
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.  

Іванкова О.В.,  

Погребняк А.А. 

Лабораторний практикум з 

навачльної дисципліни 

«Технології ремонтуі ТО 

машин» для здобувачів 

вищої освіти денної форми 

навчання спеціальності 208 

«Агроінженерія». ПДАА, 

2016р. 

ПДАА, 2016р. С. 45(2,81 др. арк.) 

2.  

Лапенко Г.О.,  

Іванкова О.В.,  

Горбенко О.В. 

Матеріалознавство і 

технологія конструкційних 

матеріалів. Методичні 

вказівки по навчальної 

вивченню дисципліни і 

тематика контрольних робіт 

здобувачами вищої освіти 

заочної форми навчання 

інженерно-технологічного 

факультету спеціальності 

208 «Агроінженерія». 

ПДАА, 2016р. 

ПДАА, 2016р. С. 20. (1,25 др. арк.) 

3.  

Іванкова О.В.,  

Лапенко Г.О.,  

Келемеш А.О.,  

Тесленко Л.І. 

Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних і 

практичних робіт з 

матерілознавства і 

технології конструкційних 

матеріалів для здобувачами 

вищої освіти інженерно-

технологічного факультету, 

ступеня вищої освіти 

«бакалавр» спеціальності 

208 «Агроінженерія». 

ПДАА, 2016р. 

ПДАА, 2016р. С. 66. (4,12 др. арк.) 

4.  

Іванкова О.В., 

Лапенко Г.О.,  

Тесленко Л.І.,  

Погребняк А.А. 

Методичні рекомендації до 

навчальної практики з 

технології конструкційних 

матеріалів для здобувачів 

вищої освіти 1 курсу 

спеціальності 208 

«Агроінженерія». ПДАА, 

2016р. 

ПДАА, 2016р. С. 22. (1,37 др. арк.) 

5.  

Лапенко Г.О., 

Іванкова О.В. 

 

Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних 

робіт з навачльної 

дисципліни «ОРПТС» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

ПДАА, 2016р. С. 12. (0,75 др. арк.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

«Агроінженерія». ПДАА, 

2016р. 

6.  

Лапенко Г.О., 

Іванкова О.В. 

 

Методичні вказівки та 

теметика контрольних робіт 

з навачльної дисципліни 

«ОРПТС» для здобувачів 

вищої освіти за ступенями 

«Спеціаліст», «Магістр» 

заочної форми навчання за 

спеціальністю 208 

«Агроінженерія». ПДАА, 

2016р. 

ПДАА, 2016р. С. 12. (0,75 др. арк.) 

7.  

Іванкова О.В., 

Лапенко Г.О. 

Лабораторний практикум з 

навчальної дисципліни 

«Ремонт машин і НТС» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія». ПДАА, 

2016р. 

ПДАА, 2016р. С. 60. (3,75 др. арк.) 

8.  

Лапенко Г.О., 

Іванкова О.В. 

 

Методичні вказівки по 

вивченню навчальної 

дисципліни «Ремонт машин 

і НТС»  і тематика 

контрольних робіт 

здобувачами вищої освіти 

заочної форми навчання за 

спеціальністю 208 

«Агроінженерія». ПДАА, 

2016р. 

ПДАА, 2016р. С. 12. (0,75 др. арк.) 

9.  

Горбенко О.В., 

Келемеш А.О. 

Методичні 

рекомендації до виконання 

лабораторних робіт з 

дисципліни «Ремонт машин 

та обладнання» Полтава, 

РВВ ПДАА, 2016. – 70 с. 

Полтава, РВВ ПДАА, 2016. – 70 с. 

(4,37 др. арк.) 

10.  

Горбенко О.В., 

Келемеш А.О. 

Методичні рекомендації до 

виконання курсового 

проекту з дисципліни 

«Ремонт машин та 

обладнання». Полтава, РВВ 

ПДАА, 2016. – 70 с. 

Полтава, РВВ ПДАА, 2016. – 70 с. 

(4,37 др. арк.) 

 

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

методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю професорсько-

викладацького персоналу припадає 3,92 ум. др. арк. на навчальний рік 

(усього 23,54 ум. др. арк.). 
 


