
III. План видання текстів лекцій

№          
п/п

Автор
Назва роботи

Мова 
видання

Обсяг, 
друк. арк.

Тираж, 
прим.

Дата 
подання  до 

РВГ
Пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 101 Сіроменко А.М.

Курс лекцій з дисципліни “Будівельні конструкції” (для
студентів 4 курсу денної форми навчання, напряму
підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»
спеціальності  “Менеджмент організації будівництва”).

укр. 2,0 50 грудень Л

2 101 Седишев Е.С.

Курс лекцій з дисципліни “ Залізобетонні та камяні
конструкції” (для слухачів другої вищої освіти на
факультету післядипломної освіти і заочного навчання
спеціальності 7.092101 “Промислове і цивільне
будівництво”)

укр. 3,5 50 жовтень Л

3 102 Гаврилюк О.В.

Конспект лекцій по дисципліні "Інженерна геологія" для
студентів 2-го курсу спеціальності 6.060101
“Теплогазопостачання та вентиляція” денної та заочної
форми навчання

укр 2,5 50 Травень Л

4 105 Апатенко Т.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Будівельна фізика. 
Кліматологія"  (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання за  напрямом підготовки (6.060102) 

укр. 3,8 100 січень Л4 105 Апатенко Т.М.
навчання за  напрямом підготовки (6.060102) 
«Архітектура» спеціальності «Містобудування»)

укр. 3,8 100 січень Л

5 105 Гордієнко С.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Проектування 
транспортних систем" (для студентів 4 курсу денної та 5 
курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки  
(6.060101) «Будівництво»  спеціальності «Міське 
будівництво та господарство»)

укр. 2,0 100 листопад Л

6 105 Жидкова Т.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Міська кліматологія» (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки  (6.060101) «Будівництво» 
спеціальності «Міське будівництво та господарство»)

укр. 1,0 100 листопад Л



7 105 Жидкова Т.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Реконструкція житлових 
територій» (для студентів 5 курсу денної та  заочної форм 
навчання 
за напрямом підготовки 0921(6.060101) «Будівництво»
спеціальності «Міське будівництво та господарство»)

укр. 1,0 100 листопад Л

8 105 Романенко І.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура будівель і 
споруд» (для студентів 2 та 3 курсу денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки (6.060101) 
«Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та 
господарство»,спеціалізації «Технічне обслуговування, 
ремонт та реконструкція будівель»)

укр. 10,0 220 листопад Л

9 105 Котеньова З.І.

Конспект лекцій з дисципліни "Архітектура будівель і 
споруд" (для студентів  2 та 3 курсу всіх форм навчання за 
напрямом підготовки (6.060101) «Будівництво» 
спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» і 
«Охорона праці у будівництві»)

укр. 3,0 100 листопад Л

Конспект лекцій з дисципліни «Планування міст і 
транспорт» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм 

10 105 Ляпенко В.О.

транспорт» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки (6.060101) 
"Будівництво" спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 3,6 100 листопад Л

11 105 Ляпенко В.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи планування і 
благоустрою» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу 
заочної форм навчання  спеціальності 6.092600 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 3,1 100 вересень Л



12 105 Линник І.Е., Чепурна С.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Інженерний благоустрій 
територій і транспорт" (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки  (6.060102) 
«Архітектура» спеціальності «Містобудування») 

укр. 1,0 150 листопад Л

13 105 Мізяк М.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Громадське 
будівництво»(для студентів  2 курсу денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа» професійного спрямування 
«Готельне господарство»)

укр. 3,0 50 листопад Л

14 106 І.В.Древаль

Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні
основи архітектурного проектування», Модуль
3.1.Ландшафтна архітектура. (для студентів 3 курсу
напрямку 1201 (6.060102) «Архітектура» спеціальності
«Містобудування»)

укр. 4,0 100 Грудень Л

15 106 Калініна О.І.
Конспект лекцій з дисципліни « Композиція» (для
студентів 1 курсу напрямку підготовки 6.060102
«Архітектура» спеціальності «Містобудування»)

укр. 4,0 100 Грудень Л

Конспект   лекцій   з   дисципліни    «Історія  мистецтв, 
архітектури та містобудування» (для студентів 3 курсу 
напрямку 1201 (6.060102)«Архітектура»  спеціальності  

16 106 Калініна О.І.
напрямку 1201 (6.060102)«Архітектура»  спеціальності  
«Містобудування»)

укр. 4,0 100 Грудень Л

17 106 В.О.Кодін

Конспект лекцій з курсу «Реставрація архітектурних
об’єктів» (для студентів 5 курсу напрямку 1201
«Архітектура» спеціальності 7.120102 / 8.120102 -
«Містобудування»)

укр. 4,0 100 Грудень Л

18 106 Цигичко С.П.

Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв,
архітектури та містобудування» (для студентів 2 курсу
напрямку 6.060102 «Архітектура» спеціальності
«Містобудування»)

укр. 4,0 100 Грудень Л



19 106 О.І. Россоха
Конспект лекцій з курсу: „Композиція” (для студентів 2
курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура»
спеціальності «Містобудування»)

укр. 4,0 100 Грудень Л

20 106 О.І. Россоха

Конспект лекцій з курсу „Психологія сприйняття міського
середовища” (для студентів 6 курсу напрямку 1201
«Архітектура» спеціальності 7.120102/8.120102 -
„Містобудування”)

укр. 4,0 100 Грудень Л

21 107 Коптєва Г.Л. 

Історія мистецтв, архітектури та містобудування:
Конспект лекцій /розділ 2: Мистецтво, архітектура та
містобудування початку ХХ ст. (для студентів 4 курсу
денної форми навчання напряму 6.060102 (1201) –
«Архітектура» спеціальності 6.120100 –
«Містобудування»)

укр. 3,0 50 Вересень Л

22 107
С.О.Шубович, Л.П.Панова,  
Г.Л.Коптєва, Ю.В.Жмурко

Композиція. Конспект лекцій /частина 3 (для студентів 2
курсу денної форми навчання напряму 6.060102 -
«Архітектура» галузь 0601 – «Будівництво та архітектура»

укр. 3,0 50 Жовтень Л

23 107
С.О.Шубович, 
О.В.Вдовицька

Історія мистецтв, архітектури та містобудування:
Конспект лекцій /Розділ 1 (для студентів 1 курсу денної
форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура»,
галузь 0601 – «Будівництво та архітектура»

укр. 3,5 50 Жовтень Л
О.В.Вдовицька

галузь 0601 – «Будівництво та архітектура»

24 109 Кондращенко О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Наукові дослідження» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня cпеціаліст галузі знань 0601 –
«Будівництво та архітектура» напряму підготовки 0921
«Будівництво» спеціальності – «Міське будівництво та
господарство»).

укр. 2,5 20 серпень Л

25 109 Качура А.О.

Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-
будівельних робіт: Конспект лекцій для студентів 4 курсу
денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921
(6.060101) «Будівництво».

укр. 5 50 жовтень Л



26 109 Кобзар І.І., Осташевська Г.Г.

Тексти лекцій з вивчення дисципліни «Технологія
будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної
та заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр»,

напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» 

спеціальностей МБГ, ПЦБ)

укр. 5 50 квітень Л

27 109 Костюк М.Г., Золотова Н.М. 

Конспект лекцій з дисциліни «Технологія і організація
ремонтно-будівельних робіт» для студентів 4 курсу денної
та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0926
«Водні ресурси»(6.060103 – «Гідротехніка (Водні
ресурси)» спеціальності «Водопостачання та
водовідведення»

укр. 4 50 вересень Л

28 109 Костюк М.Г., Помазан М.Д.

Конспект лекцій з дисципліни „Сучасні засоби зведення
монолітних будівель та інженерних споруд міста” (для
студентів 5 курсу денної і 6 заочної форм навчання
освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр»та «Спеціаліст»

напряму підготовки 0921 – « Будівництво»
спеціальності «Міське будівництво і
господарство»)

укр. 4 50 вересень Л

Тексти лекцій для студентів 1 курсу денної форми

29 109 Шаповал С.В., Юшко В.А.

Тексти лекцій для студентів 1 курсу денної форми
навчання освітньо кваліфікаційного. рівня - бакалавр,
напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»,
спеціальності МО

укр. 4,0 50 серпень Л

30 110 Білогуров В.П., Білогурова Г.В

ГІС в задачах моніторингу: Конспект лекцій для студентів
5 курсу денної форми навчання магістрів за спеціальністю
7.070908 – «Геоінформаційні системи та технології»
напряму підготовки 0709 – “Геодезія, картографія та
землевпорядкування”

укр. 6,0 40 Вересень Л

31 110 Глушенкова І.С.

Конспект лекцій з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 3
«Геодезичні мережі» для студентів 2 курсу денної і
заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101
«Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності
«Геоінформаційні системи і технології» 

укр. 6,0 40 Вересень Л



32 110 Глушенкова І.С.

Конспект лекцій з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 4
«Інженерна геодезія» для студентів 2 курсу денної і 3
курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»

укр. 6,0 40 Травень Л

33 110 Запара Л.Г.

„Картографія з основами топографії”. Конспект лекцій
(для студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, екологія
навколишнього середовища та збалансованого
природокористування»)

укр. 6,0 40 Травень Л

34 110 Шумаков Ф.Т.

Конспект лекцій з дисципліні «Геоінформаційні системи»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму
0921 «Будівництво» спеціальності 7.092108, 8.092108
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 5,0 40 Вересень Л

35 110 Шумаков Ф.Т.

Конспект лекцій з дисципліні «Фотограмметрія та
дистанційне зондування» (для студентів 4 курсу денної
форми навчання за напрямом підготовки 6.080101
„Геодезія, картографія та землеустрій” спеціальності
6.070900 - „Геоінформаційні системи і технології”).

укр. 6,0 40 Вересень Л

6.070900 - „Геоінформаційні системи і технології”).

36 110 Шаульський Д.В.

Конспект лекцій з дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ» для
студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання напряму
підготовки 6.060102 « Архітектура », спеціальності
«Містобудування».

укр. 1,8 18 Вересень Р

37 110 Шумаков Ф.Т.

Конспект лекцій з дисципліні «Цифрова обробка
зображень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
за напрямом підготовки 0709 „Геодезія, картографія та
землеустрій” спеціальності 7.070908 – «Геоінформаційні
системи та технології»).

укр. 6,0 40 Вересень Л



38 201 Бригінець К.Д.

Конспект лекцій по курсу "Утилізація промислових 
відходів" та "Основи утилізації відходів" (для студентів 3 
денної форми навчання напряму 6.040106 Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування та 5 курсу заочної форми навчання 
за напрямом 0708 „Екологія” спеціальності 6.070800 
„Екологія та охорона навколишнього природного 
середовища”).

укр. 1,6 100 Вересень Л

39 201
Стольберг Ф.В.  

Конспект лекцій з дисципліни  «Вступ до фаху» ( для 

студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування»).

укр. 1,2 100 Червень Л

40 201
Стольберг Ф.В.  

Конспект лекцій з дисципліни  «Методологія та 
організація наукових досліджень» ( для магістрів 5-го 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.070801 
«Екологія та охорона навколишнього середовища»). 

укр. 2 100 Червень Л

41 201
Стольберг Ф.В.  
Чернікова О. Ю.

Конспект лекцій з дисципліни  «Стратегія сталого 
розвитку» ( для магістрів 5-го курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.070801 «Екологія та охорона 

укр. 2 100 Червень Л41 201 Чернікова О. Ю.
навчання спеціальності 8.070801 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»).

укр. 2 100 Червень Л

42 201
Телюра Н.О. 

Конспект лекцій навчальної дисципліни  «Організація 

управління в екологічній діяльності і сталий розвиток» 

(для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування”).

укр. 1 100 Вересень Л

43 201
Телюра Н.О. 

Конспект лекцій навчальної дисципліни  «Організація 
управління в екологічній діяльності» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0708 
Екологія спеціальності 6.070800 Екологія та охорона 
навколишнього середовища) 

укр. 1,1 100 Вересень Л



44 201 Ладиженський В. М.

Конспект лекцій по курсу „Проектування 
природоохоронних споруд та заходів” (для студентів 5 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
0708 «Екологія» спеціальність 7.070801 - „Екологія та 
охорона навколишнього середовища”)

укр. 1,1 100 Вересень Л

45 201
Свіренко Л.П.                Дядін 
Д.В.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Особливості 
використання підземних вод на урбанізованих територіях» 
(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 0708 – «Екологія» 
спеціальності 7.070801 «Екологія і охорона 
навколишнього середовища»)

укр. 1,1 101 Вересень Л

46 201
Свіренко Л.П.                Дядін 
Д.В.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інженерна 
літоекологія міст» для студентів 5 курсу денної і 5-6 
курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0708 – 
«Екологія» спеціальності 7.070801 «Екологія і охорона 
навколишнього середовища»

укр. 1,1 102 Вересень Л

47 201
Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П. 

Конспект лекцій з дисципліни «Прикладна 
аероекологія»(модуль 1) для студентів 2 курсу денной 
форми навчання  напряму підготовкі 6.040106 «Екология, 
охорона навколишнього середовища та сбалансоване 
природокористування»

укр. 1,1 102 Вересень Л

природокористування»

48 201
Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П. 

Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна аероекологія 
міст» (для студентів 5 курсу денної форми навчання  
спеціальгості 8.070801 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища») та 5 курсу заочної форми 
навчання 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища») 

укр. 1,1 102 Вересень Л

49 201 Галетич І.К.

Конспект лекцій навчальних дисципліни „Фізичні основи 
екології”, „Фізичні аспекти екології” (для студентів 3 
курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 0708 «Екологія» (6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)

укр. 1,1 102 Вересень Л



50 202 Бєляєва В.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Металознавство і 
зварювання" (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» 
(6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 4,0 100 листопад Л

51 202 Благодарна Г.І.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні 
основи водопідготовки і водокористування» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»)

укр. 4,0 100 жовтень Л

52 202 Дегтерева Л.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Туристське 
природокористування» (для студентів 2 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент організацій» спеціальності МГКТС)

укр. 4,0 100 вересень Л

53 202
Дегтерева Л.І., Булгакова 
О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Моніторинг довкілля та 
охорона навколишнього середовища» (для студентів 3 
курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060103 ”Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 4,0 100 листопад Л

Конспект лекцій з дисципліни “Основи екології” для 
студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за 

54 202
Дегтерева Л.І., Ковальова 
О.О.

студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)» спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення».

укр. 4,0 100 січень Л

55 202
Душкін С.С., Благодарна 
Г.І., Нікулін С.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація ВК систем» 
(для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» спеціальності 
6.092600 «Водопостачання та водовідведення» 

укр. 4,0 100 жовтень Л



56 202 Єріна І.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка впливу об’єктів на 
навколишнє середовище» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» 
(6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 
6.092600 «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 4,0 100 листопад Л

57 202 Никулин С.Е.

Основы гидромелиорации: Конспект лекций для 
студентов 3 курса всех форм обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направления 
подготовки 6.060103 “Гидротехника (Водные ресурсы)”

рус. 4,0 100 червень Л

58 202 Сорокіна К.Б.

Водопостачання та водовідведення: Конспект лекцій для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямами 
підготовки 0921, 6.060101 «Будівництво» спеціальності 
6.092100 «Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 4,0 100 травень Л

59 202 Ткачов В.О., Чуб І.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Водопідготовка в 
системах ТГП і В» (для студентів 5-6 курсів денної і 
заочної форм навчання напряму 0921 «Будівництво», 
спеціальностей 7.092108, 8.092108 «Теплогазопостачання 

укр. 4,0 100 жовтень Л
спеціальностей 7.092108, 8.092108 «Теплогазопостачання 
і вентиляція»)

60 202 Яковенко М.М., Тітов Ю.П.

Курс лекцій з дисципліни "Насосні і повітродувні станції" 
(для студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» (6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 4,0 100 листопад Л

61 202 Яковенко М.М., Тітов Ю.П.

Конспект лекцій з дисципліни "Технічна механіка рідин і 
газу" (для студентів 2, 4 курсів денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка 
(Водні ресурси)» (0926 «Водні ресурси»))

укр. 4,0 100 жовтень Л

62 203 Мокрицька Н.В.

Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2
курсів денної та заочної форм навчання напряму 6.070101
– “Транспортні технології (за видами транспорту)”)

укр. 3,0 100 жовтень Л



63 205 Капцов І.І., Ромашко О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Газопостачання» Частина 
1. Газопроводи і газосховища. Фізико-хімічні властивості 
природних газів. Підготовка газу до дального 
транспортування (для студентів 4-5 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 
(6.060101)  – «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 4,0 100 квітень2010 Л

64 205 Ромашко О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Спецпитання гідравліки 
систем ТГПіВ» для студентів 3-4 курсів денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101)  – 
«Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

укр. 4,0 100
вересень 

2010
Л

65 206 Бораковский О.В.

Вища математика: конспект лекцiй, модуль II, для 
студентів 1-го курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямами підготовки 6.040106 – «Екологiя, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування », 6.060101 – «Будiвництво» 
спеціальності „Промислове та цивільне будівництво”, 
„Міське будівництво та господарство”. 

укр. 3,0 100 Жовтень Л

Конспект лекций. Инженерная графика. (для студентов 1 
курса дневной форми обучения бакалавров по 

66 207 Демиденко Т.П.
курса дневной форми обучения бакалавров по 
направлению 6.140101 - "Гостиничное-ресторанное дело")

Рус. 3,0 100 Жовтень Л

67 207 Демиденко Т.П.

Конспект лекций. Инженерная и компьютерная графика. 
(для студентов 2 курса дневной форми обучения 
бакалавров по направлению 6.030504 - "Экономика 
предприятий")

Рус. 3,0 100 Жовтень Л

68 207 Киркач Т.Є.
Инженерная графіка. (Конспект лекцій для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 - "Будівництво")

Укр 3,0 100 Жовтень Л

69 207 Радченко А.О.
Інженерна графіка. Спеціальний курс. Конспект лекцій. 
(для студентів 1 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво»)

Укр 3,0 100 Жовтень Л



70 301
Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,         Гордієнко О.С.

Конспект лекцій з дисципліни «Ресурсозбереження на
транспорті» / для студентів 4 курсу денної і 5 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки 0922
(6.050702) – «Електромеханіка» спеціальностей -
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів»,
«Електричний транспорт»/

укр. 4,3 50 Жовтень Л

71 301
Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,         Гордієнко О.С.

Конспект лекцій з дисципліни «Енергозбереження та
енергетичний менеджмент» /для студентів 4 курсу денної і
5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922
(6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності
«Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»/. 

укр. 4,2 50 Жовтень Л

72 301
Далека В.Х.,             Хворост 
М.В., Голтв’янський М.А.,  
Гордієнко О.С.

Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт технічних засобів
електричного транспорту» та «Ремонт технічних засобів
метрополітену». Частина 4. Основи ремонту
акумуляторних батарей (для студентів 4 і 5 курсів денної
та заочної форм навчання курсу спеціальності 6.092200 –
«Електричний транспорт»)

укр. 7,3 50 Жовтень Л

Конспект лекцій з дисципліни "Теорія електропривода"
(для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка») 

73 301 Донець О.В. 
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка») 

укр. 6,7 50 Грудень Л

74 301 Донець О.В. 

Конспект лекцій з дисципліни "Теорія та розрахунок
електрообладнання рухомого складу" (для студентів 5
курсу усіх форм навчання спеціальності 7.092202
«Електричний транспорт»)

укр. 6,7 50. Грудень Л



75 301
Єсаулов С.М.,          Бабічева 
О.Ф. 

Мікропроцесорні пристрої на сучасних технологічних
об'єктах. Конспект лекцій із завданнями практичних робіт
з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої
електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої
транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої
систем автоматизації електроприводів»,
"Мікропроцесорні пристрої". (для студентів 4-5 курсів
усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922
(6.070502 – «Електромеханіка»))

укр. 12,0 50 Червень Л

76 301  Зубенко Д.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни «ВИПРОБУВАННЯ,
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»
(для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форм навчання
напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»,
спеціальності «Електричний транспорт») укр. 3,3 50 Листопад Л

77 301 Зубенко Д.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни «Випробування,
експлуатація та ремонт електромеханічних пристроїв»
(для студентів 4,5 курсів всіх форм навчання напряму
підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»,

укр. 3,3 50 Листопад Л77 301 Зубенко Д.Ю.
підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»,
спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»)

укр. 3,3 50 Листопад Л

78 301
Коваленко А.В., 
Голтв’янський М.А. 

Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних
засобів", "Ремонт технічних засобів електричного
транспорту". Частина Ш (для студентів 4-5 курсів усіх
форм навчання спеціальностей 7.092201 – «Електричні
системи і комплекси транспортних засобів", 6.092200 –
"Електричний транспорт")

укр. 8,0 50 Березень Л

79 301 Мінєєва Ю.В. 

Конспект лекцій з дисципліни «Транспортні засоби» (для
підготовки бакалаврів 1 курсу денної та 2 курсу заочної
форм навчання напряму підготовки 6.070101 –
"Транспортні технології"). Частина 2. «Експлуатаційні
властивості транспортних засобів» 

укр. 2,0 50 Травень Л



80 301 Шпіка М.І.

Конспект лекцій з дисципліни "Силові перетворювачі для
автоматизованого електроприводу" (для студентів 4, 5
курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922
(6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності
«Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»)

укр. 4,7 50 Листопад Л

81 301 Шпіка М.І.

Конспект лекцій з дисципліни " Системи керування
електроприводами " (для студентів 3, 4 курсів усіх форм
навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) –
«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні
системи автоматизації та електропривод»)

укр. 4,7 50 Грудень Л

82 301
Шульженко М.Г. ,           
Закурдай С.О.

Динаміка рухомого складу. Конспект лекцій /для
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»
спеціальності «Електричний транспорт»/ 

укр. 6,0 50 Вересень Л

83 303
Шпачук В.П.,          Кузнєцов 
О.М.                                               

Конспект лекцій з прикладної механіки (для студентів 2
курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за
напрямом 6.050702 –“Електромеханіка”)

укр. 10,0 100 Жовтень Л

Технічна механіка. Частина 1. Основи кінетостатики

84 303
Шпачук В.П.,             Золотов 
М.С.            Скляров В.О.                                        

Технічна механіка. Частина 1. Основи кінетостатики
повітряних ліній електропередач: Конспект лекцій (для
студентів 1 і 2 курсу денної і заочної форм навчання
бакалаврів за напрямами 6.050701 “Електротехніка та
електротехнології" спеціальності "Електричні системи
електроспоживання ") 

укр. 10,0 100 Травень Л



85 303
 Шпачук В.П.,     
 Андрієвська Л.С.,      Середа 
Н.В.,            Чупринін О.О.

Опір матеріалів. Ч. 1. Опір матеріалів стержневих
елементів конструкцій при базових навантаженнях
(Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір
матеріалів та основи будівельної механіки», «Основи
теорії споруд» для студентів денної і заочної форм
навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 -
«Будівництво», 6.060102 - «Архітектура», 6.060103 -
«Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.030601 –
«Менеджмент»

укр. 10,0 100 Жовтень Л

86 305
Абракітов В.Е.            Обухов 
С.О.                       

Охорона праці в галузі та цивільна оборона: Конспект 
лекцій для студентів 5 курсу спеціальності – 7.070801, 
8.070801 "Геоінформаційні системи” 

укр. 2 100 1.04.10. Л

87 305 Коржик Б.М.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до 
охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

укр. 1,5 30 30.09.10 Л

88 306 Лисенко М. С. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Етичний
кодекс” (для студентів 1 курсу денної та заочної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за
напрямом підготовки – 6020107 “Туризм»,6140101 ‑

укр. 2 50
грудень 

2010
Л

напрямом підготовки – 6020107 “Туризм»,6140101 ‑
«Готельно-ресторанна справа», 6030601 «Менеджмент»)”

89 306 Фесенко Г.Г.

Конспект лекцій навчальної дисципліни “Етика та
естетика” (для студентів 2 курсу денної форми навчання
напрямів підготовки 6.030601 - «Менеджмент
організацій», 6.020107 - «Туризм», 6.140101 - «Готельно-
ресторанна справа»)

укр. 2 50
гуредень 

2010
Л

90 306 Рассоха І.М.

Конспект лекцій навчальної дисципліни «Методологія
наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «магістр»
спеціальностей 8.050106 “Облік і аудит”, 8.050201
“Менеджмент організацій”

укр. 2 50
грудень 

2010
Л



91 306 Жванко Л.М

Краєзнавство: Курс лекцій для студентів усіх форм
навчання 1, 3 курсів напрямів підготовки 6.030601
«Менеджмент», 1 курсу напряму підготовки 6.030504
«Економіка підприємства», 6. 030509 «Облік і аудит».

укр. 10,0 100
червень 

2010
Л

92 307 Безуглий А.В.

Конспект лекцій з фізики (для студентів 1 курсу денної та
заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.070101
“Транспортні технології (за видами транспорту) укр. 4,0 60 червень Л

93 307 Сидоренко Є.Б.

Конспект лекцій за курсом "Загальна фізика" для
студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки
6.050701 "Електротехніка та електротехнології" укр. 4,0 60 травень Л

94 401 Рогачов О.І., Гаряжа В.М.

Конспект лекцій з курсу „Вступ до спеціальності” (для
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
напряму 6.050701 – „Електротехніка та
електротехнології” зі спеціальності „Електротехнічні
системи електроспоживання”)

Укр. 5 250 Травень Л

95 401 Ягуп В.Г. 

Енергетична електроніка: конспект лекцій (для студентів
денної та заочної форм навчання спеціальності 7.090603,
8.090603 – «Електричні системи електроспоживання»)

Укр. 5 250 Червень Л

96 402 Черкашина О.Л.

Конспект лекцій з дисципліни «Розрахунок і 
конструювання світлових приладів» (для студентів 5
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності
8.090605, 7.090605– "Світлотехніка і джерела світла").

укр. 5,0 100 Вересень Л

97 402 Шепілко Є.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Електротехнічні пристрої
світлотехнічних систем» (для студентів 4 курсу денної і
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701
„Електротехніка та електротехнології” (0906
„Електротехніка”) спеціальності “Світлотехніка і джерела
світла”).

укр. 5,0 100 Червень Л



98 402
Петченко Г.О., Ляшенко 
О.М.

Конспект лекцій з дисципліни “Технологія
світлотехнічного виробництва ”(для студентів 4 курсу
денної і заочної форм навчання напряму підготовки
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” (0906
„Електротехніка”) спеціальності “Світлотехніка і джерела
світла”) 

укр. 5,0 100 Червень Л

99 402 Чернець В.С.

Конспект лекцій з дисципліни «Надійність і діагностика
електрообладнання освітлювальних систем» для студентів
5 курсу денної і заочної форм навчання напряму
підготовки 0609 «Електротехніка» спеціальності –
«Світлотехніка і джерела світла»

укр. 3,5 100 Червень Л

100 402 Овчинников С.С.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи світлотехніки»
(для студентів 2,3 курсу денної і 3,4 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та
електротехнології» (0609 «Електротехніка») спеціальності
– «Світлотехніка і джерела світла»).

укр. 3,5 100 Червень Л

101 404 Клочко В.М., Гагарін В.В.

Конспект лекцій "Психофізичний тренінг" для дисциплін
"Фізичне виховання", "Фізична культура" (для практичних
занять студентів 1-4 курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 4,0 30
червень 
2010 р.

Л

102 404 Горошко Н.І.

Конспект лекцій з настільного тенісу для дисциплін
"Фізичне виховання", "Фізична культура" (для практичних
занять студентів усіх курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 4,0 30
лютий 2010 

р.
Л

103 404 Камаєва О.К.
Конспект лекцій з бадмінтону (для студентів усіх
спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне
виховання", "Фізична культура")

укр. 4,0 30
квітень 2010 

р.
Л

104 404 Морозовський О.Л.
Конспект лекцій з волейболу (для студентів усіх
спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне
виховання", "Фізична культура")

укр. 4,0 30
червень 
2010 р.

Л



105 404 Белоус С.Л.

Конспект лекцій з курсу "Дзюдо" з дисциплін "Фізичне
виховання", "Фізична культура" (для практичних занять
студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей усіх
спеціальностей Академії)

укр. 1,3 30
травень 
2010 р.

Л

106 404 Белоус С.Л.

Конспект лекцій з курсу "Самбо" з дисциплін "Фізичне
виховання", "Фізична культура" (для практичних занять
студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей усіх
спеціальностей Академії)

укр. 1,3 30
червень 
2010 р.

Л

107 405 Зінчина О.Б. 

Курс лекцій з соціології (для студентів 2-3 курсів денної
та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601
Менеджмент, 6.020107 Туризм, 6.140101 Готельно-
ресторанна справа, 6.060102 Архітектура, 6.060101
Будівництво, 6.080101 Геодезія, картографія та
землеустрій, 6.070101Транспортні технології (за видами
транспорту), 6.050702 Електромеханіка, 6.050701
Електротехніка та електротехнології)

укр. 4,0 200
травень 

2010
Л

108 501 Тимошенко В.М.

Конспект лекцій з дисципліни „Економіка якості” (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, 
денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.050107 
„Економіка підприємства”

укр. 10,0 100 грудень Л

Торкатюк В.І,

109 501

Торкатюк В.І,
Шутенко А.Л., 
Пан М.П.,
Бутнік Д.В.,
Штерн Г.Ю., 
Коненко В.В.,
Железнякова І.Л, 
Гайко Є.Ю.

Конспект лекцій з курсу «Диверсифікація будівельного 
підприємства» для студентів 5 курсу спеціальності 
8.050107 – «Економіка підприємства» 

рос. 10,0 250 Вересень Л

110 501
Скала Г.Ф.,                      Пан 
М.П.,            Тимошенко 
В.М.,     Ачкасов І. О.

Конспект лекцій з курсу "Економіка й організація 
інноваційної діяльності в будівництві":  для студентів 4 
курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
0501 (6.030504) – «Економіка підприємства»

укр. 10,0 50 берез. Л



111 501 Трояновська О.Б.

Конспект лекцій з курсу “Стратегія підприємства” (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.030504 (0501)- „Економіка підприємства”

укр. 10,0 50 травень Л

112 502 Бурак О.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва у 
галузях міського господарства» (для студентів 2 курсу 
всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 
“Економіка підприємства ”)

укр. 3 100 2 півріччя Л

113 502 Величко В.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Управління спеціальними 
проектами в міському господарстві» (для студентів 5 
курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 7.050107 – «Економіка підприємства»). 

укр. 3 100 3 квартал Л

114 502 Глухарєв С.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових 
досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.050107 - “Економіка 
підприємства ”). 

укр. 3 100 2 квартал Л

115 502 Княжеченко В.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Планування і контроль на 
підприємстві» (для студентів 4 курсу денної і заочної 
форм навчання за напрямком підготовки 6.030504 - 
Економіка підприємства, спеціальності 6.050100 – 

укр. 3 100 4 квартал Л
Економіка підприємства, спеціальності 6.050100 – 
Економіка підприємства)

116 502 Матвєєва Н.М., Єсіна В.О
Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва» 
(для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)

укр. 3 100 2 квартал Л

117 502

Матвєєва Н.М., 
Водка Н.В.,
Єсіна В.О

Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення на 
підприємствах міського господарства» (для студентів 4 
курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»).

укр. 3 100 2 півріччя Л



118 502 Тітяєв В.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом 
підприємства»(для студентів 5 курсу всіх форм навчання 
спеціальностей 7.050107, 8.050107 – «Економіка 
підприємства»)

укр. 3 100 4 квартал Л

119 502 Тюріна В.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній економічний 
механізм підприємств міського господарства» (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за 
напрямком підготовки 6.030504 - Економіка підприємства 
спеціальність 6.050100 - Економіка підприємства ).

укр. 4 50 2 квартал Л

120 503 Цимбалюк О.А.

Тексти лекцій з дисципліни « Економічна теорія» для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» 
спеціальностей "Промислове і цивільне будівництво", 
"Міське будівництво і господарство"

укр. 3,0 150
Лютий

   2010 р. Л

121 503
Решетило В.П.,
Тимофієва С.Б.,
Стадник Г.В.

Мікроекономіка. Конспект лекцій для студентів напрямів 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 
6.030509 «Облік і аудит»

укр. 14,0 100
Жовтень 

2010
Л

122 503

Островський І.А.,
Шекшуєв О.А.

Тексти лекцій з дисципліни «Основи 
зовнішньоекономічних зв’язків» для  студентів 4 курсу 
денної  і 5 курсу заочної форм навчання напряму укр. 5,0 100

  Квітень
   2010 р. Л122 503

Шекшуєв О.А.
денної  і 5 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 1004 – «Транспортні технології» (6.070101- 
„Транспортні технології (за видами транспорту)”

укр. 5,0 100    2010 р. Л

123 503
Цимбалюк О.А.

Тексти лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» 
для студентів денної та заочної форм навчання  напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування».

укр. 3,2 60
Квітень
   2010 р. Л

124 503

Тимофієва С.Б. Мікроекономіка: тексти лекцій, опорні поняття та 
категорії, контрольні запитання за змістовими модулями 
для студентів денної та заочної форм навчання напрямів 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» та  6.140101 
«Готельно-ресторанна справа».

                  
укр.

5,0 100
Червень
   2010 р Л



125 503

Решетило В.П.,
Єгорова О.Ю.,
Федотова Ю.В.

Тексти лекцій з дисципліни» Основи економічної теорії» 
для студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент».

укр. 4,2 150,0
Червень
   2010 р.

.
Л

126 503

Можайкіна Н.В., Москвіна 
А.О.

Тексти лекцій з дисципліни « Основи економічної  теорії» 
для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.050701«Електротехніка та 
електротехнології».

укр. 3,0 150,0
Жовтень
   2010 р.

.
Л

127 504 Каменська Ю.О.
Конспект лекцій з курсу „Банківська справа” (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 
6.050100 «Облік і аудит», «Економіка та підприємництво)

укр. 5 200 Квітень Л

128 504 Каменська Ю.О.

Конспект лекцій з курсу „Біржева діяльність” (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 0501 –«Економіка і 
підприємництво» (6.030509 – „Облік і аудит”)

укр. 3 150 Квітень Л

129 504 Гордієнко Н.І.

Конспект лекцій з дисципліни  «Аудит фінансової 
звітності» для студентів 6 курсу заочної форми навчання  
напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» 
спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»

укр. 3 150 Квітень Л

спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»

130 504 Лелюк Н.Є.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінанси”  (для 
студентів 3 курсу денної  форми навчання напрямів 
підготовки 6.030509 – „Облік і аудит” та 6.030504 
„Економіка підприємства”)

укр 3 150 Листопад Л

131 504
Харламова О.В., Мізік Ю.І., 
Конопліна О.О. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Аудит" (для 
студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент») 

укр 3 150 Листопад Л

132 506
Килимник І.І.                     
Івасішина Н.В.                     

Конспект лекцій з дисципліни "Господарське та трудове 
право" для студентів денної та заочної форми навчання 
спеціальності 8.070908 - "Геоінформаційні системи і 
технології"

укр. 3 50 вересень Л



133 506 Міхно О.І.

Конспект лекцій з дисципліни "Претензійно-позовна 
робота" для студентів 2 курсу заочної форми навчання 
напряму підготоки бакалавра 6.070101 "Транспортні 
технології (за видами транспорту)" галузі знань 0701 
"Транспорт і транспортна інфраструктура"

укр. 3 50 вересень Л

134 506 Петраш В.І.

Конспект лекцій з дисципліни "Транспортне право" для 
студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання 
напряму підготовки 1004 Транспортні технології 
(6.070101 "Транспортні технології (за видами 
транспорту)")

укр. 3 50 вересень Л

135 506 Петраш В.І.

Конспект лекцій з дисципліни "Земельне право" для 
студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»

укр. 3 50 вересень Л

136 601 Карлова О.А.

Конспект лекцій з курсу "Системи життєзабезпечення 
міста-2" для студентів 2 курсу денної та 1 курсу заочної 
форм навчання
за напрямом підготовки - 6.030601 «Менеджмент» 

Укр. 4,0 100
Квітень 
2010 р.

Л

Конспект лекцій з дисципліни “Теорія систем і системний 
аналіз” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 Травень 

137 601 Грецька Г.М.
навчання за напрямом підготовки 6.030601 
“Менеджмент”,  спеціалізації - “Менеджмент готельного, 
курортного і туристського сервісу", Менеджмент 
організацій міського господарства”)

Укр. 6,0 100
Травень 
2010 р.

Л

138 601 Штерн Г.Ю.
Конспект лекцій з курсу “Корпоративне управління” для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки 
магістр, напряму  “Менеджмент організацій”

Укр. 4,0 50
Березень 
2010 р.

Л

139 601 Бурмака Т.М.
Конспект лекцій з дисципліни “Економіка будівництва” 
для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання 
за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - “Будівництво” 
спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”

Укр. 4,0 50
Травень 
2010 р.

Л



140 601 Сніжко С.В.

Конспект лекцій з курсу «Статистика» для студентів 2
курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань - 0305 -
"Економіка і підприємництво", напряму підготовки -
6.030509 - «Облік і аудит»

Укр. 6,0 100
Лютий 2010 

р.
Л

141 602 Бабаєв В.М.

Тексти лекцій з курсу "Системна організація професійної 
діяльності" для студентів  денної і заочної форм навчання 
спец. 7,8.000003 "Управління проектами"

укр. 3,5 100,0 листопад Л

142 602 Зеленський Б.К.

Тексти лекцій з курсу "Муніципальна соціально-
економічна політика", для студентів 4 курсу, денної 
форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601)- 
„Менеджмент”, спеціальності «Менеджмент організацій» 

укр. 3,5 50,0 листопад Л

143 602 Зеленський Б.К.

Тексти лекцій з курсу "Технологія наукових досліджень", 
для студентів 4 курсу, денної форми навчання  напряму 
підготовки 0502 (6.030601)- „Менеджмент”, спеціальності 
«Менеджмент організацій» 

укр. 3,5 50,0 листопад Л

 Конспект лекцій з курсу ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ 
ДІЙ (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм 

144 602 Фесенко Т.Г.
ДІЙ (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 8.000003 – «Управління 
проектами»)

укр. 3,5 50,0 листопад Л

145 603 Бочаров Б.П.

Конспект лекцій з курсу “Інформатика і основи 
комп'ютерного моделювання” (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та 
архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 
«Архітектура», спеціальності «Містобудування»)

укр. 4,0 100
Жовтень                        

?
Л

146 603
 Гринчак М.В.     Шаповалов 
А.Л.         Кузмичова К.В.

Інформаційні технології в будівництві і бази 
даних.Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
”Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне 
будівництво”

укр. 7,5 100
травень                                 

?
Л



147 603
 Костенко О.Б.,             
Манакова Н.О.

Інформатика. (Конспект лекцій для студентів 1 і 2 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа»).

укр. 7,0 100 жовтень Л

148 603
Костенко О.Б.,             
Манакова Н.О.,            
Макогон Н.В.

 Інформаційні технології в будівництві і бази даних. 
(Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та 3 і 4 
курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності «Міське 
будівництво та господарство»).

укр. 7,0 100 жовтень Л

149 603
Погребняк Борис Иванович   
Булаенко Марина 
Владимировна

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА. Электронные 
таблицы. Конспект лекций для студентов 1-го курса 
дневной и заочной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направления 
подготовки 6.030504 – «Экономика предприятий»

рус. 4,0 100
травень                                         

?
Л

150 603
Федоров М.В.,                      
Хренов О.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика". Модуль 3. 
Програми управління базами даних. (Конспект лекцій для 
студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності 
“Промислове та цивільне будівництво” )

укр. 2,0 100 жовтень Л

Теорія ймовірностей і математична статистика: Конспект 
лекцій для студентів 2 курсу денної форми навчання за 

151 603
Федоров М.В.,                      
Хренов О.М.

лекцій для студентів 2 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, 
спеціальностей  “Промислове та цивільне будівництво”, 
“Міське будівництво та господарство”.

укр. 4,0 100 червень Л

152 603 Яковицький І.Л.

Конспект лекцій з дисципліни «Обчислювальна техніка, 
алгоритмічні мови та програмне забезпечення»  для 
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 0507 - 
«Електротехніка та електромеханіка» за напрямом 
підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології» професійного спрямування 
«Світлотехніка та джерела світла», «Електротехнічні 
системи електроспоживання»

укр. 2,0 100 грудень Л



153 604 Абрамов В.В

Конспект лекцій з дисципліни "Діяльність туристської
самодіяльної організації" для студентів 4 курсу денної та
5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0504
(6.020107) - "Туризм"

укр 5 50
червень 

2010
Л

154 604 Давидова О.Ю. 

Конспект лекцій з дисципліни "Гігієна і санітарія" для
студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-
ресторанна справа".

укр 5 50
червень 

2010
Л

155 604 Колесников О.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Маркетинг туристської
індустрії" для студентів 4 курсу денної форми навчання
напряму підготовки 0504 - "Туризм". 

укр 5 50
червень 

2010
Л

156 604 Кравець О.М.

Конспект лекцій з дисципліни “Університетська освіта”
для студентів 1курсу денної та 2 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-
ресторанна справа". 

укр 5 50
червень 

2010
Л

157 604 Кравець О.М. 
Конспект лекцій з дисципліни “Вступ до гостинності” для
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.030601 - "Менеджмент". 

укр 5 50
червень 

2010
Л

158 604 Кравець О.М. 

Конспект лекцій з дисципліни “Вступ до фаху” для
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.020107 - "Туризм"і студентів 1 укр 5 50

червень 
Л158 604 Кравець О.М. напряму підготовки 6.020107 - "Туризм"і студентів 1

курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.030601 - "Менеджмент". 

укр 5 50
червень 

2010
Л

159 604 Ладиженська Р.С. 

Конспект лекцій з дисципліни "Технологія
обслуговування в готелях і туркомплексах " для студентів
4 курсу денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент"

укр 5 50
червень 

2010
Л

160 604 Леонов Я.В. 
Конспект лекцій з дисципліни "Рекреалогія" для студентів
1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.020107 - "Туризм".

укр 5 50
червень 

2010
Л



161 604 Нохріна Л.А. 

Конспект лекцій з дисципліни "Економіка підприємства"
для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм", та для
студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-
ресторанна справа".

укр 5 50
червень 

2010
Л

162 604 Оболенцева Л.В. 
Конспект лекцій з дисципліни "Основи маркетингу" для
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм". 

укр 5 50
червень 

2010
Л

163 604 Оболенцева Л.В..

Конспект лекцій з дисципліни «Ситуаційне моделюван-ня
та прогнозування» для студентів 5 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 0504 – «Туризм» (8.050401 – 
«Туризм», 8.050402 –«Готельне госпо-дарство»)

укр 5 50 лютий 2010 Л

164 604
Оболенцева Л.В., Познякова 
О.В. 

Конспект лекцій з дисципліни "Технологія наукових
досліджень" для студентів 4 курсу денної форми навчання
напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". 

укр 5 50
червень 

2010
Л

165 604
Оболенцева Л.В., Познякова 
О.В. 

Конспект лекцій з дисципліни "Основи наукових
досліджень" для студентів 4 курсу денної та 5 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 0504

укр 5 50
червень 

2010
Л165 604

О.В. заочної форми навчання напряму підготовки 0504
(6.020107) – "Туризм".

укр 5 50
2010

Л

166 604
Погасій С.О., Краснокутська 
Ю.В. 

Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація,
сертифікація, метрологія» для студентів 2 курсу денної та
3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.140101 «Готельно – ресторанна справа».

укр 5 50 лютий 2010 Л

167 604
Погасій С.О.,       Нохріна 
Л.А. 

Конспект лекцій з дисципліни "Економіка і ціноутворення
на підприємствах туристської індустрії" для студентів 4
курсу денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 0502 (6.030601) -"Менеджмент".

укр 5 50
червень 

2010
Л

168 604
Погасій С.О.,       Нохріна 
Л.А. 

Конспект лекцій з дисципліни "Економіка і ціноутворення
в галузі туризму" для студентів 3 курсу денної та 4 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 -
"Туризм". 

укр 5 50
жовтень 

2010
Л



169 604 Познякова О.В. 

Конспект лекцій з дисципліни "Інвестиційний
менеджмент" для студентів 5 курсу денної та заочної
форми навчання напряму підготовки 0502 –"Менеджмент"
(7.050201 і 8.050201 – "Менеджмент організацій"). 

укр 5 50
червень 

2010
Л

170 604
Поколодна М.М., 
Полчанінова І.Л. 

Конспект лекцій з дисципліни "Рекреаційні комплекси
світу (в тому числі турресурси України)" для студентів 3
курсу денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа".

укр 5 50
червень 

2010
Л

171 604
Поколодна М.М., 
Полчанінова І.Л. 

Конспект лекцій з дисципліни "Туристські ресурси
України" для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної
форм навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм". 

укр 5 50
червень 

2010
Л

172 604
Поколодна М.М.,    Рябєв 
А.А., Полчанинова И.Л

Конспект лекцій з дисципліни "Рекреаційні комплекси"
для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 0504 (6.020107) – «Туризм». 

укр 5 50
червень 

2010
Л

173 604 Рябев А.А. 

Конспект лекцій з дисципліни "Організація гостинності в
засобах розміщення" для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 0504 – «Туризм».

укр 5 50
червень 

2010
Л

174 604 Стешенко О.Д

Конспект лекцій з дисципліни “Технологія готельної
справи” для студентів 3 курсу денної та заочної форм
навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм",
6.140101 - "Готельно-ресторанна справа"

укр 5 50
червень 

2010
Л

175 604 Усіна А.І., Сегеда І.В.

Конспект лекцій з дисципліни "Технологія ресторанної
справи" для студентів 3 курсу денної та заочної форм
навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм"

укр 5 50
червень 

2010
Л

176 605 Віниченко В.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні перевезення» 
(для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму 
підготовки 1004 (6.070101) «Транспортні технології»)

укр. 6 100 Травень Л



177 605 Лобашов О.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Транспортне планування 
міст» (для студентів денної і заочної форми навчання 
спеціальності 7.100402, 8.100402 – “Транспортні 
системи”) 

укр. 6 100 Травень Л

178 605 Пруненко Д.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка транспорту» 
(для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.100402, 
8.100402 – «Транспортні системи»). 

укр. 6 100 Травень Л

179 605 Гюлєв Н.У.
Конспект лекцій з дисципліни «Міські і регіональні 
логістичні системи» (для студентів спеціальності 
7.050208, 8.050208 – “Логістика”)

укр. 6 100 Вересень Л

180 605 Рославцев Д.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз 2» (для 

студентів спеціальності 8.100402 «Транспортні системи»). 
укр. 6 100 Вересень Л

181 701 Жигло О.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Психологія і 
педагогіка»(для студентів 1-го курсу денної та заочної 
форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 – 
«Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»)

укр 3 50 июн.10 Л

182 801 Ачкасов А.Є., Жемеренко О.В

Конспект лекцій з курсу «Організація будівництва»
(для студентів будівельних спец заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня укр. 5,0 100 червень Л182 801 Ачкасов А.Є., Жемеренко О.Вформи навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, 
напряму підготовки 6.060101 Будівництво»

укр. 5,0 100 червень Л

183 801 Ачкасов А.Є., Косяк А.П.

Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку»
 (для студентів для студентів 5 курсу заочної форми 
та слухачів другої вищої 
освіти навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст», 
спеціальності 7.050106 – Облік і аудит)

укр. 6,0 100 червень Л



184 801 Базецька Г.І.

Фінанси підприємства: Конспект лекцій для студентів
 4 курсу заочної форми навчання 
ФПО і ЗН напряму підготовки 
6.050100 – Економіка і підприємництво і 6.050100 -
Менеджмент (0306 – «Менеджмент і адміністрування»), 
 і слухачів для слухачів другої вищої освіти, 
спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства» 
та 7.050106 – «Облік і аудит»

укр. 5,0 100 жовтень Л

185 801 Бойко Л.Г.

Конспект лекцій з дисципліни „Облікова політика 
підприємства”
(для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
галузі знань 0305 - ,,Економіка і підприємництво”, 
напряму підготовки 6.030509 - „Облік і аудит”)

укр. 5,0 100 червень Л

186 801 Воронков О.О.

Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне 
моделювання»
 (для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
бакалаврів 
за галуззю знань 0305 „Економіка і підприємництво”, укр. 5,0 100 жовтень Л186 801 Воронков О.О. за галуззю знань 0305 „Економіка і підприємництво”, 
напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
 і 6.030509 «Облік і аудит»)

укр. 5,0 100 жовтень Л

187 801 Жемеренко О.В.

Конспект лекций здисципліни «Внутрішньогосподарський 
контроль»
(для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
за галуззю знань 0305 - “Економіка і підприємництво”, 
напряму 6.030509 – «Облік і аудит»)

укр. 6,0 100 червень Л



188 801 Леонт’єва Ю.Ю., Охріменко В

Конспект лекцій з дисципліни «Планування і контроль на 
підприємстві» (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за 
галуззю знань 0305 „Економіка і підприємництво” 
(напрямом підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво»), напрям підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» (спеціальність – «Економіка 
підприємства»).

укр. 5,0 100 червень Л

189 801 Леонт’єва Ю.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни «Страхування» (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, за галуззю знань 0305 
„Економіка і підприємництво” (напрямом підготовки 0501 
– «Економіка і підприємництво»), напрям підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» (спеціальність – 
«Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти  
факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання,спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 
050107 - “Економіка підприємства”).

укр. 6,0 100 червень Л

Макроекономіка: конспект лекцій. (для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр», за галуззю знань 0305 - «Економіка і 

190 801
Островський І.А., Тимофеєва 
С.Б.., Сиренко Н.М.

«бакалавр», за галуззю знань 0305 - «Економіка і 
підприємництво» і 0306 – «Менеджмент і 
адміністрування» і слухачів другої вищої освіти за 
спеціальностями 7.050106 –«Облік і аудит» і 7.050107 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 6,0 100 червень Л

191 801 Петрова В.Ф.

Бухгалтерський облік: конспект лекцій (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0305 - 
«Економіка і підприємництво» і 0306 – «Менеджмент і 
адміністрування»)

укр. 5,0 100 листопад Л



192 801 Пушкар Т.А., Федорова В.Г. 

Конспект лекцій з курсу «Економіка й організація 
діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної 
форми навчання за напрямком підготовки 0501 – 
«Економіка і підприємництво» і слухачів другої вищої 
освіти  факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання,спеціальності 7. 050107 - “Економіка 
підприємства”

укр. 6,0 100 червень Л

193 801 Сиренко Н.М.

Регіональна економіка: Конспект лекцій для студентів 4 
курсу заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань – 0305 – 
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» і 6.030504 «Економіка 
підприємства».

укр. 5,0 100 листопад Л

194 801 Склярук Н.І.

Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємства» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання бакалаврів за 
галуззю знань 0305 „Економіка і підприємництво”, 
напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)

укр. 5,0 100 листопад Л

195 801 Склярук Н.І.

Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємства» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання бакалаврів за 
галуззю знань 0305 „Економіка і підприємництво”, укр. 5,0 100 листопад Л195 801 Склярук Н.І. галуззю знань 0305 „Економіка і підприємництво”, 
напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

укр. 5,0 100 листопад Л

196 801 Циганок В.Н.

Оподаткування підприємств: Конспект лекцій для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН 
напряму підготовки 6.050100 – Економіка і 
підприємництво, спеціальностей - Економіка 
підприємства, Облік і аудит

укр. 5,0 100 листопад Л

197 802
Охріменко В.М., Воронкова 
Т.Б.

Електротехніка у будівництві: Конспект лекцій.для
студентів напрямку підготовки 6.060101 – Будівництво укр. 10,2 50,0 червень Л



198 802 Мордовцев С.М. 

Конспект лекцій з курсу "Системи управління базами
даних" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за
напрямом 0502 (6.030601) "Менеджмент" спеціальності
"Менеджмент організацій") 

укр. 10,2 50,0 червень Л

199 802
Охріменко В.М., Воронкова 
Т.Б., Воронков О.О.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ 
ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН 
напряму підготовки 0502 (6.030601) — «Менеджмент» 
спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації 
«Інформаційні системи в менеджменті»)

укр. 10,2 50,0 червень Л

200 803
Журавель В. В., Шевченко 
В. С., Віноградська Н. С.

Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління 
підприємством” для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання (спеціаліст) напряму підготовки 7.050107 - 
Економіка підприємства заочної форми навчанн

укр. 5,0 100 червень Л

201 803 Пашков В.  Ів.

Конспект лекцій з дисципліни "Цивільна оборона" (для 
студентів 1 курсу спеціальності 7.050107 «Економіка 
підприємства» та 7.050106 «Облік і Аудит» (дв) та 6 курсу 
спеціальності 7.050201 «Менеджмент організації» заочної 
форми навчання)

укр. 6,0 100 червень Л

Організація і управління діяльністю об'єднань 
202 ФПК

Прасол В.М.,Паршикова 
Л.Е.

Організація і управління діяльністю об'єднань 
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). 
Конспект лекцій 

укр. 6,0 100 червень Л

203 ФПК Харламова О.В.
Міжнародні стандарти з фінансової звітності. Конспект 
лекцій 

укр. 6,0 100 червень Л


