
СПИСОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

Троцької (Бєлан) Світлани Сергіївни 

 

№ 

з/п 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані Співавтори 

Основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності)  

за профілем кафедри 

1 Інженерне обладнання садово-
паркових об'єктів : методичні вказівки до 

практичних занять для студентів І-ІV курсів 

фак-ту агротехнологій та 
природокористування напряму підготовки 

6.090103 "Лісове і садово-паркове 

господарство" денної форми навчання  

 

методичні 
вказівки 

Сумський 
національний 

аграрний 

університет. 
Суми. 2015. [ел. 

ресурс] 

Жемчужин В.Ю, 
Мельник Т.І. 

2 Лісознавство: навчальний посібник (лекції, 

практичні заняття, самостійна робота) для 

студентів 3-го курсу спеціальності 206 
"Садово-паркове господарство" та 205 

"Лісове господарство" денної та заочної 

форми навчання  

 

навчальний 

посібник 

Сумський 

національний 

аграрний 
університет. 

Суми. 2020.  

Ярощук Р.А., 

Мельник Т.І. 

3 Лісопаркове господарство: навчальний 

посібник (лекції, практичні заняття, 

самостійна робота) для студентів 1-го курсу 
спеціальності 206 "Садово-паркове 

господарство" денної та заочної форми 

навчання другого (магістерського) рівня 

вищої освіти  
 

навчальний 

посібник 

Сумський 

національний 

аграрний 
університет. Суми. 

2020.  

Ярощук Р.А., 

Мельник Т.І. 

4 Ландшафтна таксація: навчальний посібник 

(лекції, практичні заняття, самостійна 
робота) для студентів 3-го курсу 

спеціальності 206 "Садово-паркове 

господарство" денної та заочної форми 

навчання  
 

навчальний 

посібник 

Сумський 

національний 
аграрний 

університет. Суми. 

2020.  

Кременецька Є.О.,  

Мельник Т.І. 

5 Рекреаційне лісівництво: навчальний 

посібник (лекції, практичні заняття, 

самостійна робота) для студентів 3-го курсу 
спеціальності 206 "Садово-паркове 

господарство" та 205 "Лісове господарство" 

денної та заочної форми навчання  

навчальний 

посібник 

Сумський 

національний 

аграрний 
університет. Суми. 

2020.  

Ярощук Р.А., 

Мельник Т.І. 

6 Експлуатація садово-паркових об’єктів: 

навчальний посібник (лекції, практичні 
заняття, самостійна робота) для студентів 1-

го курсу спеціальності 206 "Садово-паркове 

господарство" денної та заочної форми 
навчання другого (магістерського) рівня 

вищої освіти  

 

навчальний 

посібник 

Сумський 

національний 
аграрний 

університет. Суми. 

2020.  

Кременецька Є.О.,  

Мельник Т.І. 

7 Садово-паркові композиції з основами 
топіарного мистецтва: навчальний посібник 

(лекції, практичні заняття, самостійна 

робота) для студентів 4-го курсу 
спеціальності 206 "Садово-паркове 

господарство" денної та заочної форми 

навчання  

навчальний 
посібник 

Сумський 
національний 

аграрний 

університет. Суми. 
2020.  

Жердецька С.В.,  
Мельник Т.І. 



8 Мельник А.В., Жердецька С. В., 

Ярощук Р. А., Троцька С. С. Лісове 

товарознавство. Навчальний посібник 
для  студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальності 205 «Лісове 

господарство». Рекомендовано до видання 
вченою радою СНАУ протокол № 4 від 

26.10.2020 р. 

 

навчальний 

посібник 

Сумський 

національний 

аграрний 
університет. Суми. 

2020. 

Мельник А.В., 

Жердецька С. В., 

Ярощук Р. А. 

 


