
План 

видання методичних вказівок по кафедрі технології виробництва 

продукції тваринництва на 2020 рік 

№

 

п

/

п 

Найменування видання Науковий 

ступінь, вчене 

звання, посада, 

ПІБ викладача 

Обся

г, д.а. 

Тира

ж 

прим. 

Термін 

виконанн

я 

 

1.   Основи фахової діяльності : Курс 

лекцій для     здобувачів вищої освіти 

СВО «Бакалавр»     спеціальності 204 – 

«ТВППТ» денної та заочної форми 

навчання 

к.с.-г.н., доц. 

   Калиниченко 

Г.І. 

7,0 30 березень 

2020р. 

2.  Технологія виробництва продукції 

бджільництва: Методичні 

рекомендації для виконання 

лабораторно-практичних робіт для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«бакалавр» спеціальності 204 - 

«ТВППТ» денної форми навчання 

 

к.с.-г.н., доц.                              

Іванова В.Д. 

 

2,8 

 

30 

 

лютий 

2020р. 

3. Моделювання технологічних 

процесів тваринництва: методичні 

рекомендації для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної та освітньо-наукової 

програм спеціальності 204 - «ТВППТ» 

СВО «Магістр» денної та заочної 

форми навчання. 

к.с.-г.н. доц. 

Трибрат Р.О. 

 

 

 

4,0 

 

30 

 

травень 

2020р. 

4. Технологія виробництва продукції 

бджільництва: Навчальний посібник 

для здобувачів вищої СВО «Бакалавр»,  

спеціальності 204 -  «ТВППТ» 

к.с.-г.н., доц. 

Іванова В.Д. 

ас. Журавльов 

М.О. 

 

28 30 Квітень 

2020 р. 

5. Технологія виробництва продукції 

бджільництва: методичні 

рекомендації 

для самостійних робіт і виконання 

контрольних завдань здобувачам 

вищої освіти СВО «Бакалавр» 

спеціальності 204 - «ТВППТ» заочної 

форми навчання 

 

к.с.-г.н., доц. 

Іванова В.Д. 

2,8 30 лютий 

2020р. 

 

 

     

6. Основи тваринництва: методичні к.с.-г.н., доц. 3,6 30 лютий  



рекомендації для виконання 

практичних занять та самостійної 

роботи для здобувачів вищої освіти 

СВО «Бакалавр» освітньої 

спеціальність 181 – «Харчові 

технології», денної форми навчання 

Іванова В.Д. 2020р. 

7. Науковий супровід досягнень у 

тваринництві: методичні 

рекомендації для виконання 

практичних занять та  самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної та освітньо-

наукової програм спеціальності 204 - 

«ТВППТ» СВО «Магістр». денної та 

заочної форми навчання 

доктор с.-г наук. 

проф. Китаєва 

А.П. 

3,0 30 Квітень 

2020 р. 

 

8 

 

Інноваційні технології виробництва 

продукції тваринництва: методичні 

рекомендації для виконання курсового 

проекту для здобувачів вищої освіти 

ступеня «магістр» освітньо-

професійної та освітньо-наукової 

програм  освітньої спеціальності 204 -  

«ТВППТ» денної та заочної форми 

навчання 

доктор с.-г наук. 

проф. 

Нежлукченко Т.І. 

6,0 30 Квітень 

2020 р 

 

 

В.о. зав. кафедри ТВПТ                                                                Т. І. Нежлукченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Миколаїв - 2020 


