
3. 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 

Писаренко В.М. 

Поспєлова Г.Д. 

Методичні вказівки для 

проведення 

лабораторних робіт для 

студентів очної та 

заочної форми навчання 

аграрних вузів ІІІ –ІV 

рівнів акредитації ОКР 

«Бакалавр» із 

спеціальності 

«Агрономія». Полтава  

2017р. 69 с. 

«Фітопатологія» 

2016 

69с. (2.86 др.арк) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Писаренко В.М.,  

Пономаренко С.В. 

Методичні вказівки для 

проведення самостійних 

робіт для студентів очної 

форми навчання аграрних 

вузів ІІІ –ІV рівнів 

акредитації ОКР «Магістр» 

із спеціальності 

«Агрономія». Полтава  

2017р 

«Сучасні проблеми 

агроекології» 

2017 

17с. (0.70 др.арк) 

 

 

 

 

 

3 
Піщаленко М.А. 

Методичні вказівки для 

проведення самостійних 

робіт для студентів 

очної форми навчання 

аграрних вузів ІІІ –ІV 

рівнів акредитації ОКР 

«Бакалавр» із 

спеціальності 

«Агрономія». Полтава  

2017р. 

«Екологія (за фаховим 

спрямуванням)» 

2017 

15с.(0.63 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Коваленко Н.П. 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти для студентів очної 

форми навчання аграрних 

вузів ІІІ –ІV рівнів 

акредитації ОКР 

«Бакалавр» із спеціальності 

«Екологія, охорона 

навколишнього середовища 

та збалансованого 

 

 

 

 

2017 

22с.(0.92 др.арк) 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др.арк.) 

природокористування». 

Полтава  2016р 

«Урбоекологія» 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти для студентів 

очної форми навчання 

аграрних вузів ІІІ –ІV 

рівнів акредитації ОКР 

«Бакалавр» із 

спеціальності «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та 

збалансованого 

природокористування». 

Полтава  2017р. 

«Основи наукових 

досліджень в екології» 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти для студентів очної 

форми навчання аграрних 

вузів ІІІ –ІV рівнів 

акредитації ОКР «Магістр» 

із спеціальності 

«Прикладна екологія та 

збалансоване 

природокористування». 

Полтава  2017р 

«Методологія та організація 

наукових досліджень в 

екології» 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти для студентів 

очної форми навчання 

аграрних вузів ІІІ –ІV 

рівнів акредитації ОКР 

«Бакалавр» із 

спеціальності «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та 

збалансованого 

природокористування». 

Полтава  2017р. 

«Екологічна токсикологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

15с.(0.63 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

12с.(0.5 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

14с.(0.58 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономаренко С.В., 

Шерстюк О.Л. 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти для студентів очної 

спеціальності 6.040106 

                        2017 

                          8с.(0.33 др.арк) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др.арк.) 

 

 

5 

«Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

ОКР «Бакалавр». Полтава 

2016р. 8 с.   

«Екологічно обґрунтовані 

системи захисту рослин» 

 

 

 

 

 

 

6 
Писаренко В.М., 

Пономаренко С.В. 

Методичні вказівки для 

проведення лабораторних 

робіт для студентів очної 

спеціальності 6.040106 

«Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

ОКР «Бакалавр». Полтава 

2016р. 8 с.   

«Екологічно обґрунтовані 

системи захисту рослин» 

                      2017 

                        8с.(0.33 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Писаренко В.М., 

Поспєлова Г.Д., 

Шерстюк О.Л. 

Методичні рекомендації для 

виконання практичних 

робіт для студентів 

стаціонарної форми 

навчання спеціальності 

6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

ОКР «Бакалавр». Полтава 

2017р. 38 с. 

«Екологія шкідників та 

збудників хвороб» 

                            2017 

                      38с. (1.58 др.арк) 

 

 

 

 

 

8 Писаренко В.М., 

Поспєлова Г.Д., 

Шерстюк О.Л. 

Методичні рекомендації 

для виконання практичних 

робіт для студентів 

стаціонарної форми 

навчання спеціальності 

6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

ОКР «Бакалавр». Полтава 

2017р. 50 с 

«Ландшафтна екологія» 

                        2017 

                      50с. (2.08 др.арк) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др.арк.) 

 

 

 

 

 

 

9 

Піщаленко М.А. 

Методичні рекомендації для 

виконання практичних та 

лабораторних робіт для 

студентів  стаціонарної 

форми навчання 

спеціальності 6.040106 

«Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

ОКР «Бакалавр». Полтава 

2017р. 13 с. 

«Загальна екологія та 

неоекологія» 

                        2017 

                     13с.(0.54 др.арк)   

 

10 

Піщаленко М.А., 

Шерстюк О.Л. 

Методичні вказівки для 

виконання практичних та 

самостійних робіт для 

студентів стаціонарної 

форми навчання 

спеціальності 6.040106 

«Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

ОКР «Бакалавр». Полтава 

«Екологія людини» 

                        2017 

                    13с. (0.54 др.арк) 

 

 

 

 

 

11 
Писаренко В.М., 

Піщаленко М.А. 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти для студентів 

стаціонарної форми 

навчання спеціальності 

6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

ОКР «Бакалавр». Полтава 

2016р. 

«Вступ до фаху» 

2017 

12с.(0,5 др.арк) 

 

 

 

 

 

12 

Піщаленко М.А. 

Методичні вказівки для 

самостійної робіти для 

студентів очної та заочної 

форми навчання аграрних 

вузів ІІІ –ІV рівнів 

акредитації ОКР 

«Бакалавр» із 

спеціальності 

2017 

15с.(0.62 др.арк) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др.арк.) 

«Агрономія». Полтава  

2016р. 

«Екологія (за фаховим 

спрямуванням)» 

 

 

 

13 Самородов В.М. 

Методичні вказівки з 

вивчення дисципліни 

6.090101 «Агрономія» 

ОКР «Бакалавр». Полтава 

2016р.  

«Лісомеліорація» 

«Ботаніка» 

2016 

22с.(0.92 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

14 
Поспєлова Г.Д. 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти  студентів очної 

та форми навчання 

аграрних вузів ІІІ –ІV 

рівнів акредитації ОКР 

«Бакалавр» із 

спеціальності «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування». 

Полтава  2017р. 

«Заповідна справа» 

2017 

24с. (1 др.арк) 

 

15 

Писаренко В.М., 

Поспєлова Г.Д. 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти для студентів 

очної форми навчання 

аграрних вузів ІІІ –ІV 

рівнів акредитації ОКР 

«Магістр» із 

спеціальності 

«Прикладна екологія та 

збалансоване 

природокористування». 

Полтава  2017р. 

«Біометод в агроекології» 

2017 

12с.(0.5 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

16 

Писаренко В.М., 

Коваленко Н.П. 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти  та для виконання 

контрольної роботи 

студентів очної та 

заочної форми навчання 

аграрних вузів ІІІ –ІV 

рівнів акредитації ОКР 

«Магістр» із 

спеціальності 

«Агрономія». Полтава  

2017р. 

2017 

22с.(0.92 др.арк) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др.арк.) 

  «Фітосанітарний 

моніторинг» 

 

 

 

 

 

17 
Писаренко В.М 

Методичні вказівки для 

виконання лабораторних 

робіт для студентів 

стаціонарної форми 

навчання ОКР «Магістр» 

8.09010101 напряму 

підготовки «Агрономія». 

Полтава 2017р. 10 с. 

«Інтегрований захист 

рослин» 

2017 

10с.(0.42 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

18 Писаренко В.М., 

Поспєлова Г.Д. 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти  та для 

виконання контрольної 

роботи студентів очної 

та заочної форми 

навчання аграрних вузів 

ІІІ –ІV рівнів 

акредитації ОКР 

«Бакалавр» із 

спеціальності 

«Агрономія». Полтава  

2017р. 

«Агрофармакологія» 

2017 

12с. (0.5 др. арк.) 

 

 

 

 

 

19 

Піщаленко 

М.А.Шерстюк О.Л. 

Методичні вказівки для 

виконання лабораторних 

робіт для студентів 

стаціонарної форми 

навчання ОКР «Бакалавр» 

6.040104 напряму 

підготовки «Агрономія». 

Полтава 2017р.  63 с. 

«Фізіологія рослин» 

2017 

63с.(2.63 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

 

20 Писаренко В.М. 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти  та для 

виконання контрольної 

роботи студентів очної 

та заочної форми 

навчання аграрних вузів 

ІІІ –ІV рівнів 

акредитації ОКР 

«Бакалавр» із 

спеціальності 

«Агрономія». Полтава  

2017р. 

«Ентомологія з 

екологічними основами 

2017 

17с.(0.71 др.арк) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др.арк.) 

бджільництва» 

 

 

 

 

 

21 

Писаренко В.М., 

Поспєлова Г.Д. 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти та завдання   для 

контрольної роботи 

студентам заочної 

форми спеціальності 

8.09010101 «Агрономія» 

ОКР «Магістр». 

Полтава 2017р 

«Фітомедицина» 

2017 

22с.(0.92 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

22 Горб О.О. 

Методичні вказівки для  

виконання самостійної 

роботи  студентами 

стаціонарної форми 

навчання спеціальності 

6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

ОКР «Бакалавр». 

Полтава 2017р 

«Техноекологія» 

2017 

18с.(0.75 др.арк) 

 

 

 

 

 

 

23 

Піщаленко М.А., 

Шерстюк О.Л. 

 

Методичні вказівки для  

виконання самостійної 

роботи  студентами 

стаціонарної форми 

навчання спеціальності 

6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

ОКР «Бакалавр». 

Полтава 2017р 

«Екотрофологія» 

2016 

12с. (0.5 др.арк) 

 

 

 

24 

Самородов В.М. 

Методичні вказівки та 

зошит для  виконання 

самостійної роботи  

студентами 

стаціонарної форми 

навчання спеціальності 

6.040106 «Агрономія» 

ОКР «Бакалавр». 

Полтава 2017р 

  «Ботаніка» 

2017 

22с. (0.92 др.арк) 

 

 

 

Писаренко В.М., 

Пономаренко С.В., 

Поспєлова Г.Д. 

Методичні вказівки для 

виконання самостійної 

робіти та завдання   для 

2017 

19с.(0.79 др.арк) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др.арк.) 

 

25 

контрольної роботи 

студентам заочної 

форми спеціальності 

6.090101 «Агрономія» 

ОКР «Бакалавр». 

Полтава 2017р 

«Ентомологія» 

 

 

 

26 Писаренко В.М., 

Поспелова Г.Д. 

«Раціональне використання 

фітофармакологічних 

засобів захисту рослин у 

боротьбі із шкідниками, 

хворобами та бур’янами».  

Полтава- 2017 р.  – 55 с. 

«Агрофармакологія»: 

(курсова) 

2016 

55с. (2.29 др.арк) 

 

27 Калініченко В.М. 

«Технології захисту 

довкілля» 

(курсова) 

 

 

 

28 
Самородов В.М. 

 Ботаніка: посібник з 

польової практики. – 

Полтава: РВВ 

ПДАА 2017. 

2017 

56с.(2.33 др.арк) 

 

 

 

 

29 Писаренко В.М., 

Піщаленко М.А., 

Шерстюк О.Л. 

Методичні 

рекомендації для 

самостійної роботи з 

дисципліни 

"Фізіологія рослин" 

для студентів денної 

та заочної форми 

навчання 

агрономічного 

факультету, Полтава 

2017 р. 

2016 

22с.(0.92 др.арк) 

 

 

 

 

30 Писаренко В.М., 

Піщаленко М.А. 

Методичні 

рекомендації для 

самостійної роботи з 

дисципліни 

"Біологія" для 

студентів денної 

форми навчання 

агрономічного 

факультету, Полтава 

2016 р. . 

2016 

15с. (0.62 др.арк) 

 


