораторних робіт з 

дисципліни „Екологічні принципи насінництва сільськогосподарських 

культур ” для студентів за ОКР «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології  спеціальності 8.09010101 „Агрономія”. – Полтава, 2014. – 70 с.   

19. Баташова М.Є., Колісник А.В. Методичні вказівки до лабораторно-

практичних робіт з дисципліни «Генетика систем розмноження рослин» для 

студентів факультету агротехнологій та екології спеціальності 8.09010108 – 

«Насінництво та насіннєзнавство». – Полтава, 2015.  

20. Баташова М.Є., Колісник А.В. Методичні вказівки для виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Генетика систем розмноження рослин» для 

студентів факультету агротехнологій та екології спеціальності 8.09010108 – 

«Насінництво та насіннєзнавство». – Полтава, 2015.  

21. Маренич М.М. Методичні вказівки для виконання семінарських занять  з 

дисципліни «С\г дорадництво» для студентів факультету агротехнологій та 

екології спеціальності 8.09010108 – «Насінництво та насіннєзнавство». – 

Полтава, 2015.  

22. Маренич М.М. Методичні вказівки з дисципліни «С\г дорадництво» для 

студентів факультету агротехнологій та екології спеціальності 8.09010108 – 

«Насінництво та насіннєзнавство». – Полтава, 2015.  



23. Маренич М.М. Методичні вказівки з дисципліни «Методика і організація 

досліджень в насінництві і насіннєзнавстві» для студентів факультету 

агротехнологій та екології спеціальності 8.09010108 – «Насінництво та 

насіннєзнавство». – Полтава, 2015.  

24. Маренич М.М. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт з 

дисципліни «Методика і організація досліджень в насінництві і 

насіннєзнавстві» для студентів факультету агротехнологій та екології 

спеціальності 8.09010108 – «Насінництво та насіннєзнавство». – Полтава, 

2015.  

25. Колісник А.В., Баташова М.Є., Дриженко Л.М. Методичні вказівки для 

лабораторних робіт з дисципліни «Генетичні ресурси рослин» для студентів 

факультету агротехнологій та екології напряму підготовки – 6.090101 

«Агрономія» ОКР «Бакалавр». –  Полтава, 2015. – 78 с. 

26. Колісник А.В., Тищенко В.М., Баташова М.Є. Методичні вказівки для 

лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальна селекція 

сільськогосподарських культур» для студентів факультету агротехнологій та 

екології напряму підготовки – 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр». –  
Полтава, 2015. – 91 с. 

27. Колісник А.В., Білявська Л.Г., Юрченко С.О, Баган А.В. Методичні 

вказівки  для лабораторних робіт з дисципліни «Насінництво окремих 

культур» для студентів факультету агротехнологій та екології напряму 

підготовки – 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр». –  Полтава, 2014. – 80 с. 

28. Колісник А.В., Маренич М.М., Кулик М.І, Барат Ю.М., Юрченко С.О 

Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Основи наукових 

досліджень в агрономії» для студентів факультету агротехнологій та екології 

напряму підготовки – 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр». –  Полтава, 

2015. – 85 с. 

29. Колісник А.В. «Генетичні ресурси рослин» Опорний конспект лекцій для 

студентів факультету агротехнологій та екології напряму підготовки – 

6.090101«Агрономія» ОКР «Бакалавр». –  Полтава, 2015. – 210 с. 

30. Барат Ю.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 

«Виробництво садивного матеріалу» / Ю. М. Барат. – Полтава, 2015. – 36 с. 

31. Кулик М. І. Робочий зошит до лабораторних робіт з дисципліни 

«Овочівництво» / М. І. Кулик, Ю. М. Барат. – Полтава, 2015. – 147 с. 

32. Кулик М. І. Робочий зошит до навчальної практики з дисципліни 

«Овочівництво» / М. І. Кулик, Ю. М. Барат. – Полтава, 2015. – 37 с. 

33. Юрченко С.О. Методичні вказівки з дисципліни «Сортова сертифікація» 

для студентів факультету агротехнологій та екології спеціальності 

8.09010108 – «Насінництво та насіннєзнавство». – Полтава, 2015.  

34. Юрченко С.О. Методичні вказівки з дисципліни «Насінництво окремих 

культур» для студентів факультету агротехнологій та екології спеціальності 

8.09010108 – «Насінництво та насіннєзнавство». – Полтава, 2015.  

35. Юрченко С.О. Методичні вказівки з дисципліни «Інспекторський нагляд 

та контроль в насінництві» для студентів факультету агротехнологій та 



екології спеціальності 8.09010108 – «Насінництво та насіннєзнавство». – 

Полтава, 2015.  

36. Баташова М.Є. Методичні вказівки з дисципліни «Біотехнологія в 

насінництві» для студентів факультету агротехнологій та екології 

спеціальності 8.09010108 – «Насінництво та насіннєзнавство». – Полтава, 

2015.  

37. Тищенко В.М. Методичні вказівки з дисципліни «Сортовивчення та 

сортознавство» для студентів факультету агротехнологій та екології 

спеціальності 8.09010108 – «Насінництво та насіннєзнавство». – Полтава, 

2015.  

38. Тищенко В.М. Методичні вказівки з дисципліни «Інспекторський 

Ідентифікація сортів в сортовій сертифікації» для студентів факультету 

агротехнологій та екології спеціальності 8.09010108 – «Насінництво та 

насіннєзнавство». – Полтава, 2015.  

 


