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3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
3.1. Видання навчально-методичних матеріалів та 

 посібників викладачами кафедри 
№ 
п/п Автори 

Навчально-методичні матеріали та посі-
бники 

Рік видання 
Обсяг сторінок (др. 

арк.) 
1 2 3 4 

1 

О. В. Горик, О. М. 
Брикун 

Методичні вказівки для виконання прак-
тичних занять з дисципліни «Механіка 
матеріалів і конструкцій для спеціальнос-
ті 208 «Агроінженерія» денної та заоч-
ної форм навчання / О.В. Горик, О.М. 
Брикун. – Полтава: ПДАА, 2017. – 20 с. 

2017,-20с 

2 

О. В. Горик, О. М. 
Брикун 

Методичні вказівки та тематика контро-
льних робіт для здобувачів вищої освіти 
з дисципліни «Опір матеріалів» заочної 
форми навчання спеціальності 208 «Аг-
роінженерія» / О.В. Горик, О.М. Бри-
кун. – Полтава: ПДАА – 2017. –  30 с. 
 

 
2017, –30с. 

3 

О. В. Горик, Коваль-
чук С.Б. О. М. Брикун 

Методичні рекомендації та завдання для 
виконання розрахунково-графічної ро-
боти №1: «Геометрія перерізу та прості 
види деформацій» з дисципліни «Опір 
матеріалів» для спеціальності 208 «Аг-
роінженерія», напряму підготовки 
6.100102 – «Процеси, машини та облад-
нання АПВ» / О.В. Горик, С. Б. Коваль-
чук, О.М. Брикун. – Полтава: ПДАА – 
2017. – 48 с. 

2017. – 48 с. 

4 

О. В. Горик, Коваль-
чук С.Б.,  О. М. Бри-
кун 

Методичні рекомендації та завдання для 
виконання розрахунково-графічної ро-
боти №2: «Геометрія перерізу та прості 
види деформацій» з дисципліни «Опір 
матеріалів» для спеціальності 208 «Аг-
роінженерія», напряму підготовки 
6.100102 – «Процеси, машини та облад-
нання АПВ» / О.В. Горик, С. Б. Коваль-
чук, О.М. Брикун. – Полтава: ПДАА – 
2017. – 42 с. 

2017. -  42 с. 

5 

О. В. Горик, О. М. 
Брикун Л.О. 

Методичні вказівки та тематика контро-
льних робіт для здобувачів вищої освіти 
заочної форми навчання спеціальності 
181 – «Харчові технології» / О.В. Горик, 
О.М. Брикун. – Полтава: ПДАА – 2017. 
– 16 с. 

2017. – 16 с. 

6 

Л.О.Флегантов 

Методичні розробки та тематика кон-
трольних робіт (здобувачам вищої 
освіти заочної форми навчання) з 
дисципліни «Математична статистика» / 
Л. О. Флегантов. – Полтава: ПДАА. – 
2017. – 24 с. 

2017. – 24 с. 

 Л.О.Флегантов Методичні розробки та тематика кон- 2017. – 16 с. 
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№ 
п/п Автори 

Навчально-методичні матеріали та посі-
бники 

Рік видання 
Обсяг сторінок (др. 

арк.) 
трольних робіт (здобувачам вищої 
освіти заочної форми навчання) з 
дисципліни «Методи інженерних 
розрахунків на електронно-
обчислювальних машинах / 
Л. О. Флегантов. – Полтава: ПДАА. – 
2017. – 16 с. 

7 

Л.О.Флегантов 

Методичні розробки та тематика конт-
рольних робіт (здобувачам вищої освіти 
заочної форми навчання) з дисципліни 
«Математичні методи оптимізації і мо-
делювання технологічних процесів і си-
стем» / Л. О. Флегантов. – Полтава: 
ПДАА. – 2017. – 20 с 

2017. – 20 с 

8 

Л.О.Флегантов 

Методичні розробки та тематика конт-
рольних робіт (здобувачам вищої освіти 
заочної форми навчання) з дисципліни 
«Моделювання технологічних процесів 
і систем» / Л. О. Флегантов. – Полтава: 
ПДАА. – 2017. – 20 с. 

2017. – 20 с 

9 

Л.О.Флегантов 

Методичні розробки та тематика кон-
трольних робіт (здобувачам вищої 
освіти заочної форми навчання) з 
дисципліни «Прикладна математика» / 
Л. О. Флегантов. – Полтава: ПДАА. – 
2017. – 20 с. 

2017. – 20 с. 

10 

Л.О.Флегантов 

Методичні розробки та тематика конт-
рольних робіт (здобувачам вищої освіти 
заочної форми навчання) з дисципліни 
«Фізика з основами біофізики»/ 
Л. О. Флегантов. – Полтава: 2017. – 24 
с.ПДАА. – 2017. – 24 с. 

2017. – 24 с. 

11 

А.В. Антонець 

Методичні рекомендації і завдання до 
контрольної роботи для студентів заоч-
ної форми навчання факультету ТВППТ 
/ А.В. Антонець. – Полтава : кафедра 
загальнотехнічних дисциплін ПДАА,  
2017. – 64 с. 

2017. – 64 с. 

12 

А.В. Антонець 

Методичні рекомендації та завдання для 
виконання контрольних робіт студента-
ми заочної форми навчання інженерно-
технологічного факультету з дисциплі-
ни «Вища математика в інженерній га-
лузі» спеціальності 208 «Агроінжене-
рія» / А.В. Антонець. – Полтава : кафед-
ра загальнотехнічних дисциплін ПДАА,  
2017. – 44 с. 

2017. – 44 с. 

13 

І. М. Канівець 
Аналітична геометрія та лінійна алгеб-
ра. Методичні вказівки і завдання до 
виконання контрольної роботи для здо-

2016. – 68 с. 
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№ 
п/п Автори 

Навчально-методичні матеріали та посі-
бники 

Рік видання 
Обсяг сторінок (др. 

арк.) 
бувачів вищої освіти заочної форми на-
вчання спеціальності 126 «Інформаційні 
системи та технології» / І. М. Канівець. 
– Полтава: ПДАА, 2017. –36 с. 

14 

І.М.Канівець,  
Л.М. Шенгерій 

Математичний аналіз. Методичні вказі-
вки і завдання до виконання контроль-
ної роботи для здобувачів вищої освіти 
заочної форми навчання спеціальності 
126 «Інформаційні системи та техноло-
гії» / Л. М. Шенгерій, І. М. Канівець. – 
Полтава: ПДАА, 2017. – 32 с. 

2017. – 32 с. 

15 

І.М.Канівець,  
Л.М. Шенгерій 

Вища математика. Методичні вказівки і 
завдання до виконання контрольної ро-
боти для здобувачів вищої освіти заоч-
ної форми навчання спеціальностей: 
076 «Підприємництво, торгівля та бір-
жова діяльність», 074 «Публічне управ-
ління та адміністрування», 
073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 
071 «Облік і оподаткування», 
072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» / Л. М. Шенгерій, 
І. М.Канівець. – Полтава: ПДАА, 2017. 
– 52 с. 

2017. – 52 с. 

16 

Ю.І Овсієнко., 
А.В.Антонець,  
І.М Канівець  

Методичні рекомендації з дисципліни 
«Вища математика» призначені для са-
мостійної роботи здобувачів вищої осві-
ти факультету агротехнологій та еколо-
гії (спеціальності 201 «Агрономія», 202 
«Захист і карантин рослин», 101 «Еко-
логія»). /Овсієнко Ю.І., Антонець А.В., 
Канівець І.М.// – ПДАА ,2017, 32 с. 

2017, 32 с. 

17 

Ю.І Овсієнко., 
А.В.Антонець,  
І.М Канівець 

Навчальний посібник складений для ро-
боти під час практичних занять здобу-
вачами вищої освіти факультету агроте-
хнологій та екології (спеціальність 
201 «Агрономія», 202 «Захист і каран-
тин рослин», 101 «Екологія») з дисцип-
лін «Вища математика» /Овсієнко Ю.І., 
Антонець А.В., Канівець І.М.// – ПДАА 
2017, 48 с. 

2017, 48 с. 

18 

Ю.І Овсієнко., 
А.В.Антонець,  
І.М Канівець 

Методичні вказівки і завдання для ви-
конання контрольної роботи з дисцип-
ліни «Вища математика» призначені для 
здобувачів вищоїосвіти за спеціальніс-
тю 201 «Агрономія» заочної форми на-
вчання /Овсієнко Ю.І., Антонець А.В., 
Канівець І.М.// – ПДАА 2017, 72 с 

2017, 72 с 
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За 2017-2018 н. р. викладачами кафедри було видано 18 одиниць навчаль-
но-методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю професорсько-
викладацького персоналу припадає 4,9 ум. др. арк. на навчальний рік (усього 
49,4ум. др. арк.). 

3.2. 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 
О.В. Горик, д.т.н., про-

фесор 

ПрАТ «АвтоКрАЗ», свідоцтво №437 від 09.02.2018р. «Вивчення 
новітніх технологій машинобудівного виробництва та удоскона-
лення науково-практичної та дослідницької складової професійної 
компетентності з питань підвищення ресурсу роботоздатності й 
надійності» 

2 
Л.О Флегантов., к.ф-м 
н., професор кафедри 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 
Короленка, кафедра загальної фізики і математики,  
05.02. -07.03.2018 р., стажування без відриву від виробництва, 
посвідчення № 13  
від 13.03. 2018 р. 

3 
О.В. Канівець, к.т.н., 

доцент 

Національний університет  біоресурсів і природокористування. 
ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфі-
кації СС 00493706/004421-17 від 19.10.2017 р. »Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному проце-
сі». 

4 
С.Б.Ковальчук, к.т.н., 
старший викладач 

ПрАТ «АвтоКрАЗ», свідоцтво №439 від 09.02.2018р. «Вивчення 
новітніх технологій машинобудівного виробництва та удоскона-
лення науково-практичної та дослідницької складової професій-
ної компетентності з питань підвищення ресурсу роботоздатності 
й надійності» 
 

5 О.М. Брикун, асистент 

ПрАТ «АвтоКрАЗ», свідоцтво №438 від 09.02.2018р. «Вивчення 
новітніх технологій машинобудівного виробництва та удоскона-
лення науково-практичної та дослідницької складової професій-
ної компетентності з питань підвищення ресурсу роботоздатності 
й надійності» 

6 
Косинський С.М., заві-

дувач лабораторії 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 
Короленка, кафедра загальної фізики і математики,  
27.11. -27.12.2017 р., стажування без відриву від виробництва, 
посвідчення № 181                                                                                   
від 29.12. 2017 р. 

*заповнюється в разі проходження підвищення кваліфікації (стажування) за кор-
доном). 


