
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.  

Лапенко Т.Г. 

Навчальний контент з 

дисципліни «Охорона праці 

в галузі та цивільний 

захист» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

208 «Агроінженерія», СВО 

«Магістр» 

2017, 152с. (9,5 др.ар.) 

2.  

Лапенко Т. Г.,  

Дудник В. В.,  

Дударь Н. І. 

Методичні вказівки до  

виконання лабораторних  

робіт  з дисципліни 

«Охорона праці в галузі та 

цивільний захист», для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», СВО 

«Магістр» 

2017 р., 52 с. (3 др. арк.) 

3.  

Лапенко Т. Г.,  

Дударь Н. І. 

Завдання для виконання 

самостійної роботи з 

дисципліни «Охорона праці 

в галузі та цивільний 

захист» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

208 «Агроінженерія» СВО 

«Магістр» 

2017, 44 с. (2,8 др.ар.) 

4.  

Лапенко Т. Г.,  

Дудник В. В.,  

Дударь Н. І. 

Методичні вказівки для  

виконання контрольної 

роботи студентами заочної 

форми навчання з 

дисципліни «Охорона праці 

в галузі та цивільний 

захист» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

208 «Агроінженерія» СВО 

«Магістр» 

2017, 24 с. (1,1 др.ар.) 

5.  Лапенко Т.Г., Методичні вказівки до  

виконання лабораторних  
2017. 48 с. (3 др. ар.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

Дрожчана О.У. робіт  з дисципліни 

«Охорона праці», для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», СВО 

«Бакалавр» 

6.  

Лапенко Т.Г., 

Дрожчана О.У. 

Методичні вказівки до  

виконання лабораторних  

робіт  з дисципліни 

«Основи охорони праці», 

для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», 201 

«Агрономія», СВО 

«Бакалавр» 

2017. 44 с, (2,75 др. ар.) 

7.  

Прасолов Є.Я., 

Рижкова Т.Ю. 

 

Методичні вказівки до  

виконання лабораторних  

робіт  з дисципліни 

«Стандартизація і 

сертифікація техніки», для 

здобувачів вищої освіти 

напряму підготовки 

6.100102 «Процеси, 

машини, обладнання АПВ», 

спеціальності 208 

«Агроінженерія» СВО 

«Бакалавр» 

2017. 56 с. (3,5 др. ар.) 

8.  

Прасолов Є.Я. 

 

Навчальний контент з 

дисципліни «Інженерна 

екологія» для здобувачів 

вищої освіти напряму 

підготовки 6.100102 

«Процеси, машини, 

обладнання АПВ», 

спеціальності 208 

«Агроінженерія» СВО 

«Бакалавр» 

2017, 107 с. (6,69др.ар.) 

9.  Прасолов Є.Я. Навчальний контент з 

дисципліни 
2017, 95 с. (5,95 др.ар.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

 «Інтелектуальна власність» 

для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія» СВО 

«Магістр» 

10.  

Прасолов Є.Я. 

Рижкова Т.Ю. 

 

Навчальний контент з 

дисципліни 

«Стандартизація і 

сертифікація техніки» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», «ПМО 

АПВ» СВО «Бакалавр» 

2017, 96 с. (6 др.ар.) 

11.  Прасолов Є.Я. 

Рижкова Т.Ю. 

Завдання для виконання 

самостійної роботи з 

дисципліни«Стандартизація 

і сертифікація техніки» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», «ПМО 

АПВ» СВО «Бакалавр» 

2017. 28 с. (1,75 др.ар.) 

12.  Прасолов Є.Я. 

Рижкова Т.Ю. 

Методичні вказівки для  

виконання контрольної 

роботи студентами заочної 

форми навчання з 

дисципліни 

«Стандартизація і 

сертифікація техніки» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», «ПМО 

АПВ» СВО «Бакалавр» 

2017, 24 с. (1,1 др.ар.) 

13.  Опара Н.М. та ін.. Методичні рекомендації 

щодо підготовки 

магістерської дипломної 

роботи здобувачами вищої 

освіти спеціальності 211 

«Ветеринарна медицина» - 

2017 р. 47 с. (0,3 др. ар.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

Полтава: ПДАА, 2018 р.  

14.  

Опара Н.М. 

Навчальний контент з 

дисципліни «Безпека 

життєвіяльності та основи 

охорони праці» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 101 

«Екологія»,201 «Агрономія» 

СВО «Бакалавр» 

2017, 100 с. (6,25 др.ар.) 

15.  

Опара Н.М. 

Навчальний контент з 

дисципліни 

«Інтелектуальна власність» 

для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 201 

«Агрономія», СВО 

«Магістр» 

2017, 60 с. (3,75 др.ар.) 

16.  Опара Н.М., 

Дударь Н.І. 

Завдання для виконання 

самостійної роботи з 

дисципліни«Безпека 

життєвіяльності та основи 

охорони праці» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 101 

«Екологія», 201 

«Агрономія», СВО 

«Бакалавр» 

2017. 28 с. (1,75 др.ар.) 

17.  Опара Н.М., 

Дударь Н.І. 

Завдання для виконання 

самостійної роботи з 

дисципліни 

«Інтелектуальна власність» 

для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 201 

«Агрономія». СВО 

«Магістр» 

2017. 28 с. (1,75 др.ар.) 

18.  Опара Н.М., 

Дрожчана О.У. 

Методичні вказівки до  

виконання лабораторних  

робіт  з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності», 

2017. 68 с. ( 3,5 др.арк)  



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 208 

«Агроінженерія», СВО 

«Бакалавр» 

19.  Опара Н.М., 

Дударь Н.І. 

Методичні вказівки для 

вивчення дисципліни та 

написання контрольної 

роботи з дисципліни 

«Інтелектуальна власність» 

для здобувачів вищої 

освіти, СВО «Магістр» 

2017. 16 с. (1  др.ар.) 

20.  

Дудник В. В. 

Навчальний контент з 

дисципліни «Охорона праці 

в галузі та цивільний 

захист» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

201 «Агрономія», 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва», 

«Ветеринарна медицина», 

«Технологія захисту 

навколишнього 

середовища» СВО 

«Магістр» 

2017, 80 с. (5 др.ар.)  

21.  

Дудник В. В. 

Завдання для виконання  

самостійної роботи з 

дисципліни «Охорона праці 

в галузі та цивільний 

захист» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

201 «Агрономія», 204 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва», 

«Ветеринарна медицина», 

«Технологія захисту 

навколишнього 

середовища»  СВО 

2017, 36 с., (2,25 др.ар.)  



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

«Магістр» 

22.  

Дудник В. В.,  

Лапенко Т. Г.,  

Дрожчана О.У.,  

Дударь Н. І. 

Навчальний контент з 

дисципліни «Охорона праці 

в галузі, цивільний захист та 

інтелектуальна власність» 

для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 

«Економіка», 073 

«Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 074 

«Публічне управління та 

адміністрування», 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування», 071 

«Облік і оподаткування», 

СВО «Магістр» 

2017, 104 с., (6,5 др.ар.)  

23.  

Дудник В. В.,  

Лапенко Т. Г.,  

Дрожчана О.У.,  

Дударь Н. І. 

Завдання для виконання  

самостійної роботи з 

дисципліни «Охорона праці 

в галузі, цивільний захист та 

інтелектуальна власність» 

для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 

«Економіка», 073 

«Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 074 

«Публічне управління та 

адміністрування», 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування», 071 

«Облік і оподаткування» 

СВО «Магістр» 

2017, 40 с., (2,5 др.ар.)  

24.  Дрожчана О.У.  Навчальний контент з 

дисципліни «Охорона 

праці» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва», 208 

2017, 80 с., ( 5 др. арк.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

«Агроінженерія» СВО 

«Бакалавр» 

25.  Дрожчана О.У.  Навчальний контент з 

дисципліни «Основи 

охорони праці» для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності  «Екологія», 

«Агрономія», СВО 

«Бакалавр», «Ветеринарна 

медицина», «Облік і 

аудит», «Фінанси і кредит» 

«Економіка підприємства»,  

«Менеджмент» 

2017, 80 с., ( 5 др. арк.) 

26.  

Дрожчана О.У.  

Завдання для виконання 

самостійної роботи з 

дисципліни «Охорона 

праці» здобувачами вищої 

освіти спеціальності  

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва», 208 

«Агроінженерія» СВО 

«Бакалавр» 

2017, 20 с., (1,25 др.ар.) 

За 2017-2018 н. р. викладачами кафедри було видано навчально-

методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю професорсько-

викладацького персоналу припадає 13,28  ум. др. арк. на навчальний рік 

(усього 92,94 ум. др. арк.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Підвищення кваліфікації, стажування 

№ 

п/п 

ПІБ викладачів, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Назва закладу (країна, населений пункт*) 

Вид документа, тема, дата видачі 

Без відриву від виробництва 

1.  

Лапенко Тарас  

Григорович 

 к.т.н., доцент 

ТОВ «Навчально-виробничий комплекс «Вектор».  

Посвідчення № 059-18-4. 

Тема: «Закон України «Про охорону праці», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», 

нормативних документів з охорони праці, пожежної та 

електробезпеки, гігієни праці і виробничої санітарії». 

09.03.2018 р. 

2.  Прасолов Євген  

Якович 

 к.т.н., доцент 

Національний науковий центр «Інститут метрології»  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

12СС02568325/033047. Тема: «Сертифікація та акредитація» 

21 липня 2017 р. (З 10 липня 2017 р  по 21 липня 2017 р.)  

3.  Прасолов Євген  

Якович 

 к.т.н., доцент 

Національний науковий центр «Інститут метрології»  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СС02568325/033046. Тема: «Стандартизація та 

сертифікація якості продукції» 

07 липня 2017 р. (З 03 липня 2017 р. по 07 липня 2017 р.) 

4.  Прасолов Євген  

Якович 

 к.т.н., доцент 

ДП Полтавастандартметрологія Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації з 26 червня 2017 року по 20 лютого 2018 року 

Тема: « Стандартизація та сертифікація якості продукції» 

5.  
Дрожчана Ольга 

Урешівна  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, ННІ післядипломної освіти, 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

 № СС00493706/004416-17 

Тема: «Електронний навчальний курс» 19 жовтня 2017 р 

*заповнюється в разі проходження підвищення кваліфікації (стажування) за 

кордоном). 
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