
Видання навчально-методичних матеріалів та посібників 
викладачами кафедри протягом 2016-17н.р. 

№ 
п/п Автори 

Навчально-методичні матеріали та посі-
бники 

Рік видання 
Обсяг сторінок (др. 

арк.) 
1 2 3 4 

1 

О. В. Горик, О. А. Бу-
рлака 

Інженерна творчість. Методичні реко-
мендації для самостійної роботи з дис-
циплін «Теорія та технологія наукових 
досліджень», «Філософія техніки» для 
студентів спеціальності 8.10010201 
«Процеси, машини та обладнання АПВ»  

2016,-40с 

2 

С.В.Яхін  

Методичні вказівки до виконання лабо-
раторних робіт із «Комп’ютерна графіка 
та основи конструювання». Частина 3 – 
Конструювання виробів 

 
2016, –36с. 

3 

О.В.Горик  

Горик О.В. Конспект лекцій з навчаль-
ної дисципліни «Механіка матеріалів і 
конструкцій» для спеціальності 208 
«Агроінженерія», напряму підготовки -  
6.100102 «Процеси, машини та облад-
нання АПВ» денної та заочної форм на-
вчання.  
 

2016. – 46 с. 

4 

О. В. Горик, С.Б. Ко-
вальчук, О.М. Брикун 

Журнал лабораторних робіт з дисциплі-
ни «Механіка матеріалів і конструкцій» 
для спеціальності 208 «Агроінженерія» 
денної та заочної форм навчання  
 

2016. -  61 с. 

5 

О. В. Горик, С.Б. Ко-
вальчук, О.М. Брикун 

Журнал лабораторних робіт з дисциплі-
ни «Механіка матеріалів і конструкцій» 
за напрямом підготовки 6.100102 – 
«Процеси, машини та обладнання АПВ» 
денної та заочної форм навчання  
 

2016. – 98 с. 

6 

О. В. Горик, С.Б. Ко-
вальчук, О.М. Брикун 

Завдання для самостійної роботи студе-
нтів з навчальної дисципліни «Механіка 
матеріалів і конструкцій» для спеціаль-
ності 208 «Агроінженерія» денної та 
заочної форм навчання  
 

2016. – 26 с. 

7 

О. В. Горик, С.Б. Ко-
вальчук 

Завдання для самостійної роботи студе-
нтів напряму підготовки 6.100102 – 
«Процеси, машини та обладнання агро-
промислового виробництва» денної та 
заочної форм навчання   

2016. – 23 с 

8 

С.Б. Ковальчук 

Методичні рекомендації та завдання для 
виконання розрахунково-графічної ро-
боти №1: «Геометрія перерізу та прості 
види деформацій» з дисципліни «Меха-
ніка матеріалів і конструкцій» для спе-
ціальності 208 «Агроінженерія», напря-
му підготовки 6.100102 – «Процеси, 
машини та обладнання АПВ»/ 

2016. – 42 с. 
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9 

С.Б. Ковальчук 

Методичні рекомендації та завдання для 
виконання розрахунково-графічної ро-
боти №2: «Геометрія перерізу та прості 
види деформацій» з дисципліни «Меха-
ніка матеріалів і конструкцій» для спе-
ціальності 208 «Агроінженерія», напря-
му підготовки 6.100102 – «Процеси, 
машини та обладнання АПВ»  
 

2016. – 46 с. 

10 

О. В. Горик, С.Б. Ко-
вальчук 

Методичні вказівки та тематика контро-
льних робіт для студентів заочної фор-
ми навчання спеціальності 208 «Агро-
інженерія», напряму підготовки – 
6.100102 «Процеси, машини та облад-
нання АПВ» / О. В. Горик, С.Б. Коваль-
чук–  
 

2016. – 30 с. 

11 

Канівець О.В. 

Методичні вказівки та індивідуальні за-
вдання з дисципліни «Нарисна геомет-
рія та комп’ютерна графіка» до вико-
нання розрахунково-графічної роботи 
для студентів-заочників спеціальності 
208 «Агроінженерія» 

2016. – 28 с. 

12 

Канівець О.В. 

Методичні вказівки та індивідуальні за-
вдання до виконання контрольної робо-
ти з теми «Нарисна геометрія» для сту-
дентів-заочників спеціальності 208 «Аг-
роінженерія» із дисципліни «Нарисна 
геометрія та комп’ютерна графіка»  

2016. –72 с. 

13 

Канівець О.В. 

Методичні вказівки та індивідуальні за-
вдання з дисципліни «Нарисна геометрія 
та комп’ютерна графіка» до виконання 
розрахунково-графічної роботи №1 для 
студентів денної форми навчання спеціа-
льності 208 «Агроінженерія» 

2016. – 68 с. 

14 

Канівець О.В. 

Методичні вказівки та індивідуальні за-
вдання з дисципліни «Нарисна геометрія 
та комп’ютерна графіка» до виконання 
розрахунково-графічної роботи №2 для 
студентів денної форми навчання спеціа-
льності 208 «Агроінженерія» 

2016. – 56 с. 

15 

Канівець О.В. 

Методичні вказівки та індивідуальні за-
вдання до виконання контрольної роботи 
із дисципліни «Нарисна геометрія та 
основи технічної механіки» для студен-
тів заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.090102 «Технологія вироб-
ництва і переробки продукції тваринниц-
тва» 

2016. – 52 с. 

 

16 Канівець О.В. Методичні вказівки та індивідуальні за- 2016. – 36 с. 
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вдання із дисципліни «Системи автома-
тизованого проектування технологічних 
процесів і виробництв» для виконання 
контрольної роботи студентами усіх 
форм навчання спеціальності 208 «Агро-
інженерія»  

17 

О.А. Бурлака 

Методичні рекомендації для  проведен-
ня лабораторних робіт з дисципліни гід-
равліка / О.А. Бурлака, – Полтава, РВВ 
ПДАА, 2016.- 47с.         

2016.- 47с.         

18 

О.А. Бурлака 

Методичні рекомендації для  проведен-
ня лабораторних робіт з дисципліни гід-
роприводи сільськогосподарської техні-
ки / О..А. Бурлака, – Полтава, РВВ 
ПДАА, 2016. - 34 с.   

2016. - 34 с.   

 
За 2016-2017 н. р. викладачами кафедри було видано навчально-

методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю професорсько-
викладацького персоналу припадає 6 ум. др. арк. на навчальний рік (усього 60 
ум. др. арк.). 

Підвищення кваліфікації, стажування 
№ 
п/п 

ПІБ викладачів, науко-
вий ступінь, вчене 

звання 

Назва закладу (країна, населений пункт*) 
Вид документа, тема, дата видачі 

З відривом від виробництва 
   

Без відриву від виробництва 
1 

Бурлака О.А., к.т.н., 
доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 
ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво СС 00493706/000916-16.  Іннова-
ційна спрямованість педагогічної діяльності , 30 вересня 2016р.) 

 
2 

Брикун О.М., асистент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 
ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво СС 00493706/000914-16.  Іннова-
ційна спрямованість педагогічної діяльності , 30 вересня 2016р.) 
 

3 
Прілєпо Н.В., асистент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 
ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво СС 00493706/000916-16.  Іннова-
ційна спрямованість педагогічної діяльності , 30 вересня 2016р.) 
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