
IV. План видання методичних вказівок

№          
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. , 
Пустовойтова О.М.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни “Конструкції будівель та споруд” (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060102 – “Архітектура”)

укр. 1,2 90 травень М

2 101
Псурцева Н.О., 
Пустовойтова О.М.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту та
самостійної роботи з дисципліни “Обстеження та
реконструкція будівель” (для студентів спеціальності
7.092103 “Технічне обслуговування, ремонт і
реконструкція будівель” всіх форм навчання)

укр. 2,0 50 Грудень М

3 101
Стоянов Е.Г.,                    
Псурцева Н.О.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту
“Проектування монолітного ребристого перекриття” та
самостійної роботи з дисципліни “Залізобетонні та
кам’яні конструкції” (для студентів 3 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»
спеціальності “Промислове і цивільне будівництво”)

укр. 1,5 150 травень М

4 101
Псурцева Н.О., 
Пустовойтова О.М.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту та
розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Будівельні
конструкції” (для студентів 3 курсу денної форми
навчання та 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності
“Міське будівництво та господарство”)

укр. 0,5 100 грудень М



5 101 Жиляков В.Я.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту
“Сталевий каркас одноповерхової промислової будівлі
обладнанної мостовими кранами легкого або середнього
режимів роботи” та самостійної роботи з дисципліни
“Металеві конструкції” (для студентів 4 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) –
«Будівництво» спеціальності “Промислове і цивільне
будівництво”)

укр. 1,5 150 травень М

6 102
Бронжаєв М.В. Мишурова 
Т.В. Таранов В.Г.

Методичні вказівки до виконання лабораторних та
практичних занять по спецкурсу за тематикою
магістерської роботи. (для студентів 5 курсу денної форми
навчання за напрямком 0921 - “Будівництво” 8.092101-
"Промислове та цивільне будівництво")

укр.   рос. 1,5 50 Жовтень М

7 102
Бронжаев М.Ф. Мишурова 
Т.В.

Методичні вказівки до виконання РГЗ по курсу 
"Підвалини, фундаменти, механіка грунтів" (для студентів 
3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 0921(6.060101)-
"Будівництво"спеціальності МБГ)

укр.  рос. 1 100 Жовтень М

8 102
Бронжаев М.Ф. Мишурова 
Т.В.

Методичні вказівки до практичних занять по курсу
"Підвалини, фундаменти, механіка грунтів" (для
студентів 4 курсу напряму підготовки 6.060101-
"Будівництво"спеціальності МБГ зочної форми)

укр.   рос. 1 100 Листопад М

9 102 Рудь О.Г.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
дисципліни "Основи механіки грунтів" (для студентів 3
курсу напряму підготовки 6.060101-"Будівництво"
спеціальностей  - ПЦБ)

укр. 1,5 100 Жовтень М

10 102 Таранов В.Г.  Набока А.А.
Методические указания к выполнению испытаний грунтов
в лотке (ЛР) по дисциплине “Научные исследования” (для
студентов дневной формы обучения, специальности
7.092103 "Промышленное и гражданское строительство")

рос.   укр. 1,5 100 Жовтень М

11 104 Шульга М.О.
Наскрізна програма практичної підготовки студентів за 
спеціалізацією "Технічне обслуговування, ремонт і 
реконструкція будівель".

укр. 1,5 75 червень М



12 104 Бобух А.О.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
"Автоматизація інженерних систем" (для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму 6.060101 (0921) 
"Будівництво" спеціальності "Міське будівництво і 
господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель").

укр. 2,5 50 березень М

13 104 Бобух А.О.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
"Автоматизація ВК систем" (для студентів 5 курсу денної 
і 6 курсу заочної форм навчання напряму (0926) "Водні 
ресурси" спеціальності (7.092601) "Водопостачання та 
водовідведення").

укр. 2,5 100 червень М

14 104 Абєлєшов В.І.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Опалення" (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної 
форм навчання напряму 6.060101 (0921) - "Будівництво", 
спеціальності "Міське будівництво і господарство", 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і 
реконструкція будівель").

укр. 5,0 50 грудень М

15 104 Абєлєшов В.І.

Методичні вказівки до курсового проектування з 
дисципліни "Опалення" (для студентів 3 курсу денної і 4 
курсу заочної форм навчання напряму 6.060101 (0921) - 
"Будівництво", спеціальності "Міське будівництво і 
господарство", спеціалізації "Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель").

укр. 2,0 50 грудень М

16 104 Деркач І.Л.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Інженерне обладнання будівель"  (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
6.060101 (0921) "Будівництво" спеціальності "Міське 
будівництво і господарство").

укр. 2 100 листопад М



17 104 Алексахін О.О.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Теплопостачання та гаряче 
водопостачання" (для студентів 3 курсу денної і 5 курсу 
заочної форм навчання напряму 6.060101 (0921) 
"Будівництво" спеціальності "Міське будівництво і 
господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель").

укр. 2 50 листопад М

18 104 Шушляков Д.О.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
"Теплотехніка" (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності 
"Міське будівництво і господарство" спеціалізації 
"Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція 
будівель").

укр. 1,3 40 листопад М

19 104 Шушляков Д.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять і контрольної роботи з дисципліни "Теплотехніка" 
(для студентів 2 курсу денної і 1 курсу заочної форм 
навчання напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності 
"Міське будівництво і господарство" спеціалізації 
"Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція 
будівель").

укр. 2 55 жовтень М

20 105 Апатенко Т.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової , 
практичних та самостійних робіт з дисципліни 
«Будівельна фізика. Кліматологія»(для студентів 4 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 
(6.060102) «Архітектура» спеціальності 
«Містобудування»)

укр. 1,5 100 травень М

21 105 Апатенко Т.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної і 
залікової роботи з дисципліни «Технічний рисунок та 
графічні засоби в будівництві»(для студентів ПОтаЗН, 2 
курсу денної та 1 курсу заочної форм навчання за 
напрямом підготовки (6.060101) «Будівництво» 
спеціальності «Міське будівництво та господарство»)

укр. 1,5 100 квітень М



22 105 Пагі Б.Ю.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання і практичних занять з дисципліни 
«Архітектура будівель і споруд»(спецкурс) (для студентів 
3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки (6.060101) «Будівництво» спеціальності 
«Промислове та цивільне будівництво»)

укр. 1,0 100 вересень М

23 105
Романенко І.І., Котеньова 
З.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання  практичних 
занять та самостійної роботи студентів з виконання 
розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Будівлі і 
споруди» (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій 
міського господарства» )

укр. 3,4 50 травень М

24 106

Амельченко Р.В.
Позднякова Н.П.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
«Архітектурне проектування з використанням ЕОМ» для
студентів 4 курсу напрямку 1201 «Архітектура»
спеціальності «Містобудування»(модуль 1).

укр. 2,0 75 Грудень М

25 106

Амельченко Р.В.
Позднякова Н.П.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
«Архітектурне проектування з використанням ЕОМ» для
студентів 5 курсу напрямку 1201 «Архітектура»
спеціальності  «Містобудування»(модуль 3)

укр. 2,0 75 Грудень М

26 106

Манохін В. П.,
                                       
Мирончик П. В.,
                                Єрошкіна 
О. О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до навчальної практики й
самостійного вивчення матеріалу з дисципліни “Рисунок,
живопис, скульптура” (IV семестр) для студентів 2 курсу
напрямку 6.060102 “Архітектура” спеціальності
“Містобудування” -  освітній рівень “Бакалавр”

укр. 2,0 75 Грудень М

27 106 Єрошкіна О. О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
“ Історія мистецтв, архітектури й містобудування” (для
студентів 3 курсу спеціальності 6.120100
“Містобудування” напряму 1201 (6.060102)
“Архітектура”)  

укр. 2,0 75 Грудень М



28 106
Манохін П.В., Мирончик 
П.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура»
(цикл «Живопис») (для студентів денної форми навчання
1,2,3 курсів напрямку 6.060102 «Архітектура»
спеціальності «Містобудування»)

укр. 2,0 75 Грудень М

29 106
Дудка О.М.              Усачова 
О.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних
занять з дисципліни «Архітектурне проектування» (для
студентів 1 курсу напрямку підготовки 6.060102
«Архітектура» спеціальності «Містобудування»)

укр. 2,0 75 Грудень М

30 107 Бабенко І.О.

Натюрморт: Методичні вказівки до практичних занять та
виконання самостійної роботи з дисципліни «Рисунок,
живопис, скульптура» (для студентів 1-3 курсів денної
форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура» галузь
0601 – «Будівництво та архітектура»).

укр. 1,5 50 Квітень М

31 107 Панова Л.П.  

Прект мікрорайону і житлової групи: Методичні вказівки
до практичних занять з курсу «Архітектурне та
містобудівне проектування» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання напряму 1201 - «Архітектура»
спеціальностей 7.120102, 8.120102 – «Містобудування»

укр. 2,0 50 Червень М

32 107 Маковкін Є.А. 

Рисунок гіпсових геометричних тіл: Методичні вказівки
до практичних занять і виконання самостійної роботи з
курсу «Рисунок, живопис, скульптура» (для студентiв 1
курсу денної форми навчання напряму 6.060102 -
«Архітектура», галузь 0601 – «Будівництво та
архітектура») 

укр. 1,5 50 Червень М

33 107 Бабенко И.А.

Рисунок человека и ландшафта: Методические указания к
практическим занятиям и выполнению самостоятельной
работы по дисциплине "Рисунок, живопись, скульптура".
(для студентов 3 курса дневной формы обучения
направление 6.060102 - "Архитектура"). 

рус. 1,7 50 Вересень М



34 107 Мартишова Л.С.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
курсу «Архітектурний моніторинг міського середовища»
(для студентів 6 курсу денної форми навчання напряму
1201 - «Архітектура» спеціальностей 7.120102, 8.120102 –
«Містобудування») 

укр. 1,0 50 Вересень М

35 107
Мартишова Л.С., Рябоконь 
А.О., Штейнер А.Г.

Методичні вказівки до лабораторних занять та виконання
самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне
проектування з використанням ЕОМ» (для студентів 4 - 5
курсів денної форми навчання напряму 6.060102 (1201) –
«Архітектура» спеціальності 6.120100 -
«Містобудування»

укр. 1,5 50 Жовтень М

36 107 Скомороха С.С.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
курсу «Науково-дослідна робота студентів - архітекторів»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму
1201 - «Архітектура» спеціальності 6.120100–
«Містобудування») 

укр. 0,7 50 Жовтень М

37 107 Вінтаєва Н.С.

Одноколірна акварель: Методичні вказівки до
практичних занять і виконання самостійної роботи з курсу
«Рисунок, живопис, скульптура» (для студентів 2 – 5
курсів денної форми навчання напряму 6.060102 (1201) -
«Архітектура» спеціальності 6.120100 –
«Містобудування») 

укр. 1,0 50 Жовтень М

38 109
Кондращенко О.В., Баранова 
А.А.

Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та
виконання самостійної роботи з дисципліни
«Матеріалознавство» (для студентів 1 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
напряму підготовки 6.060102Архітектура спеціальність
Містобудування)

укр. 2,5 50 червень М



39 109
Кондращенко О.В., Баранова 
А.А.

Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт,
практичних занять, виконання самостійної та контрольної
роботи з дисципліни «Корозія і захист будівельних
матеріалів та конструкцій» (для студентів 5 курсу денної
та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
cпеціаліст галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»
напряму підготовки 0921 «Будівництво»)

укр. 1,8 50 березень М

40 109 Костюк М.Г.

Сучасні способи зведення монолітних будівель та
інженерних споруд: Методичні вказівки для виконання
практичних занять і самостійної роботи (для студентів 5
курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки
0921 «Будівництво» спеціальності. 7.092103 „Міське
будівництво та господарство” 

укр. 1,5 50 січень М

41 109
Золотова Н.М., Шаповал 
С.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та
виконання самостійної роботи з курсу «Будівельні
матеріали і технологія ремонтно-будівельних робіт»для
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом
підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»

укр. 1,2 50 жовтень М

42 109 Юшко В.А.

Будівельне матеріалознавство: Методичні вказівки для 
виконання самостійної роботи з (для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0921 
"Будівництво"спеціальність ТГВ)

укр. 1,2 50 жовтень М

43 109 Юшко В.А.

Методичні вказівки для проведення самостійної роботи з
дисципліни «Вступ до будівельної справи» (для студентів
1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 -
"Будівництво" спеціальності МБГ, ПЦБ)

укр. 1,2 50 серпень М



44 109
Золотова Н.М., Кобзар І.І., 
Осташевська Г.Г.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи за
темою "Проектування сумісного виконання кам’яних і
монтажних робіт" (для студентів 3 курсу денної та заочної
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,
напряму підготовки 0921 "Будівництво" спеціальностей
МБГ, ПЦБ, ТОРБ, ОПБ)

укр. 2 100 грудень М

45 109 Лапшин О.С.

Будівельне матеріалознавство: Методичні вказівки для
самостійної роботи (для студентів 2 курсу денної та
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр напряму підготовки 0926 "Гідротехніка" ("Водні
ресурси"), спеціальність ОВ, ВВ)

укр. 1,2 50 квітень М

46 110 Глушенкова І.С.

Методичні вказівки до навчальної геодезичної
практикидля студентів 1, 2 курсів денної форми навчання
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та
землеустрій» (галузь 0709 «Геодезія, картографія за
землевпорядкування») спеціальності «Геоінформаційні
системи і технології», 1 курсу напряму 6.060101
«Будівництво” спеціальностей «Промислове та цивільне
будівництво»; «Міське будівництво та господарство»;
«Теплогазопостачання та вентиляція» і спеціалізацій
«Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція
будівель» ; «Охорона праці у будівництві», 1 і 3 курсів
напрямку 6.060102 (1201) «Архітектура» спеціальності
«Містобудування»

укр. 1,0 40 Березень М

47 201 Бригінець К.Д.

Методичні вказівки до практичних занять курсу
“Утилізація промислових відходів” (для студентів 3 курсу
денної форми навчання напряму 6.040106 “Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”)

укр. 0,1 100 Вересень М



48 201 Бригінець К.Д.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
“Утилізація промислових відходів” (для студентів 3 курсу
денної форми навчання напряму 6.040106 “Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”)

укр. 0,1 100 Вересень М

49 201 Бригінець К.Д.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи: “Розрахунок параметрів хвостосховища” з курсу
“Утилізація промислових відходів” (для студентів 3 курсу
денної форми навчання напряму 6.040106 “Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”)

укр. 0,7 100 Вересень М

50 201
Бєкєтов В.Є.  
Джураєва О. С.
Дмитренко Т.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи на тему «Розрахунок скрубера Вентурі» з
дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 5
курсу (9 семестр) заочної форми навчання зі спеціальності
6.070800 «Екологія та охорона навколишнього
середовища»)

укр. 0,7 100 Січень М

51 201
Бєкєтов В.Є.  
Джураєва О. С.
Дмитренко Т.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Прикладна аероекологія» модуль 4
– «Технічні засоби і технології мокрої очистки газів» (для
студентів 5 курсу заочної (9 семестр) форми навчання
спеціальності 6.070800 «Екологія та охорона
навколишнього середовища»)

укр. 0,9 100 Січень М

52 201
Пономаренко Є. Г., 
Джураєва О. С. 

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи студентів з дисципліни «Економіка
природокористування» (для студентів 4 курсу денної і
заочної форм навчання напряму 0708 «Екологія»
спеціальності 6.070800 «Екологія та охорона
навколишнього середовища») 

укр. 0,5 100 Січень М



53 201
Пономаренко Є. Г., 
Джураєва О. С. 

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи студентів з дисципліни «Екологічний менеджмент
та аудит» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
напряму 0708 «Екологія» спеціальності 8.070801
«Екологія та охорона навколишнього середовища»)

укр. 0,5 100 Січень М

54 201
Пономаренко Є. Г., 
Джураєва О. С. 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з
дисципліни «Інформаційні технології з охорони довкілля»
модуль 2 – «Програмні засоби для обробки екологічної
інформації. Засоби представлення та отримання
інформації» (для студентів 2 курсу (весняний семестр)
денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування»)

рус. 2,3 100 Лютий М

55 201
Пономаренко Є. Г., 
Джураєва О. С. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної
дисципліни "Інформатика і системологія" модуль 1 -
Основи інформатики і обчислювальної техніки (для
студентів 1 курсу (1 семестр) денної форми навчання
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування)

укр. 0,5 100 Жовтень М

56 201
Пономаренко Є. Г., 
Джураєва О. С. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної
дисципліни "Інформатика і системологія" модуль 2 -
Етапи технологічного процесу обробки інформації;
науково-технічне програмне забезпечення (для студентів 1 
курсу (2 семестр) денної форми навчання напряму
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування)

укр. 0,5 100 Жовтень М



57 201
Телюра Н.О. 

Методичні вказівки до практичних занять з 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. 0,5 100 Вересень М

58 201
Телюра Н.О. 

Методичні вказівки з організації самостійної роботи
студентів з 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. 0,5 100 Вересень М

59 201 Дмитренко Т.В. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліні «Прикладна гідроекологія» (для студентів 2
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування")

укр. 0,5 100 Вересень М

60 201 Дмитренко Т.В. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Прикладна гідроекологія» (для студентів 3 курсу денної
форми навчання за напрямом підготовки 6.040106
«Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування»)

укр. 0,5 100 Вересень М

61 201 Дмитренко Т.В. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни «Прикладна гідроекологія» (для
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм
навчання за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування» та спец. 6.070800 - «Екологія та
охорона навколишнього середовища»)

укр. 0,5 100 Вересень М



62 201 Дмитренко Т.В. 

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з
курсу «Прикладна гідроекологія» (для студентів 2 курсу
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106
– «Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування»)

укр. 0,5 100 Вересень М

63 201 Бараннік В. О.

Лабораторні роботи з дисципліни “ Інформаційні
технології управління” (для студентів 5 курсу заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
напряму підготовки 0708 - “Екологія”, спеціальності -
6.070800 “Екологія та охорона навколишнього
середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М

64 201 Бараннік В. О.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з
дисципліни “ Інформаційні технології управління” (для
студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму
підготовки 0708 - “Екологія”, спеціальності - 6.070800
“Екологія та охорона навколишнього середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М

65 201 Бараннік В. О.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи з дисципліни «Системний аналіз довкілля» (для
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки
6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування”, спеціальності -
“Екологія та охорона навколишнього середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М

66 201 Бараннік В. О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
«Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 2 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр напряму підготовки 6.040106 - “Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”, спеціальності - “Екологія та
охорона навколишнього середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М



67 201 Бараннік В. О.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни “ Інформаційні технології управління” (для
студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0708-
“Екологія”, спеціальності - 6.070800 “Екологія та охорона
навколишнього середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М

68 201 Бараннік В. О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни “Прикладна механіка
рідин і газів” (для студентів 2 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона
навколишнього природного середовища та збалансоване
природокористування”)

укр. 0,5 100 Вересень М

69 201 Вергелес Ю.І.

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної
дисципліни "Екологія міських систем" (для студентів 1 і 2
курсів денної форми навчання за напрямом підготовки
бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього
природного середовища та збалансоване
природокористування”)

укр. 0,5 100 Вересень М

70 201 Вергелес Ю.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи за темою: «Комплексна порівняльна ландшафтно-
екологічна характеристика ділянок міської території, що
належать до різних функціональних зон» з навчальної
дисципліни "Екологія міських систем" (для студентів 1
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього
природного середовища та збалансоване
природокористування”)

укр. 0,5 100 Вересень М



71 201 Вергелес Ю.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи за темою: «Фенологія деревних рослин восени в
умовах урбанізованого довкілля» з навчальної дисципліни
"Екологія міських систем" (для студентів 2 курсу денної
форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів
6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного
середовища та збалансоване природокористування”)

укр. 0,5 100 Вересень М

72 201 Вергелес Ю.І.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з
навчальної дисципліни "Екологія міських систем" (для
студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання за
напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія,
охорона навколишнього природного середовища та
збалансоване природокористування”)

укр. 0,5 100 Вересень М

73 201 Вергелес Ю.І.

Біологія міського середовища: Методичні вказівки до
практичних занять, виконання розрахунково-графічних
завдань і самостійної роботи (для студентів 1, 2 курсів
заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.040106
– «Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування»)

укр. 0,5 100 Вересень М

74 201 Вергелес Ю.І.

Інформаційні технології: Методичні вказівки до
лабораторних занять та самостійної роботи (для студентів
5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом
підготовки спеціалістів 0708 - „Екологія”, спеціальності
7.070801 - „Екологія та охорона навколишнього
природного середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М

75 201 Вергелес Ю.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні технологі"
(для студентів 5 курсу денної форми навчання за
напрямом підготовки магістрів 0708 - „Екологія”,
спеціальності 8.070801 - „Екологія та охорона
навколишнього природного середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М



76 201 Вергелес Ю.І.

Інформаційні технології: Методичні вказівки до
лабораторних занять і самостійної роботи (для студентів 5
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
магістрів 0708 - „Екологія”, спеціальності 8.070801 -
„Екологія та охорона навколишнього природного
середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М

77 201 Вергелес Ю.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з навчальної дисципліни «Прикладна
фітоекологія» (для студентів 4, 5 курсів денної і заочної
форм навчання за напрямами підготовки 0708 - „Екологія”
і 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього
природного середовища та збалансоване
природокористування”)

укр. 0,5 100 Вересень М

78 201 Вергелес Ю.І.

Комунікативне спілкування в екології: Методичні
рекомендації до практичних занять і самостійної роботи
(для студентів 1 курсу денної форми навчання за
напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія,
охорона навколишнього природного середовища та
збалансоване природокористування”)

укр. 0,5 100 Вересень М

79 201 Вергелес Ю.І.

Прикладна фітоекологія: Методичні вказівки до
практичних занять і самостійної роботи (Для студентів 4,
5 курсів денної і заочної форм навчання за напрямами
підготовки 0708 - „Екологія” і 6.040106 - „Екологія,
охорона навколишнього природного середовища та
збалансоване природокористування)

укр. 0,5 100 Вересень М

80 201 Катков М.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107
– «Туризм»)

укр. 0,5 100 Вересень М

81 201 Катков М.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки
6.020107 – «Туризм»)

укр. 0,5 100 Вересень М



82 201
Ладиженський В. М., 
Телюра Н. О

Методичні вказівки до виконання практичних,
самостійних та контрольних робіт до навчальної
дисципліни «Екологічне інспектування» (для студентів 5
курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, напрям підготовки
0708 - «Екологія», спеціальності 7.070801 „Екологія та
охорона навколишнього середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М

83 201
Ладиженський В. М.,                  
Телюра Н. О

Методичні вказівки для виконання практичних,
самостійних та контрольних робіт навчальної дисципліни
«Екологічне право і експертиза» (для студентів 3-4 курсів
денної та заочної форм навчання напряму підготовки
(0708- "Екологія") 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування»)

укр. 0,5 100 Вересень М

84 201
Ладиженський В. М.,               
Телюра Н. О

Методичні вказівки для виконання практичних,
самостійних та контрольних робіт навчальної дисципліни
«Екологічна стандартизація і сертифікація» (для
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напрям
підготовки 0708 - «Екологія», спеціальності 7.070801
„Екологія та охорона навколишнього середовища”)

укр. 0,3 100 Вересень М

85 201
Ладиженський В. М., Іщенко 
А.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
«Інженерна гідроекологія міст» (для студентів 5 курсу
денної та 5-6 курсів заочної форм навчання за напрямом
підготовки 0708 - „Екологія”, спеціальностей 7.070801та
8.070801 - „Екологія та охорона навколишнього
середовища”)

укр. 0,3 100 Вересень М

86 201
Ладиженський В. М., Іщенко 
А.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з навчальної дисципліни „Проектування
природоохоронних споруд і заходів” (для студентів 5
курсу денної форми навчання напряму 0708 «Екологія»
спеціальності 7.070801 - „Екологія та охорона
навколишнього середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М



87 201 Саратов І.Ю.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з курсу “Загальна гідрологія і гідротехнічні
споруди” (для студентів 2 курсу денної форми навчання
напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування”)

укр. 0,5 100 Вересень М

88 201 Саратов І.Ю.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
курсу “Загальна гідрологія і гідротехнічні споруди” (для
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування”)

укр. 0,5 100 Вересень М

89 201 Саратов І.Ю.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
курсу “Метеорологія і кліматологія” (для студентів 2
курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування”)

укр. 0,5 100 Вересень М

90 201 Спірін О.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни „Біогеохімія і мікробіологія” (для
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму
6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 0,5 100 Вересень М



91 201 Спірін О.І.

МЕТОД КЛІМАДІАГРАМ (за Ґоссеном – Вальтером):
Практичний порадник до вивчення теми „Клімат. Основні
кліматичні зони Землі. Зв'язок клімату i рослинності.
Клiмадiаграми за Ґоссеном-Вальтером”, виконання
курсової роботи з дисципліни „Загальна екологія” і
підготовки розділу „Кліматичні умови території”
дипломних і маґістерських робіт (для студентів ІІ курсу
денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування» та V курсу заочної форми
навчання за напрямом 0708 „Екологія” спеціальності
6.070800 „Екологія та охорона навколишнього
природного середовища)

укр. 0,5 100 Вересень М

92 201
Стольберг Ф. В.,            
Чернікова О. Ю.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з навчальної дисципліни „Стратегія сталого
розвитку” (для магістрів 5 курсу денної форми навчання
напряму 0708 «Екологія» спеціальності 8.070801 -
„Екологія та охорона навколишнього середовища”)

укр. 0,5 100 Вересень М

93 201
Свіренко Л.П.                Дядін 
Д.В.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи з навчальної дисципліни «Особливості
використання підземних вод на урбанізованих територіях»
для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм
навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і
магістр напряму підготовки 0708 – «Екологія»
спеціальності 7.070801, 8.070801 «Екологія і охорона
навколишнього середовища»

укр. 0,5 100 Вересень М

94 201
Свіренко Л.П.                Дядін 
Д.В.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи 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. 0,5 100 Вересень М



95 201
Свіренко Л.П.                Дядін 
Д.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
та контрольної роботи з навчальної дисципліни
«Інженерна літоекологія міст» для студентів 5 курсу
денної і 5-6 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 0708 – «Екологія» спеціальності 7.070801
«Екологія і охорона навколишнього середовища»

укр. 0,5 100 Вересень М

96 201
Свіренко Л.П.                Дядін 
Д.В.

Методичні вказівки до практичних занять, виконання
курсового проекту та самостійної роботи з навчальної
дисципліни «Інженерна літоекологія міст» для студентів 5
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр напряму підготовки 0708 – «Екологія»
спеціальності 8.070801 «Екологія і охорона
навколишнього середовища»

укр. 0,5 100 Вересень М

97 201
Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Методи і прибори контролю стану
атмосферного повітря» (для студентів 5-го курсу денної та
6-го курсу заочної форм навчання спеціальності 7.070801
«Екологія та охорона навколишнього середовища») 

укр. 0,5 100 Листопад М

98 201
Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи, практичних занять та самостійної роботи з
дисципліни «Інженерні аспекти аероекології» для
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього
середовища та сбалансоване природокористування»

укр. 0,5 100 Листопад М

99 202
Берещук М.Я., Тихонюк-
Сидорчук В.О.

Тест-завдання для самостійної роботи студентів з 
дисципліни  “Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів” (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» 
(6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») спеціальності 
6.092600  “Водопостачання та водовідведення”)

укр. 2,0 50 листопад М



100 202 Благодарна Г.І. 

Методичні вказівки для самостійного вивчення 
навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для 
студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 50 вересень M

101 202
Благодарна Г.І., Булгакова 
О.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Водопостачання» (для студентів 4 
курсу усіх форм навчання напряму 0926 – «Водні 
ресурси» (6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»), 
спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 2,0 50 вересень M

102 202
Душкін С.С., Благодарна 
Г.І., Нікулін С.Ю.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Експлуатація ВК систем» (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0926 
«Водні ресурси» спеціальності 6.092600 «Водопостачання 
та водовідведення»

укр. 2,0 50 вересень M

103 202
Душкін С.С., Благодарна 
Г.І., Солодовник М.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
самостійної роботи та виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Аварійні ситуації ВК систем» (для студентів 
5-6 курсів денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 0926 «Водні ресурси» спеціальності 7.092601 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 50 вересень M

104 202 Ковальова О.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу 
денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»

укр. 2,0 50 грудень M



105 202 Колеснік Н.Ю.

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
“Властивості вологого повітря” з дисципліни 
″Теплогазопостачання та вентиляція″ (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» 
(6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») спеціальності 
6.092600 «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 50 грудень М

106 202 Крамаренко Л.В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом 
0926 «Водні ресурси» спеціальності 8.092601 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 1,0 10 травень М

107 202 Никулин С.Е.

Методические указания по проведению практических 
занятий, лабораторных работ и выполнению контрольной 
работы по дисциплине ″Термодинамика и теплопередача с 
основами физической химии″ (для студентов 5 курса 
заочной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направления 
подготовки 0926 “Водные ресурсы” специальности 
6.092600 “Водоснабжение и водоотведение”)

укр. 2,0 50 квітень M

108 202
Никулин С.Е., Благодарная 
Г.И.

Методические указания к самостоятельному изучению 
дисциплины “Эксплуатация водопроводно-
канализационных систем” (для студентов 4-5 курсов всех 
форм обучения образовательно-квалификационного 
уровня бакалавр, направления подготовки 0926 “Водные 
ресурсы” (6.060103 "Гидротехника (Водные ресурсы)") 
специальности  “Водоснабжение и водоотведение”

укр. 2,0 50 лютий M



109 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання розрахунково-графічного завдання та 
самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Водопостачання та водовідведення” (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 6.092100 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2,0 50 жовтень М

110 202 Яковенко М.М., Тітов Ю.П. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та 
розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Насосні 
і повітродувні станції" (для студентів 4, 5 курсів денної та 
заочної форм навчання напряму 0926 «Водні ресурси» 
(6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 2,0 50 листопад М

111 202
Яковенко М.М., Тітов Ю.П., 
Бєляєва В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Технічна механіка рідини і газу" (для 
студентів 2, 4 курсів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» (6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 2,0 50 жовтень M

112 202
Яковенко М.М., Тітов Ю.П., 
Шевченко Т.О.

Інженерна гідравліка: Методичні вказівки до практичних 
занять (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напрямів підготовки 0926 – «Водні ресурси», 6.060103 – 
«Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 6.092600 – 
Водопостачання та водовідведення)

укр. 2,0 50 квітень M

113 203
Мокрицька Н.В., Волювач 
С.В., Нестеренко С.В., 
Панайотова Т.Д.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 3 курсів заочної
форми навчання напрямів 6.060101 – “Будівництво”,
6.050702 – “Електромеханіка”, 6.030601 – “Менеджмент”)

укр. 2,7 100 червень М

114 203 Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
дисципліни "Захист від корозії" (для студентів 2 курсу
денної та 1 – 2курсів заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.060101 – “Будівництво”)

укр. 2,7 100 вересень М



115 203 Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
дисципліни "Електрохімія і захист від корозії" (для
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом
підготовки 0926 “Водні ресурси” (6.060103 –
"Гідротехніка (водні ресурси)"))

укр. 2,7 100 вересень М

116 203 Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Захист від корозії" (для студентів 2 курсу
денної та 1 – 2курсів заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.060101 – “Будівництво”)

укр. 2,7 100 жовтень М

117 203
Мураєва О.О.,                       
Зайцева І.С.,                              
Нат Т.П.

Методичні вказівки до виконання самостійних і
контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму
6.060103 – “Гідротехніка ( водні ресурси)”)

укр. 2,7 100 березень М

118 203
Мураєва О.О.,                       
Зайцева І.С.,                              
Нат Т.П.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу
заочної форми навчання напряму 6.060103 –
“Гідротехніка ( водні ресурси)”)

укр. 2,7 100 березень М

119 203 Нат Т.П.

Методичні вказівки до виконання самостійних і
контрольних робіт з дисципліни "Фізико - хімічні методи
аналізу" (для студентів 2 курсу денної та 2 – 3 курсів
заочної форм навчання напряму 6.040106 – “Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”), дисципліни "Фізико - хімічні
методи аналізу води" (для студентів 2 курсу денної та 2 –
3 курсів заочної форм навчання напряму 6.060103 –
“Гідротехніка (водні ресурси)”)

укр. 2,7 100 вересень М

120 203
Зайцева І.С.,                            
Панайотова Т.Д.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Харчова хімія" (для студентів 1 – 2 курсів
денної та заочної форм навчання напряму 6.140101 –
“Готельно-ресторанна справа")

укр. 2,7 100 жовтень М

121 203
Панайотова Т.Д.,                    
Зайцева І.С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Хімія води" (для студентів 3 курсу денної
форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 –
“Гідротехніка(водні ресурси)”)

укр. 2,7 100 серпень М



122 203 Мураєа О.О., Зайцева І.С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
"Ландшафтно-екологічної навчальної практики. Частина 2
"Аналітична хімія"" (для студентів 2 курсу денної форми
навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”)

укр. 2,7 100 жовтень М

123 203 Мураєва О.О., Зайцева І.С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
"Виробничої практики (отримання робочої кваліфікації)"
(для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму
6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”)

укр. 2,7 100 жовтень М

124 203

Безцінний О.О.,                      
Волювач С.В., Зайцева І.С., 
Мокрицька Н.В.,              
Мураєва О.О., Нат Т.П., 
Нестеренко С.В., 
Панайотова Т.Д.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу денної форми
навчання за напрямом підготовки 6.170202 – “Охорона
праці”)

укр. 2,7 50 травень М

125 203

Панайотова Т.Д., Нестеренко 
С.В.,              Зайцева І.С.,              
Мураєва О.О.,             
Мокрицька Н.В., Нат Т.П., 
Волювач С.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу денної форми
навчання за напрямом підготовки 6.170202 – “Охорона
праці”)

укр. 4,7 50 червень М

126 205 Пранцуз О.С.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
дисципліни «Вентиляція» «Аеродинамічний розрахунок
систем вентиляціі» для студентів 4 курсів денної та
заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921
(6.060101) – «Будівництво» спеціальності
«Теплогазопостачання і вентиляція»  

укр. 1,0 100
березень 
2010р.

М



127 205 Пранцуз О.С.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Вентиляція» «Властивості вологого повітря і 
зображення процесів обробки повітря на i-d-діаграмі» для 
студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101)  –  «Будівництво» 
спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» 

укр. 1,0 50
березень 
2010р.

М

128 205

Ромашко О.В.,Хренов А. М., 
Міланко В. А.
  

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи студентів з дисципліни «Газопостачання» для 
студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» 
спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1,0 100 квітень 2010 М

129 205 Пустовойтов О.В.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання 
будинків» (для студентів 5 курсів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 7.092108 - «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 1,0 100
вересень 
2010р.

М

130 205
Ромашко О.В.,Березняк І.Є.
  

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання курсової роботи та самостійної роботи   з 
дисципліни „Тепломассообмін” ( для студентів 3 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво», спеціальності– 
«Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1,0 100
вересень 
2010р.

М

131 205
Ромашко О.В.,Березняк І.Є.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної 
роботи, контрольної роботи  та самостійної роботи  з 
дисципліни „Технічна механіка рідини і газу” ( для 
студентів 2-3 курcів денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», 
спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1,0 100
вересень 
2010р.

М



132 205
Ромашко О.В., Хренов О.М., 
Міланко В.А.

Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічної роботи 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. 1,0 100
вересень 

2010
М

133 205
Ромашко О.В., Хренов О.М., 
Міланко В.А.

Методичні вказівки для практичних занять 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. 1,0 100
вересень 

2010
М

134 205
Ромашко О.В.,Березняк І.Є. 

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання курсової роботи  та самостійної роботи з 
дисципліни „Термодинаміка”  ( для студентів 2 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво», спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1,0 100
вересень 
2010р.

М

135 206
Колосов А.І.,  Якунін А.В.,  
Ламтюгова С.М. 

Аналітична геометрія у презентаціях. Частина друга: 

Аналітична геометрія у просторі: Електронний альбом 

дидактичних матеріалів до самостійної роботи з 

дисципліни “Вища математика” для студентів 1 і 2 курсів 

денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 

6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 

спеціальності  “Електротехнічні системи 

електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла”

укр. 3,0 100 Червень М

136 206
 Коваленко Л.Б., 
Станішевський С.О., 

Збірник тестових завдань з вищої математики (для 
організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
“Менеджмент”, 6.140101 – “Готельно-ресторанна 
справа”,6. 020107 – “Туризм”. 

укр. 4,0 100 Жовтень М



137 206 Данилевський М.П. 

Елементи теорії ймовірності (Розрахунково-графічне 
завдання з дисципліни „Вища математика” для 
самостійної роботи студентів другого курсу денної форми 
навчання галузі знань “Геодезія та землеустрій”,  за 
напрямом підготовки 6.080101 – “Геодезія, картографія та 
землеустрій”) 

укр. 4,0 100 Жовтень М

138 206
Володченко А.О., Кузнєцова 
Г.А., Ламтюгова С.М.

Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з
вищої математики для студентів 1-го курсу денної форми
навчання всіх спеціальностей. Частина 2. 

укр. 3,0 300 Вересень М

139 206
Володченко А.О., Кузнєцова 
Г.А., Ламтюгова С.М.

Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з
вищої математики для студентів і 2-го курсів денної
форми навчання всіх спеціальностей. Частина 3. 

укр. 3,0 300 Вересень М

140 206 Колосов А.І.,  Якунін А.В.,  Ситникова

Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 

шоста: Операційне числення. Варіаційне числення 

(дидиактичні матеріали для самостійної роботи з 

дисципліни "Вища математика"для студентів 1 курсу 

денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 

6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, спец.  

“Електротехнічні системи електроспоживання”,  

“Світлотехніка і джерела світла”. 

укр. 3,0 100 Жовтень М

141 206
Вороновська Л.П., Пахомова 
Є.С., Шульгіна С.С.

Методичні вказівки з вищої математики для самостійної
роботи студентів 1 курсу всіх спеціальностей. Частина 2. укр. 2,0 100 Жовтень М

142 206
Станішевський С.О., 
Печеніжський Ю.Є.

Завдання з вищої математики (модулі 1, 2, 3)і приклади їх
розвязання (для самостійної роботи студентів 1, 2 курсів
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки
6.060101 „Будівництво” спеціальності
„Теплогазопостачання і вентиляція”) 

укр. 3,0 100 Жовтень М

143 206
Вороновская Л.П., 
Кузнецова А.А. 

Математика. Методические указания для работы с
иностранными студентами подготовительного отделения рус. 3,0 50 Жовтень М



144 207 Галкіна Г.Д.

Методичні вказівки до практичних занять і виконання 
розрахунково-графічних робіт з нарисної геометрії для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060102 - "Архітектура" (перший семестр)

Укр. 3,0 50 Жовтень М

145 207
Демиденко Т.П.,
Радченко А.А., 
Киркач Т.Е.

Методические указания к лабораторным работам, 
расчетно-графическим работам и самостоятельной работе 
по курсу "Компьютерная графика в строительстве" (для 
студентов 3 курса дневной и 2 курса заочной форм 
обучения бакалавров по направлению 6.060101 
"Строительство")

Рус. 3,0 50 Жовтень М

146 207
Демиденко Т.П.,
Радченко А.А., 
Киркач Т.Е.

Методические указания к практическим занятиям, 
расчетно-графическим работам и самостоятельной работе 
по курсу "Инженерная и компьютерная графика" (для 
студентов 2 курса дневной и  заочной форм обучения 
бакалавров по направлению 6.030504  "Экономика 
предприятий")

Рус. 3,0 50 Жовтень М

147 207
Демиденко Т.П., 
Радченко А.А., 
Киркач Т.Е.

Методические указания к практическим занятиям, 
расчетно-графическим работам и самостоятельной работе 
по курсу "Инженерная   графика" (для студентов 1 курса 
дневной и  заочной форм обучения бакалавров по 
направлению 6.140101 "Гостинично-ресторанное дело")

Рус. 3,0 50 Жовтень М

148 207
Киркач Т.Є., 
Рапина Т.В.

Інженерная графика (Робочий зошит до практичних 
занять для студентів 1 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 - "Будівництво")

Укр. 3,0 50 Жовтень М

149 207 Лусь В.І.

"Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка" 
(робочий зошит, з нарисної геометрії для виконання 
завдань на практичних заняттях, розрахунково-графічних 
завдань та самостійної роботи) (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.060103 - "Гідротехніка 
(водни ресурси)")

Укр. 3,0 50 Жовтень М



150 207 Мандріченко О.Є.

Робочий зошит до практичних занять з дисципліни 
"Інженерна графіка" (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямком підготовки 6.050701 - 
"Електротехніка та електротехнології")

Укр. 3,0 50 Жовтень М

151 207
Лусь В.И., 
Швыдкий С.Н.

Инженерная графика Справочные материалы для 
практических занятий (для студентов 1 курса дневной и 
заочной форми обучения бакалавров по направлениям 
6.050701 - "Электротехника и электротехнологии", 
6.050702 - "Электромеханика", 6.060101 - 
"Строительство")

Рус. 3,0 50 Жовтень М

152 207 Радченко А.О.

Архітектурно-будівельне креслення будинку. Методичні 
вказівки до лабораторних робіт та самостійного 
виконання розрахунково-графічних завдань з інженерної 
графіки (спеціальний курс) (для студентів денної форми 

Укр. 3,0 50 Жовтень М

153 207 Репетенко М.В.

Нарисна геометрія, інженерная та машинні графіка. 
Частина 1. Нарисна геометрія. Методичні вказівки і 
контрольні завдання (для студентів заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.060103 -"Гідротехніка (водні 
ресурси)")

Укр. 3,0 50 Жовтень М

154 207 Руденко Т.Л.

Інженерна графіка. Методичні вказівки та контрольні 
завдання для студжентів заочної форми і прискореної 
форм навчання, та екстернів напряму підготовки 6.050702 - 
"Електромеханіка"

Укр. 3,0 50 Жовтень М

155 301
Андрейченко В.П.,     
Закурдай С.О.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
дисципліни “Електричне обладнання рухомого складу”
(для студентів 3 та 4 курсів усіх форм навчання напряму
підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»
спеціальності «Електричний транспорт» ) 

укр. 1,5 50 Червень М



156 301
Андрейченко В.П.,     
Закурдай С.О.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Проектування та розробка
електрообладнання транспортних засобів» (для студентів
4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922
(6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів») 

укр. 4,0 50 Червень М

157 301 Бабічева О.Ф.

Методичні вказівки для виконання практичних робіт та
самостійного вивчення дисципліни «Моделювання
електромеханічних систем» (для студентів 4 курсу заочної
форми навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502 –
«Електромеханіка»))  

укр. 1,7 50 Листопад М

158 301
Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,         Гордієнко О.С.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи та самостійної роботи студентів 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. 3,3 50 Жовтень М

159 301
Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,         Гордієнко О.С.

Методичні вказівки до практичних занять 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. 3,3 50 Жовтень М



160 301
Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,         Гордієнко О.С.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи та самостійної роботи студентів 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. 3,3 50 Жовтень М

161 301
Далека В.Х.,                   Ісаєв 
Л.О.,                  Гарбуз Н.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання
контрольної роботи з дисципліни „Правила експлуатації
міського електричного транспорту” (для студентів 5-6
курсів усіх форм навчання спеціальності 7.092202,
8.092202 – „Електричний транспорт”)  

укр. 1,5 50 Жовтень М

162 301
Далека В.Х.,               
Коваленко В.І.   

Збірник задач для практичних занять з дисциплін
«Технічна експлуатація електричного транспорту»,
«Технічна експлуатація транспортних засобів» (для
студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу
заочної форми навчання спеціальностей 6.092200 –
«Електричні системи та комплекси транспортних засобів»,
«Електричний транспорт»)

укр. 2,7 50 Червень М

163 301 Донець О.В. 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з
дисципліни "Теорія та розрахунок електрообладнання
рухомого складу" (для студентів 5 курсу усіх форм
навчання спеціальності 7.092202 «Електричний
транспорт»)

укр. 2,3 50 Листопад М

164 301 Донець О.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
"Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого
складу" (для студентів 5 курсу усіх форм навчання
спеціальності 7.092202 «Електричний транспорт»)

укр. 2,3 50 Вересень М



165 301 Донець О.В. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Теорія електропривода" (для студентів 3, 4
курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 –
«Електромеханіка») 

укр. 2,3 50 Березень М

166 301
Донець О.В.,     Калиниченко 
Ю.С.,     Шпіка М.І. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни "Теорія електропривода" (для
студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)  

укр. 2,4 50 Червень М

167 301
Донець О.В.,     Калиниченко 
Ю.С.,     Шпіка М.І. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
"Теорія електропривода" (для студентів 3, 4 курсів усіх
форм навчання напряму підготовки 6.050702 –
«Електромеханіка»)

укр. 2,4 50 Вересень М

168 301
Донець О.В.,            Пушков 
П.М.,             Шпіка М.І. 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з
дисципліни "Теорія електропривода" (для студентів 3, 4
курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 –
«Електромеханіка»)  

укр. 2,3 50 Жовтень М

169 301
Донець О.В.,                Шпіка 
М.І. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Теорія та розрахунок електрообладнання
рухомого складу" (для студентів 5 курсу усіх форм
навчання спеціальності7.092202 «Електричний
транспорт»)

укр. 2,3 50 Квітень М

170 301 Єсаулов С.М.    

Периферійні компоненти мікропроцесорних пристроїв.
Методичні вказівки до самостійного вивчення 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. 4,0 50 Червень М



171 301 Єсаулов С.М.            

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін
«Автоматизація технологічних процесів та установок» і
«Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4-
5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092203,
8.092203 - «Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод», за напрямом підготовки 0922 (6.050702 –
«Електромеханіка»))   

укр. 4,7 50 Червень М

172 301
Єсаулов С.М.,         Бабічева 
О.Ф.            

Методичні вказівки до виконання лабораторних 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. 4,5 50 Червень М

173 301
Єсаулов С.М.,         Бабічева 
О.Ф.    

Системи автоматичного регулювання технологічних
процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторних
робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних
процесів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за
напрямом підготовки 0922 (6.070502) –
«Електромеханіка») 

укр. 4,7 50 Червень М

174 301
Єсаулов С.М.,         Бабічева 
О.Ф.    

Синтез системи автоматизації технологічного об’єкта.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних
процесів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за
напрямом підготовки 0922 (6.070502) –
«Електромеханіка») 

укр. 4,7 50 Червень М

175 301 Зубенко Д.Ю.

Методичні вказівки до самостійних робіт 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 М



176 301 Зубенко Д.Ю.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліні
«ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ» (для студентів
4,5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 0922
(6.050702) «Електромеханіка», спеціальності
«Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»)

укр. 3,3 50 Листопад М

177 301 Зубенко Д.Ю.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
«ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ» (для студентів
4,5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 0922
(6.050702) «Електромеханіка», спеціальності
«Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»)

укр. 3,3 50 Листопад М

178 301 Зубенко Д.Ю.

Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни
«ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ» (для студентів
4,5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 0922
(6.050702) «Електромеханіка», спеціальності
«Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»)

укр. 3,3 50 Листопад М

179 301 Зубенко Д.Ю.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни
«ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬГО ЗГОРЯННЯ» (для студентів
4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922
(6.050 702) «Електромеханіка», спеціальності «Електричні
системи і комплекси транспортних засобів»)

укр. 3,3 50 Листопад М



180 301 Зубенко Д.Ю.

Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни
«ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬГО ЗГОРЯННЯ» (для студентів
4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922
(6.050 702) «Електромеханіка», спеціальності «Електричні
системи і комплекси транспортних засобів») укр. 3,3 50 Листопад М

181 301 Кисельов М.І.

Тягові електричні апарати. Методичні вказівки до
виконання курсової роботи і завдання до самостійної
роботи (для студентів 3 курсу заочної форми навчання
напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»,
спеціальностей «Електричний транспорт», «Електричні
системи і комплекси транспортних засобів»)

укр. 3,5 50 Червень М

182 301
Клемешев О.Г.,          Гарбуз 
Н.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Метали і зварювання в будівництві» (для
студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності
6.060101 – «Промислове і цивільне будівництво»)  

укр. 4,0 50 Червень М

183 301
Клемешев О.Г.,          Гарбуз 
Н.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Метали і зварювання в будівництві» (для студентів 4
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.060101 – „Будівництво” спеціальності «Промислове і
цивільне будівництво»)

укр. 1,5 50 Червень М

184 301
Клемешев О.Г.,          Гарбуз 
Н.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання
контрольної роботи з дисципліни „Конструкційні
матеріали” (для студентів 1 курсу денної форми навчання
та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.050702-«Електромеханіка»)

укр. 1,5 50 Червень М



185 301
Клемешев О.Г.,          Гарбуз 
Н.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання
контрольної роботи з дисципліни «Метали і зварювання в
будівництві» (для студентів 3 курсу денної форми
навчання та 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.060101 – „Будівництво” спеціальності
«Промислове і цивільне будівництво»)

укр. 1,5 50 Червень М

186 301 Коваленко А.В. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
дисципліни "Механічне обладнання транспортних
засобів" (для студентів 3 курсу денної форми навчання
напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка"
спеціальності "Електричні системи і комплекси
транспортних засобів")

укр. 2,5 50 Травень М

187 301 Коваленко А.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з
дисципліни "Ремонт транспортних засобів" (для студентів
5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922
– «Електромеханіка» спеціальності 8.092201 –
"Електричні си-стеми і комплекси транспортних засобів")

укр. 1,7 50 Квітень М

188 301
Коваленко А.В., 
Голтв’янський М.А.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з
дисциплін «Ремонт транспортних засобів" (для студентів 5
курсу денної форми навчання спеціальностей 7.092201,
8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних
засобів" та 5-6 курсів заочної форм навчання
спеціальності 7.092201 "Електричні системи і комплекси
транспортних засобів"), "Ремонт технічних засобів
електричного транспорту" (для студентів 4 курсу денної
та 5 курсу заочної форм на-вчання спеціальності
"Електричний транспорт" напряму підготовки 0922
(6.050702) – "Електромеханіка")

укр. 2,0 50 Квітень М



189 301
Коваленко А.В.,      Скуріхін 
І.Л.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з
дисциплін «Механічне обладнання транспортних засобів",
"Механічне обладнання рухомого складу". (для студентів
3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922
(6.050702) – «Електромеханіка» спеціальностей
«Електричні системи і комплек-си транспортних засобів",
"Електричний транспорт")

укр. 1,8 50 Вересень М

190 301 Кульбашна Н.І.

Безпека руху і гальмівні системи: Методичні вказівки до
практичних занять (для студентів 4 курсу денної та
заочної форми навчання спеціальності 6.092200 -
„Електричний транспорт”)

укр. 2,5 50 Березень М

191 301
Кульбашна Н.І.,    
Тарновецька А.Г.

Організація та управління на транспорті: Методичні
вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання
(для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальностей 7.092201, 8.092201 - "Електричні системи
і комплекси транспортних  засобів")   

укр. 1,5 50 Червень М

192 301 Мінєєва Ю.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Транспортні засоби» (для підготовки
бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.070101 - "Транспортні технології")

укр. 1,5 50 Травень М

193 301
Міренський І.Г.,      Шавкун 
В.М. 

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни
"Підйомно-транспортне та технологічне обладнання" (для
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.050702 –
«Електромеханіка» спеціальності - "Електромеханічні
системи автоматизації та електропривод") 

укр. 2,5 50 Березень М

194 301
Міренський І.Г.,      Шавкун 
В.М.,        Гуракова Л.Д. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної
дисципліни "Підйомно-транспортне та технологічне
обладнання" (для студентів 3 курсу денної та заочної
форм навчання напряму підготовки 6.050702 –
«Електромеханіка» спеціальності "Електромеханічні
системи автоматизації та електропривод")

укр. 1,5 50 Березень М



195 301
Нем В.К.,                    Гаряжа 
В.М.,   Тарновецька А.Г

Методичні вказівки до самостійної роботи по курсу
«Вступ до електромеханіки» /для студентів 1 курсу усіх
форм навчання напряму підготовки 6.050702
«Електромеханіка» спеціальностей «Електричний
транспорт» та «Електричні системи і комплекси
транспортних засобів»/ 

укр. 8,0 50 Травень М

196 301 Сорока К.О.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Теорія автоматичного керування» (для студентів 3
курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702
«Електромеханіка»)

укр. 2,0 50 Грудень М

197 301
Сорока К. О.,             Гарбуз 
Н.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальностей: 7.092203, 8.092203 - “Електромеханічні
системи автоматизації та електропривод”)

укр. 2,0 50 Грудень М

198 301
Сорока К. О.,             Гарбуз 
Н.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Інформаційні технології на транспорті» (для студентів 5-
6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей:
7.092201 - “Електричні системи і комплекси транспортних
засобів”; 7.092202 - “Електричний транспорт”)

укр. 2,0 50 Грудень М

199 301 Фатеев В.Н.

Методические указания к самостоятельному изучению
дисциплины «Элементы автоматизированного
электропривода» (для студентов 3 курса всех форм
обучения по направлению подготовки 6.050702
«Электромеханика» по специальности
“Электромеханические системы автоматизации и
электропривод”)

рос. 2,0 50 Листопад М



200 301 Фатеев В.Н.

Методические указания к практическим занятиям
«Элементы автоматизированного электропривода» (для
студентов 3 курса всех форм обучения направления
подготовки 6.050702 «Электромеханика» по
специальности “Электромеханические системы
автоматизации и электропривод”)

рос. 2,0 50 Листопад М

201 301 Фатеев В.Н.

Методические указания к самостоятельному изучению
дисциплины «Проектирование электромеханических
устройств и систем» (для студентов 4 курса всех форм
обучения по направлению подготовки 6.050702
«Электромеханика» специальности
“Электромеханические системы автоматизации и
электропривод”) 

рос. 2,0 50 Грудень М

202 301 Фатеев В.Н.

Методические указания к практическим занятиям по
дисциплине «Проектирование электромеханических
устройств и систем» (для студентов 4 курса всех форм
обучения по направлению подготовки 6.050702
«Электромеханика» специальности
“Электромеханические системы автоматизации и
электропривод”) 

рос. 2,0 50 Грудень М

203 301 Фатеев В.Н. 

Методические указания к курсовой работе по дисциплине
«Элементы автоматизированного электропривода» (для
студентов 3 курса всех форм обучения направления
подготовки 6.050702 «Электромеханика» по
специальности «Электромеханические системы
автоматизации и электропривод»)

рос. 2,0 50 Грудень М



204 301 Шпіка М.І.

Методичні вказівки до проведення практичних занять
 та виконання самостійної роботи з дисципліни
"Системи керування електроприводами" (для студентів 3 і
4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922
(6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності
«Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»)

укр. 2,0 50 Вересень М

205 301 Шпіка М.І.

Методичні вказівки до проведення практичних занять
 та виконання самостійної роботи з дисципліни
"Силові перетворювачі для автоматизованого
електроприводу" (для студентів 4 і 5 курсів усіх форм
навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) –
«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні
системи автоматизації та електропривод»)

укр. 2,0 50 Червень М

206 301
Шульженко М.Г.,    Шавкун 
В.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної
дисципліни “Діагностування рухомого складу
електричного транспорту” (для студентів 5 курсу денної і
заочної форми навчання спеціальності 7.092202 -
“Електричний транспорт”).

укр. 1,5 50 Квітень М

207 303
Засядько М.А.     
Андрієвська Л.С.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН «ОПІР 

МАТЕРІАЛІВ ТА БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА» І «ОПІР 

МАТЕРІАЛІВ» для студентів 2 курсу денної і заочної 

форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 – 

«Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.060101 – «Будівництво»

укр. 2,5 100 Червень М



208 303

Засядько М.А,             Середа 
Н.В.,              Колодій Л.І.,          
Кузнєцов О.М. ,     
Смолянінов М.Ю. ,  
Чупринін О.О. 

Засядько М.А, Середа Н.В., Колодій Л.І., Кузнєцов О.М, 
Смолянінов М.Ю., Чупринін О.О. (2009) Методичні 
вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних 
занять з дисципліни «Основи теорії споруд» «Внутрішні 
зусилля при простому навантаженні» (для студентів 2 
курсу денної форми навчання за напрямом 6.060102 - 
«Архітектура»).

укр. 2,0 100 Жовтень М

209 303
Шпачук В.П.,                  
Скляров В.О.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи з дисципліни Технічна механіка (для студентів 1 і
2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за
напрямами 6.050701 “Електротехніка та
електротехнології" спеціальності "Електричні системи
електроспоживання ")

укр. 2,0 100 Травень М

210 303
Шпачук В.П.,          Кузнєцов 
О.М.                                               

Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 
роботи з курсу прикладної механіки (для студентів 2 
курсу денної і заочної форм навчання  бакалаврів за 
напрямом 6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 2 100,0 Жовтень М

211 303
Шпачук В.П.,          Кузнєцов 
О.М.                                               

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни 
«Прикладна механіка» (для студентів 2 курсу денної і 
заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 
–“Електромеханіка”)

укр. 2,0 100 Березень М

212 303
Шпачук В.П.,               Пушня 
В.О.                                         

Методичні вказівки і завдання для практичних занять, 
виконання контрольних робіт і  самостійної  роботи з 
курсу "Технічна механіка" (для студентів 1  курсу денної 
та заочної форм навчання бакалаврів  напряму підготовки 
6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» 
спеціальності  – «Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 2,0 100 Червень М

213 303
Шпачук В.П.,               Пушня 
В.О.                                         

Методичні вказівки і завдання для практичних занять,
виконання контрольних робіт і самостійної роботи з
курсу "Технічна механіка" (для студентів 2 курсу денної
та заочної форм навчання бакалаврів напряму підготовки
6.070101 – «Транспортні технології»)

укр. 2,0 100 Червень М



214 305
Абракітов В.Е.           
Доронін Є.В.                      

Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи з 
курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» 
(для студентів напряму підготовки 6.060103 - "Екологія і 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування ")

укр. 2 100 30.12.10 М

215 305 Гарьковець А.М.

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу 
«Охорона праці в енергетиці» (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.090605 
«Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 1 50 15.04.10 М

216 305 Гарьковець А.М.

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу 
«Основи охорони праці» (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки 0906 – „Електротехніка” 
(6.050701 – „Електротехніка та електротехнології”))

укр. 1,00 50 25.05.10 М

217 305 Гарьковець А.М.

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу 
«Охорона праці» (для студентів 3,4 курсів усіх форм 
навчання за напрямками підготовки 0504 - “Туризм” 
(6.020107 — Туризм, 6.140101 -Готельно-ресторанна 
справа), 0922 (6.050702)— “Електромеханіка”)

укр. 1 50 30.06.10 М

218 305 Данова К.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 1004 - 
«Транспортні технології» спеціальностей 7.100401, 
8.100401 - «Організація і регулювання дорожнього руху”, 
7.100402, 8.100402 - «Транспорті системи», 7.100403, 
8.100403 - «Організація перевезень і управління на 
транспорті»).

укр. 1 100 1.06.10 М

219 305 Дмитрієв С.Л.. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни “Пожежна безпека” для студентів денної 
форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – 
«Електромеханіка». 

укр. 2 60 1.03.10 М

220 305 Дмитрієв С.Л.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни “Охорона праці” (для студентів заочного 
факультету спеціальності 7.092202 “Електричний 
транспорт”). 

укр. 1 150 1.04.10. М



221 305
Жигло Ю.І.,                
Заіченко В.І.,               
Мікуліна І.О.

Методичні вказівки до практичної підготовки студентів 3-
5 курсів напряму підготовки „Будівництво” спеціалізації – 
„Охорона праці в будівництві”. 

укр. 1 50 28.05.10 М

222 305
Жигло Ю.І.,                             
Мікуліна І.О.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з  
курсів “Охорона  праці і БЖД” та “Охорона  праці” (для 
студентів 4 курсу заочного напрямів підготовки 0921 
(6.060101) – „Будівництво” спеціальності ТГВ і 0926 – 
Водні ресурси (6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси))

укр. 0,5 50 20.12.10 М

223 305
Заіченко В.І.,                   
Мікуліна І.О.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни "Безпека праці в будівництві" (для студентів 4 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
0921 (6.060101) “Будівництво” спеціалізація ОПБ).

укр. 1 50 28.06.10 М

224 305
Коржик Б.М.,                 
Жигло Ю.І.,             Заіченко 
В.І.,        Абракітов В.Е.

Методичні вказівки до дипломного проектування для 
студентів усіх форм навчання спеціальності 7.092101, 
8.092101 - "Промислове та цивільне будівництво" 
спеціалізації "“Охорона праці в будівництві” 

укр. 1 50 25.06.10 М

225 305
Коржик Б.М., Нестеренко 
С.В.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту 
„Вибір і обґрунтування колективних засобів захисту від 
виробничого шуму” з дисципліни „Охорона праці в 
будівництві” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - 
"Будівництво" спеціалізації „Охорона праці в 
будівництві”). 

укр. 1,5 30 25.06.10 М

226 305
Нікітченко О.Ю.,   
Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 
«Туризм»). 

укр. 1 50 28.04.10 М



227 305 Обухов С.О.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисциплін: «Охорона праці на електричному транспорті”, 
„Охорона праці на транспорті”, „Охорона праці в 
міському господарстві” (для студентів спеціальностей: 
7.092202, 8.092202 — Електричний транспорт 7.092203; 
8.092203 — Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод).

      укр.                 1 50 11.05.10 М

228 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та
розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Атестація
робочих місць" (для студентів 1 курсу напряму підготовки
6.170202 „Охорона праці”).

укр. 1,5 100 28.06.10 М

229 306 Стрілець Ю. І. 
Плани практичних (семінарських) занять з дисципліни
"Історія України" (для студентів І курсу денної і заочної
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
напряму підготовки 6.030601 ‑ "Менеджмент")

укр. 1 100
грудень 

2010
М

230 306 Фесенко Г.Г.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з
навчальної дисципліни «Філософія господарювання» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напрямів
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.
030509 – «Облік і аудит»

укр. 1 50
вересень 

2010
М

231 306 Бурмака В.П., Яцюк М. В.

Плани практичних занять з дисципліни «Історія України»
(для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0305 −
«Економіка та підприємництво» напрямів підготовки
6.030504 − «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і
аудит»

укр. 1 50
вересень 

2010
М

232 307 Сисоєв А.С.

Методичні вказівки з організації самостійної роботи
студентів з загальної фізики (для студентів 1 курсу денної
форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050701
“Електротехніка та електротехнології”)

укр. 1,0 150 травень М



233 307
Аксьонова К.Ю.         Оксюк 
Ю.Д.         Сидоренко Є.Б. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
курсу "Загальна фізика" (для студентів 1 курсу усіх форм
навчання напряму підготовки 6.050701, "Електотехніка та
електротехнології"

укр. 1,0 150 травень М

234 307
Аксьонова К.Ю.         Оксюк 
Ю.Д.         Сидоренко Є.Б. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу
"Загальна фізика" (для студентів 1 курсу усіх форм
навчання напряму підготовки 6.050701, "Електотехніка та
електротехнології")

укр. 1,0 150 травень М

235 307
Аксьонова К.Ю.         Оксюк 
Ю.Д.         Сидоренко Є.Б. 

Методичні вказівки до самостійної роботи по вивченню
курсу загальної фізики (для студентів 1 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 6.050701,
"Електотехніка та електротехнології")

укр. 1,0 150 травень М

236 307 Сидоренко Є.Б.

Контрольні завдання для студентів заочної форми
навчання з дисципліни "Загальна фізика" (для студентів 1
курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701,
"Електотехніка та електротехнології")

укр. 0,5 10 травень М

237 401
Довгалюк О.М., Піскурьов
М.Ф., Сердюкова Г.М.,
Блощенко Т.В.

МВ до лабораторних робіт з курсу "Перехідні процеси в
електроенергетиці" (для студ. 3,4курсів денної та 4 курсу
заочної форми навчання напряму 6.050701
"Електротехніка та електротехнології" (0906 -
"Електротехніка") зі спеціальності "Електротехнічні
системи електроспоживання")

Укр. 3 250 Травень М

238 401
Довгалюк О.М., Піскурьов
М.Ф., Сердюкова Г.М.,
Блощенко Т.В.

МВ до виконання розрахунково-графічної роботи
„Розрахунок електромагнітних перехідних процесів в
електричних системах” з курсу "Перехідні процеси в
електроенергетиці" (для студ. 3,4курсів денної та 4 курсу
заочної форми навчання напряму 6.050701
"Електротехніка та електротехнології" (0906 -
"Електротехніка") зі спеціальності "Електротехнічні
системи електроспоживання")

Укр. 3 250 Травень М



239 401
Владимиров Ю.В., Рум'янцев
Д.В.

МВ до виконання курсової роботи з дисципліни
"Релейний захист та автоматика" (для студентів 4 курсу
денної та 4,5 курсів заочної форм навчання напряму
6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 -
"Електротехніка" зі спеціальності "Електричні системи
електроспоживання")

Укр. 2 250 Лютий М

240 401 Абраменко І.Г.

МВ до лабораторних робіт з курсу “Автоматизований
електропривод” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу
заочної форм навчання напряму 6.050701 "Електротехніка
та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі
спеціальності “Електротехнічні системи
електроспоживання”)

Укр. 2,5 250 Лютий М

241 401 Гаряжа В.М., Дьяков Є.Д.

Пристрої захисного відключення і методичні вказівки до
їх використання при самостійному вивченні курсу
„Електричні апарати” (для студентів 4 курсу денної й
заочної форм навчання напряму 6.050701 –
„Електротехніка та електротехнології” (0906 –
„Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні
системи електроспоживання”)

Укр. 2,5 250 Квітень М

242 401
Воропай В.Г., Гаряжа В.М.,
Дьяков Є.Д.

Довідкові матеріали до дипломного проектування (для
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм
навчання спеціальності 7.090603, 8.090603 –
„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 2,5 250 Березень М

243 401
Ягуп В.Г., Рум’янцев Д.В.,
Ягуп К.В.

Енергетична електроніка: методичні вказівки до
виконання лабораторних робіт (для студентів денної та
заочної форм навчання напряму 6.050701 –
«Електротехніка та електротехнології» (0906 –
“Електротехніка”) зі спеціальності «Електричні системи
електроспоживання»)

Укр. 2,5 250 Квітень М



244 401
Воропай В.Г., Гаряжа В.М.,
Рум’янцев Д.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи „Графіки навантажень, температурний режим та
навантажувальна здатність трансформаторів” з курсу
„Електрична частина станцій та підстанцій” (для студентів
3,4 курсів денної та 4 курсу заочної форм навчання
напряму 6.050701 – „Електротехніка та
електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі
спеціальності „Електротехнічні системи
електроспоживання”)

Укр. 2,5 250 Березень М

245 401
Воропай В.Г., Гаряжа В.М.,
Рум’янцев Д.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
„Електрична частина станцій та підстанцій” (для студентів
3,4 курсів денної та 4 курсу заочної форм навчання
напряму 6.050701 – „Електротехніка та
електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі
спеціальності „Електротехнічні системи
електроспоживання”)

Укр. 2,5 250 Червень М

246 401 Дьяков Є.Д. 

Силові кабелі. Збірник нормативних документів і
методичних вказівок до їх використання при
самостійному вивченні курсу „Кабельні та повітряні лінії
електропередачі” (для студентів 4 курсу денної й 5 курсу
заочної форм навчання напряму 6.050701 –
„Електротехніка та електротехнології” (0906 –
„Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні
системи електроспоживання”)

Укр. 2,5 250 Червень М

247 401
Довгалюк О.М., Піскурьов
М.Ф., Сердюкова Г.М.,
Блощенко Т.В.

МВ до самостійного вивчення курсу „Перехідні процеси в
електроенергетиці” (для студентів 3,4 курсів денної та 4
курсу заочної форми навчання напряму 6.050701
"Електротехніка та електротехнології" (0906 -
"Електротехніка") зі спеціальності "Електротехнічні
системи електроспоживання")

Укр. 3 250 Травень М



248 401
Довгалюк О.М., Піскурьов
М.Ф., Сердюкова Г.М.,
Блощенко Т.В.

МВ до виконання курсової роботи з курсу "Перехідні
процеси в електроенергетиці" (для студентів 3,4 курсів
денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму
6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 -
"Електротехніка") зі спеціальності "Електротехнічні
системи електроспоживання")

Укр. 3 250 Травень М

249 401
Романченко В.І.,
Воропай В.Г., Гаряжа В.М.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу
„Електрична частина станцій та підстанцій” (для студентів
3,4 курсів денної та 4 курсу заочної форм навчання
напряму 6.050701 – „Електротехніка та
електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі
спеціальності „Електротехнічні системи
електроспоживання”)

Укр. 2,5 250 червень М

250 401 Дьяков Є.Д.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
„Кабельні та повітряні лінії електропередачі” (для
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання напряму 6.050701 – „Електротехніка та
електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі
спеціальності „Електротехнічні системи
електроспоживання”)

Укр. 2,5 250 червень М

251 401
Саприка О.В., Кравченко
Ю.П.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
курсу „Споживачі електричної енергії” (для студентів 4
курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму
6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” (0906 –
„Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні
системи електроспоживання”)

Укр. 2,5 250 квітень М

252 401
Саприка О.В., Сухаревський
О.І.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
курсу „Основи наукових досліджень” (для студентів 5
курсу заочної форми навчання зі спеціальності
„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 2,5 250 квітень М



253 402 Лісна О.І.

МВ до практичних занять і самостійної роботи студентів
з дисципліни “Декоративно-художнє освітлення ”для
спеціалістів і магістрів 5 курсу денної і спеціалістів 6
курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки
0906 „Електротехніка” спеціальності „Світлотехніка і
джерела світла"          

укр. 2,0 100 Вересень М

254 402 Шепілко Є.В.

МВ до самостійної роботи студентів та виконання
контрольних робіт з дисципліни «Електротехнічні
пристрої світлотехнічних систем» (для студентів 4 курсу
денної і заочної форм навчання напряму підготовки
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” (0906
„Електротехніка”) спеціальності “Світлотехніка і джерела
світла”).

укр. 3,0 100 Вересень М

255 402 Шепілко Є.В.

МВ до самостійної роботи студентів з дисципліни
“Вакуумна техніка” для студентів 3 курсу денної і заочної
форм навчання за напрямом підготовки 6.050701
„Електротехніка та електротехнології” спеціальності
“Світлотехніка і джерела світла”

укр. 2,0 100 Вересень М

256 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.

МВ до самостійної роботи студентів з дисципліни
“Електричні апарати”( для студентів 3 курсу денної і 4
курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” (0906
„Електротехніка”) спеціальності “Світлотехніка і джерела
світла”) 

укр. 2,0 100 Червень М

257 402
Салтиков В.О., Васильєва 
Ю.О., Ляшенко О.М.

МВ до самостійної роботи студентів з дисципліни
«Освітлювання міст та спортивних споруд» (для студентів
5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 0906 – «Електротехніка» спец. 8.090605,
7.090605 – «Світлотехніка і джерела світла»)                               

укр. 2,0 100 Червень М



258 402 Чернець В.С.

МВ до практичних занять, самостійної роботи і
контрольні завдання з дисципліни «Надійність і
діагностика електрообладнання освітлювальних систем»
(для спеціалістів і магістрів 5 курсу денної і спеціалістів 5
курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки
0906 „Електротехніка” спеціальності „Світлотехніка і
джерела світла” ).

укр. 2,5 100 Квітень М

259 402 Лісна О.І.

МВ до самостійної роботи студентів з дисципліни
«Світлотехнічні установки та системи» (для студентів 4
курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.050701 „Електротехніка та
електротехнології” 0906 „Електротехніка”) спеціальності
“Світлотехніка і джерела світла”)                               

укр. 2,5 100 Червень М

260 402
Литвиненко А.С., Петченко 
Г.О., Ляшенко О.М.

МВ до самостійної роботи студентів з дисципліни
«Світлові прилади» ( для студентів 4 курсу денної і 5
курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” (0906
„Електротехніка”) спеціальності “Світлотехніка і джерела
світла”). 

укр. 2,0 100 Червень М

261 403
Фінкельштейн В.Б., Глєбова  
М.Л.,Чернявська М.В., 
Махов І.О

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи за темою "Розрахунок синхронної машини" з 
дисципліни "Електричні машини" (для студентів 2 курсу 
денної та 2 і 3 курсів заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.050701 - "Електротехніка та електротехнології" 
спеціальностей "Електротехнічні системи електроспо-
живання", "Світлотехніка і джерела світла")

укр. 2,0 100 Червень М



262 403
Фінкельштейн В.Б., Глєбова  
М.Л.,Чернявська М.В., 
Махов І.О

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни "Електричні машини" (для студентів 2 і 3 
курсів денної, 3 курсу заочної форм навчан-ня освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.050702 „Електромеханіка” спеціальностей „Електричні 
системи і комплекси транспортних засобів”, 
„Електричний транспорт”, „Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод”)

укр. 2,0 100 Червень М

263 403 Бєлоусов О.Ф., Тугай Д.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисциплін "Електротехніка" та "Електротехніка в 
будівництві" (для студентів усіх форм навчання напрямів 
підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 – 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 2,0 100 Квітень М

264 403 Форкун Я.Б.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Теоретичні основи електротехніки» (для студентів усіх 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.030601 „Менедж-мент” 
спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-
енергетичного комплексу”)

укр. 2,0 100 Червень М

265 403
Форкун Я.Б., Капустін Г.В., 
Самошкін В.П., Тугай Д.В.

Методичні вказівки до практичних занять  за темою 
«Перехідні процеси в лінійних електричних колах. 
Нелінійні кола» з дисципліни «Теоретичні основи 
електротехніки» (для студентів усіх форм навчання 
напрямів підготовки 6.050701 - "Електротехніка та 
електротехнології", 6.050702 - "Електромеханіка", 
6.030601 - "Менеджмент")

укр. 2,0 100 Червень М

266 403
Форкун Я.Б., 
М.Л. Глєбова.,
Капустін Г.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  
"Лінійні електричні кола постійного і синусоїдного 
струму" з дисципліни «Теоретичні основи 
електротехніки» (для студентів усіх форм навчання 
напрямів підготовки 6.050701 - "Електротехніка та 
електротехнології", 6.050702 - "Електромеханіка", 
6.030601 - "Менеджмент")

укр. 2,0 100 Червень М



267 403
Форкун Я.Б., 
Капустін Г.В., Самошкін 
В.П.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  
"Трифазні кола, несинусоїдні кола, перехідні процеси, 
нелінійні кола" з дисципліни «Теоретичні основи 
електротехніки» (для студентів усіх форм навчання 
напрямів підготовки 6.050701 - "Електротехніка та 
електротехнології", 6.050702 - "Електромеханіка", 
6.030601 - "Менеджмент")

укр. 2,0 100 Червень М

268 404 Звягінцева І.М.

Методичні вказівки з силової та фізичної підготовки.
Пауерліфтінг. Методичні вказівки з дисциплін "Фізичне
виховання", "Фізична культура" (для практичних занять
студентів усіх курсів, усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,5 30
червень 
2010 р.

М

269 404 Клочко В.М.

Управління професійною працездатністю засобами
акменаправленного самовдосконалення (Методичні
рекомендації для самопідготовки студентів 1-го та 2-го
курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,0 30
травень 
2010 р.

М

270 404 Клочко В.М.

Інтегративний комплекс навчально-методичного
забезпечення дисципліни "Управління професійною
працездатністю" (Методичні рекомендації для
самопідготовки студентів 1-го та 2-го курсів усіх
спеціальностей Академії)

укр. 2,0 30
травень 
2010 р.

М

271 404 Ястребов О.О.

Використання засобів фізичної культури з рекреаційно-
відновлювальною спрямованністю при різних
захворюваннях студентів. Методичні вказівки з дисциплін
"Фізична культура", "Фізичне виховання" (для практичних
занять студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 3,0 30
травень 
2010 р.

М

272 404 Безкоровайний Д.О.

Навчання техниці боротьби на руках. Практичні
рекомендації для занять армспортом. Методичні вказівки
з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура" (для
практичних занять студентів 1-5 курсів усіх
спеціальностей Академії)

укр. 1,2 30
січень 2010 

р.
М



273 404 Бондаренко Т.В.

Точечный массаж при спазмах сосудов головы.
Методические указания для практических и
самостоятельных занятий по дисциплине "Управление
профессиональной работоспособностью" (для студентов
дневной формы обучения всех специальностей Академии)

рус. 1,2 30
лютий 2010 

р.
М

274 404 Бондаренко Т.В.

Коррекция профессиональной работоспособности с
помощью средств рекреации и научной организации
труда. Методические указания для практических и
самостоятельных занятий по дисциплине "Управление
профессиональной работоспособностью" (для студентов
дневной формы обучения всех специальностей Академии)

рус. 1,5 30
лютий 2010 

р.
М

275 404
Четчикова О.І., Протоковило 
В.І.

Методичні та організаційні вказівки для спортсменів-
плавців. Методичні вказівки з дисциплін "Фізичне
виховання", "Фізична культура" (для практичних занять
студентів усіх курсів, усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,3 30
березень 
2010 р.

М

276 404 Садовська І.Ю.

Методичні вказівки до практичних занять з фехтування з
дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура" (для
практичних занять студентів усіх курсів, усіх
спеціальностей Академії)

укр. 2,5 30
травень 
2010 р.

М

277 404
Четчикова О.І., Протоковило 
В.І.

Фізична підготовка спортсменів-плавців. Методичні
рекомендації з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична
культура" (для практичних занять студентів усіх курсів,
усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,3 30
березень 
2010 р.

М

278 404 Полещук А.А.

Легка атлетика :Біг на середні та довгі дистанції.
Методичні вказівки з легкої атлетики з дисциплін
"Фізичне виховання", "Фізична культура" (для практичних
занять студентів 1-5 курсів, усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,0 30
квітень 2010 

р.
М



279 404 Симанцев М.О.

Шахи: Організаційно-методичні рекомендації (для
самостійних занять студентів 1-5 курсів, усіх
спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне
виховання", "Фізична культура")

укр. 2,0 30
березень 
2010 р.

М

280 405
Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., 
Кудрявцев О.Ю.,Радіонова 
Л.О.

Методичні рекомендації з самостійної роботи та
виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія» (для
студентів 2-4-го курсів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, усіх спеціальностей
академії)

укр. 3,0 200
листопад 

2010
М

281 405 Радионова Л.А.

Методические рекомендации по модулю «Город как
социальная система» для самостоятельной работы и
выполнения контрольных работ (для студентов 1-го курса
заочной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направления
подготовки 6.030504Экономика предприятий, 6.030509
Учет и аудит) 

русс. 2,5 100
листопад 

2010
М

282 405
Фатеев Ю.А., Михайлова 
И.А. 

Сборник задач и упражнений по логике. Методические
указания для практических занятий (для студентов 1-3-го
курсов дневной и заочной форм обучения направлений
подготовки 6.030601 Менеджмент, 6.020107 Туризм
6.140101 Гостинично-ресторанное дело)

русс. 3,0 100
листопад 

2010
М

283 405
Садовников О. К., Фатеев 
Ю. А. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы
и выполнения контрольных работ по логике (для
студентов 1-2-го курсов заочной формы обучения
направления подготовки 6.030601 «Менеджмент»,
6.020107 «Туризм», 6.140101 «Гостинично-ресторанное
дело»)

русс. 3,0 100
травень 

2010
М



284 405
Садовников О. К., Фатеев 
Ю. А. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы
и выполнения контрольных работ по религиоведению
(для студентов 1-3-го курсов заочной формы обучения
направления подготовки 6.060103 «Гидротехника
(водные ресурсы)», 6.040106 «Экология, охрана
окружающей среды и сбалансированное
природопользования», 6.030601 «Менеджмент», 6.020107
«Туризм», 6.140101 «Гостинично-ресторанное дело»)

русс. 3,0 100
травень 

2010
М

285 501 Тимошенко В.М.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни „Планування діяльності підприємства” (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, 
денної і заочної форм навчання спеціальностей 
0501(6.030504) „Економіка підприємства”)

укр. 2,5 100 грудень М

286 501 Тимошенко В.М.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
„Планування діяльності підприємства” (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і 
заочної форм навчання спеціальностей 0501 (6.030504) 
„Економіка підприємства” 

укр. 2,5 100 травень М

287 501 Тимошенко В.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
„Планування діяльності підприємства” (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 0501 
(6.030504) „Економіка підприємства”) 

укр. 2,5 100 грудень М

288 501 Тимошенко В.М.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни „ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ” (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і 
заочної форм навчання спеціальностей 7.050107 
„Економіка підприємства”) 

укр. 2,5 100 грудень М



289 501 Тимошенко В.М.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
„Економіка якості” (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і заочної форм 
навчання спеціальностей 7.050107 „Економіка 
підприємства”) 

укр. 2,5 100 травень М

290 501 Тимошенко В.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
„Економіка якості” (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і заочної форм 
навчання спеціальностей 7.050107 „Економіка 
підприємства”) 

укр. 2,5 100 грудень М

291 501
Скала Г.Ф.,                      Пан 
М.П.,            Тимошенко 
В.М.,     Ачкасов І. О.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 
дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й 
організація інноваційної діяльності ”для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 
(6.030504) –«Економіка підприємства».- 

укр. 2,5 50 квіт. М

292 501 Скала Г.Ф.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань та 
до організації самостійної роботи з дидактичним 
забезпеченням з дисципліни «Економіка будівництва» для 
студентів денної і заочної форми навчання, професійно – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 
«Будівництво та архітектура», напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво» ».- Х.: ХНАМГ,2010.- с.

укр. 2,5 50 лют. М

293 501 Чеканова Л.Г.

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Комерційна робота» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 1004 – 
«Транспортні технології» (6.070101- « Транспортні 
технології (за видами транспорту)») / Укл.: Чеканова Л.Г.. 

укр. 2,5 100 верес М

294 501
Торкатюк В.І., 
Трояновська О.Б.

Методичні вказівки до практичної роботи з курсу 
“Економіка проектних рішень в будівництві” для 
студентів 5-6 курсу денної і заочної форми навчання 
спеціальності 7.050107 - „Економіка підприємства”) 

рос. 2,5 200 травень М



295 501
Трояновська О.Б., 
Дріль Н.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
“ Інвестування” для студентів 4 курсу денноїі і заочної 
форми напряму підготовки 0501- „Економіка 
підприємства” (6.030504 – «Економіка підприємства, 
6.030509 – «Облік і аудит»») 

укр. 2,5 100 вересень М

296 501 Трояновська О.Б.

Методичні вказівки до практичної роботи з курсу 
“Стратегії підприємства” для студентів денної і заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 (0501)- 
„Економіка підприємства”) 

укр. 2,5 50 жовтень М

297 501 Степаненко С.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Комерційна діяльність» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.030601 – “Менеджмент")

укр. 2,5 50 вересень М

298 501
Світлічна Т.І.,       
Дріль Н.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
“Прогнозування” для студентів (ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 
курсу ДЕННОЇ і 4 курсу ЗАОЧНОЇ ФОРМ навчання 
напряму підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка 
підприємства»)

укр. 2,5 50 листопад М

299 501 Тараруєв Ю.А.

Методичні вказівки для практичних занять з курсу 
«Економіка інвестицій» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.050107 – «Економіка 
підприємства») 

укр. 2,5 50 жовтень М

300 501 Пасічний В.О.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни  «Внутрішній економічний механізм 
будівельного підприємства» для студентів денної і заочної 
форми навчання  напрямку підготовки 0501 «Економіка і 
підприємництво» ( 6.030504-«Економіка підприємства»)

укр. 2,5 50 жовтень М

301 501 Жван В.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501– 
«Економіка і підприємництво») 

укр. 2,5 50 жовтень М



302 501
Світлічна Т.І., 
Дріль Н.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
курсу “Прогнозування” (для студентів 3 курсу ДЕННОЇ і 4 
курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 
(6.030504) – «економіка підприємства»)

укр. 2,5 50 листопад М

303 502 Глухарєв С.М.

Методичні вказівки до самостійного вивчення та 
практичних занять з дисципліни «Методологія наукових 
досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.050107 - Економіка підприємства

укр. 1,5 25 1 квартал М

304 502 Глухарєв С.М.

Методичні вказівки до самостійного вивчення та 
практичних занять з дисципліни «Економічна 
діагностика» для 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 7.050107 - Економіка 
підприємства.

укр. 1,8 100 2 квартал М

305 502 Зіньковська А.І.

Методичні вказівки до економічної частини комплексного 
дипломного проекту (для студентів 5 курсу денної та 6 
курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
7.050107 – «Економіка підприємства» та 7.921103 – 
«Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція 
будівель»). 

укр. 4 50 4 квартал М

306 502 Зіньковська А.І.

Методичні вказівки до практичних занять і завдання для 
самостійної роботи з курсу «Кошторисна справа». 
Частина 2. Інвесторська кошторисна документація. (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства», спеціальності 6.050100, 7.050107 – 
Економіка підприємства). 

укр. 4,2 50 2 квартал М



307 502 Зіньковська А.І.

Методичні вказівки до практичних занять і завдання для 
самостійної роботи з курсу «Кошторисна справа». 
Частина 3. Обґрунтування договірної ціни. (для студентів 
4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 
спеціальності 6.050100, 7.050107 – Економіка 
підприємства).

укр. 7 50 4 квартал М

308 502
Зіньковська А.І., Дворкін 
С.В.

 Методичні вказівки до практичних занять і завдання для 
самостійної роботи з курсу «Кошторисна справа». 
Частина I. Кошторисні нормативи. (для студентів 4 курсу 
денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 
спеціальності 6.050100, 7.050107 – Економіка 
підприємства).

укр. 2,1 50 2 квартал М

309 502 Зіньковська А.І.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Економіка і організація діяльності об’єднань 
підприємств» (для студентів 6 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 7.050107 – Економіка 
підприємства)

укр. 2 50 4 квартал М

310 502 Зіньковська А.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 
розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Економіка 
і організація діяльності об’єднань підприємств» (для 
студентів 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 
7.050107 – Економіка підприємства)

укр. 2 50 4 квартал М

311 502 Княжеченко В.В.

Методичні вказівки до курсової роботи з курсу 
"Планування  і контроль на  підприємстві" на тему: 
«Планування  і контроль діяльності на підприємствах     
водопровідного господарства» для студентів 4 курсу 
денної форми навчання за напрямком підготовки 6.030504 
- Економіка   підприємства. 

укр. 1,9 50 4 квартал

М



312 502 Княжеченко В.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення  курсу та 
практичних занять з дисципліни  «Планування і контроль 
на  підприємстві»  для студентів   4 курсу денної і заочної 
форм  навчання за напрямком підготовки 6.030504 - 
Економіка   підприємства. 

укр. 1,8 100 4 квартал

М

313 502 Славута О.І.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни ”Економіка підприємства” (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»)

укр. 1 100 4 квартал

М

314 502 Матвєєва Н.М., Єсіна В.О

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Організація 
виробництва» (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»)

укр. 1,5 50 2 півріччя

М

315 502

Матвєєва Н.М., Водка Н.В.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та 
самостійного вивчення дисципліни «Організація 
виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»). 

укр. 1,5 100 4 квартал

М

316 502 Матвєєва Н.М., Єсіна В.О

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»)

укр. 1,5 50 2 півріччя

М

317 502 Матвєєва Н.М., Єсіна В.О

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 1,5 50 2 півріччя

М

318 502 Прасол В.М., Волгіна Н.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
”Економіка праці і соціально-трудові відносини” (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). 

укр. 4 50 2 квартал

М



319 502 Тітяєв В.І.

Методичні вказівки до самостійного вивчення і 
проведення практичних занять з дисципліни «Управління 
потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу всіх 
форм навчання спеціальностей 7.050107, 8.050107 – 
«Економіка підприємства»

укр. 2 50 4 квартал

М

320 502 Тітяєв В.І.

 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Управління потенціалом 
підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка 
підприємства»).

укр. 2 50 4 квартал

М

321 502 Тюріна В.М. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм 
підприємств міського господарства» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 
6.030504 - Економіка підприємства, спеціальності 
6.050100 – Економіка підприємства)

укр. 0,7 50 4 квартал

М

322 502 Тюріна В.М. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Внутрішній економічний механізм 
підприємств міського господарства» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 
6.030504 - Економіка підприємства, спеціальності 
6.050100 – Економіка підприємства)

укр. 0,9 50 4 квартал

М

323 502 Тюріна В.М. 

Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
занять з дисципліни «Внутрішній економічний механізм 
підприємств міського господарства» (для студентів 4 
курсу денної і заочної форм навчання за напрямком 
підготовки 6.030504 - Економіка підприємства, 
спеціальності 6.050100-Економіка підприємства)

укр. 2 50 4 квартал

М



324 502 Юр'єва Т.П., Водка Н.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення та 
виконання практичних і графічно-розрахункових завдань з 
дисципліни «Фінанси підприємств міського господарства» 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)

укр. 1,5 50 3 квартал

М

325 502 Юр'єва Т.П.

 Методичні вказівки до самостійного вивчення, 
проведення практичних занять та виконання графічно-
розрахункових робіт з дисципліни «Спецкурс з економіки 
підприємств міського господарства» (для студентів 5 
курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.050107, 
8.050107 – «Економіка підприємства»).

укр. 1,5 100 3 квартал

М

326 502 Юр'єва Т.П., Покуца І.В. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення та 
виконання практичних і контрольної роботи з дисципліни 
«Фінанси підприємств міського господарства» (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). 

укр. 1,5 100 4 квартал

М

327 503
Тимофієва С.Б., 
Островський І.А.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання  та варіанти завдань з 
мікроекономіки для студентів 2 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа».

укр. 1,5 50
Вересень   
  2010 р. М

328 503
Штефан С.І.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять з дисципліни «Економічна теорія» для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій».

укр. 1,1 50

Жовтень

 2010 р
М

329 503

Решетило В.П.,
Тимофієва С.Б., 
Островський І.А.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання  та варіанти завдань з 
мікроекономіки для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напрямів підготовки 6.030504 „Економіка 
підприємства”

укр. 1,5 150

Жовтень

 2010 р.
М



330 504 Гордієнко Н.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять та розрахункової роботи з дисципліни «Аудит 
фінансової звітності» для студентів  6 курсу заочної 
форми навчання напряму 0501 -  «Економіка і 
підприємництво» спеціальності 8.050106  - “Облік і аудит 
” 

укр. 3 200 Червень М

331 504 Кизилова Л.О.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Оподаткування підприємств» для студентів  
4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво»  
(6.030509  - “Облік і аудит ” та 6.030504 «Економіка 
підприємства» )

 укр. 3 100 Вересень М

332 504 Світлична В.Ю.

Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу 
«Фінансово-економічна діяльність підприємств» для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0709 «Геодезія, картографія та 
землевпорядкування» (6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)

укр. 1,5 50 Вересень М

333 504
Харламова О.В., Мізик Ю.І., 
Конопліна О.О. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійного 
вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної 
дисципліни "Аудит" (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент») 

укр. 1,5 50 Вересень М

334 504
Харламова О.В., Мізик Ю.І., 
Конопліна О.О. 

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Аудит" (для студентів 3 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент») 

укр. 1,5 50 Вересень М

335 504 Каменська Ю.О. 

Методичні вказівки до виконання розрахункового 
завдання з дисципліни «Банківська справа» (для студентів 
4 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 
«Облік і аудит», «Економіка та підприємництво)

укр. 1,5 50 Вересень М



336 504 Каменська Ю.О. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійного 
вивчення   дисципліни „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. 1,5 50 Вересень М

337 506 Євтушенко М.В.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни   
«Ліцензування та патентування діяльності» для студентів 
5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 
8.070908  «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

укр. 2 50 травень М

338 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни   
«Правознавство» для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напрямів підготовки 6.140101 "Готельно-
ресторанна справа", 6.020107 "Туризм"

укр. 2 50 травень М

339 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни з 
дисципліни   «Правознавство» для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702  
(0922) "Електромеханіка"

укр. 2 50 травень М

340 506
Килимник І.І.                                        
Івасішина Н.В.                     

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Господарське право" для студентів денної та заочної 
форми навчання усіх спеціальностей академії 

укр. 2 50 травень М

341 506
 Килимник І.І.                                
Івасішина Н.В.                    

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Господарське законодавство" для студентів денної та 
заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 - 
"Економіка підприємства", 6.030509 - "Облік і аудит"

укр. 2 50 травень М



342 506
Івасішина Н.В.                     
Килимник І.І.

Методичні вказівки до практичних і семінарських занять, 
самостійної роботи та виконання контрольних робіт з 
дисципліни "Господарське та трудове право" для 
студентів денної форми навчання спеціальності 8.070908 - 
"Геоінформаційні системи і технології"

укр. 2 50 травень М

343 506
Івасішина Н.В.                     
Килимник І.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
контрольних робіт з дисципліни "Фінансове право" (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 0501 "Економіка і підприємництво")

укр. 3 50 травень М

344 506 Петраш В.І.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Земельне право" для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»

укр. 2 50 травень М

345 506 Петраш В.І.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Митне право" для студентів 2 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.070101 
"Транспортні технології (за видами транспорту)" галузі 
знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"

укр. 2 50 травень М

346 506 Міхно О.І.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт 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. 2 50 травень М



347 506 Кубах А.І.

Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни «Транспортне 
право» (довідник для студентів 4 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.070101 
"Транспортні технології  (за видами транспорту)" та для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»). Частина І

укр. 2 50 травень М

348 506 Кубах А.І.

Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни «Транспортне 
право» (довідник для студентів 4 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.070101 
"Транспортні технології  (за видами транспорту)" та для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»). Частина ІІ

укр. 2 50 вересень М

349 601
 Бондаренко О.В., Бурмака 
Т.М.,        Кайлюк Є.М.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни "Контролінг" (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 0502 
(6.030601) - "Менеджмент")

Укр. 4 100
Вересень 
2010 р.

М

350 601 Оспіщев В.І.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
“Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань 
(для студентів заочної форми навчання за напрямом 
підготовки  6.070101 - “Транспортні технології" за видами 
транспорту)

Укр. 2,2 50
Квітень 
2010 р.

М

351 601 Оспіщев В.І.

Методичні вказівки з організації самостійної роботи 
студентів та проведення практичних занять з дисципліни 
“Основи менеджменту”  (для студентів 3 курсу денної і 4 
курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.070101 - “Транспортні технології” за видами 
транспорту)

Укр. 2,2 50
Травень 
2010 р.

М



352 601 Великих К.О.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
“Бізнес-планування в умовах ринку” та виконання 
практичних завдань  (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.090603 - "Електротехнічні 
системи електроспоживання", 7.090605 - "Світлотехніка 
та джерела світла")

Укр. 4,0 50
Вересень 
2010 р.

М

353 601 Колесник Т.М.

Методичні вказівки до розробки курсової роботи з 
дисципліни “Статистика” для студентів 2 курсу  денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 
“Менеджмент” (спеціалізації МОМГ, МОМС, МБО, 
Логістика, МОПЕК).

Укр. 2,0 100
Червень 
2010 р.

М

354 601 Бурмака Т.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 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. 2,0 50
Травень 
2010 р.

М

355 601 Лук'янченкова В.Є.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
РГЗ з тем дисципліни “Проектно-кошторисна справа 
ремонту житла і будівель” (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0502 - 
"Менеджмент")

Укр. 3,0 50
Січень 2010 

р.
М

356 601 Лук'янченкова В.Є.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни “Технологія наукових досліджень” для 
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент"

Укр. 2,0 50
Грудень 
2010 р.

М

357 601 Плотницька С.І.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
і виконання контрольної роботи (РГР) з курсів "Основи 
маркетингу і менеджменту», "Основи маркетингу і 
менеджменту - 1», "Основи маркетингу і менеджменту - 
2» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання 
спеціальностей "Водопостачання та водовідведення", 
"Теплогазопостачання і вентиляція"

Укр. 2 50
Травень 
2010 р.

М



358 601 Парасюк О.О.

Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
контрольних робіт та розрахунково -графічної роботи з 
дисципліни  МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ для  студентів 4 
курсу денної і  заочної форм навчання (напряму 
підготовки  0502 ( 6.030601) – «Менеджмент»)

Укр. 1,5 50
Листопад 
2010 р.

М

359 601 Репенко І.І.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання РГЗ з курсу «Інноваційний 
менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання і студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.050201, 8.050201 – «Менеджмент 
організацій»)

Укр. 1,5 80
Червень 
2010 р.

М

360 601 Андреєва В.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
тем дисципліни "Поведінка споживача" (для студентів 6 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0502 - "Менеджмент" 

Укр. 2,0 100
Травень 
2010 р.

М

361 601 Андреєва В.М.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
тем дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 
за напрямом підготовки 0502 - "Менеджмент"

Укр. 2,0 100
Травень 
2010 р.

М

362 601 Самойленко І.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
РГЗ з тем дисципліни «Характеристика паливно-
енергетичного комплексу України»  для студентів 3 курсу 
денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки  
6.030601– «Менеджмент»

Укр. 1,5 80
Травень 
2010 р.

М

363 601 Сніжко С.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення
дисципліни «Статистика» для студентів 2 курсу денної та
3 курсу заочної форми навчання та виконання
контрольних робіт 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. 2,0 100
Квітень 
2010 р.

М



364 601 Сніжко С.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«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. 2,5 100
Травень 
2010 р.

М

365 601 Сніжко С.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з
дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів 4
курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань - 0306 -
"Менеджмент і адміністрування", напряму підготовки -
0502 (6.030601) - «Менеджмент»

Укр. 2,0 100
Вересень 
2010 р.

М

366 601 Сніжко С.В.

Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Менеджмент
в енергетиці» та організації самостійної роботи (для
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі
знань - 0306 - "Менеджмент і адміністрування", напряму
підготовки - 0502 (6.030601) - «Менеджмент»

Укр. 2,5 100
Вересень 
2010 р.

М

367 602 Мельман В.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисциплін  «Професійна психологія » для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 
7.000003 – Управління проектами 

укр. 2,0 50,0 квітень М

368 602 Молчанова О.П.

Методичні вказівки для практичних занять студентів з 
дисциплін «Основи менеджменту» для студентів 3 курсу 
денної  форми навчання напряму підготовки 6.030601 - 
„Менеджмент”, спеціальності «Менеджмент організацій» 

укр. 2,0 100,0 листопад М

369 602 Мущинська Н.Ю.

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 
дисципліни „Достовірність проектної діяльності” для 
студентів 5 курсу спеціальності 8.000003 „Управління 
проектами”

укр. 2,0 100,0 листопад М



370 602 Молодченко Т.Г.

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 
дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу 
усіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601)- 
„Менеджмент”, спеціальності «Менеджмент організацій» 

укр. 2,0 100,0 листопад М

371 602 Молодченко Т.Г.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
„Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм 
навчання напряму підготовки 0502 (6.030601)- 
„Менеджмент”, спеціальності «Менеджмент організацій» 

укр. 2,0 100,0 листопад М

372 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
„Планування проектної діяльності” для студентів 5 курсу 
усіх форм навчання, спеціальності 7,8.000003 
«Управління проектами» 

укр. 2,0 100,0 вересень М

373 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни „Управління нерхомістю" для студентів 5 
курсу заочної форми навчання, форми навчання напряму 
підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” 

укр. 2,0 100,0 вересень М

374 602 Фесенко Т.Г.

ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ДІЙ: Завдання і методичні 
рекомендації до виконання курсового проекту (для 
студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 8.000003 – «Управління проектами»). 

укр. 2,0 100,0 вересень М

375 602 Фесенко Т.Г.

ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ДІЙ: Методичні 
рекомендації з підготовки до практичних занять і 
організації самостійної роботи (для студентів 5 курсу 
денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 
8.000003 – «Управління проектами»)

укр. 2,0 100,0 вересень М



376 603
Білогурова Г.В.,     
Протопопова В.П.,    
Макогон Н.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З 
ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА 
МАТЕМАТИЧНА СТAТИСТИКА” (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, у галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» за напрямами підготовки – 6.030504 
Економіка підприємства та 6.030509 Облік і аудит)

укр. 3,3 100 грудень М

377 603
Білогурова Г.В.,     
Протопопова В.П.,    
Макогон Н.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ 
ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТAТИСТИКА” 
(для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0305 
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 
– 6.030504 Економіка підприємства та 6.030509 Облік і 
аудит)

укр. 3,3 100 грудень М

378 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи 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. 1,3 100 грудень М

379 603 Булаєнко М.В

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування ”. 
(для  студентів 1 курсу  денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.070101  –  “Транспортні технології” (за видами 
транспорту))

укр. 2,3 100 червень М



380 603
 Гринчак М.В.,     Шаповалов 
А.Л.,        Кузмичова К.В.      

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної та контрольної роботи з 
дисципліни «Інформаційні системи І технології на 
підприємстві». Для студентів 4 курсу денної та заочної 
форми навчання за напрямом 0501 – “Економіка та 
підприємництво”, 6.030504 - “Економіка підприємства”.

укр. 1,7 100 грудень М

381 603
Замалеев Ю.С.,      
Нестеренко Л.В.,       
Гавриленко И.А.

Методические указания к самостоятельной работе и 
выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Информатика и компьютерная техника». (для студентов 
1 курса дневной формы обучения бакалавров направления 
6.030601 «Менеджмент» )

рус. 2,0 100 квітень М

382 603
Карпенко М.Ю.,                        
Димченко О.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Підприємство: 1С», тема: «Оформлення презентацій у 
програмі Power Point» та дипломного проектування (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0305 
«Економіка та підприємництво», за напрямом підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства»)

укр. 1,0 100 грудень М

383 603 Карпенко М.Ю.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з 
дисциплін «Комп’ютерний аудит», «АРМ менеджера», 
Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті та 
для дипломного проектуванняТЕМА: «ПЛАНУВАННЯ 
ЗАДАЧ У СИСТЕМІ OUTLOOK» (для студентів 3 курсу 
усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.050106 
«Облік і аудит», 5-6 курсу усіх форм навчання напрямів 
підготовки 0502- «Менеджмент» та 0501- «Економіка і 
підприємництво»).

укр. 1,0 100 грудень М



384 603

Карпенко М.Ю.,                        
Димченко О.В.,              
Тюріна В.М.,              
Уфімцева В.Б.

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт: 
«Розрахунок вартості залишків ТМЦ при їх списанні за 
методом FIFO» з дисциплін «Підприємство: 1С», 
«Бухгалтерія 1С» (для студентів 3 курсу усіх форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 
студентів 5-6 курсу усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст за напрямом підготовки 
0501 – «Економіка і підприємництво»)

укр. 1,0 100 грудень М

385 603

Карпенко М.Ю.,                        
Момот Т.В.,             
Уфімцева В.Б.                    
Білогурова Г.В.                    

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін 
«Комп’ютерний аудит», «Інформаційні системи в 
менеджменті» та для дипломного проектування Тема: 
«Обробка графічних документів у програмі 
Finereader»(для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і 
аудит» та 4 курсу денної та заочної за напрямом 
підготовки (0502) 6.030601- «Менеджмент організацій»)

укр. 1,0 100 грудень М

386 603

Карпенко М.Ю.,                  
Уфімцева В.Б.                    
Білогурова Г.В.            
Макогон Н.В.              

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
«Оформлення презентацій у програмі impress» з 
дисципліни «Комп’ютерий аудит», для самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Інформатика і системологія» та 
дипломного проектування (для студентів 3 курсу усіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і 
аудит» та студентів 2 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6040106 – «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»).

укр. 1,0 100 грудень М



387 603
Карпенко М.Ю.,                  
Уфімцева В.Б.                    
Білогурова Г.В.           

Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи 
«Контроль списання ТМЦ за методом ФІФО» з 
дисципліни «Комп’ютерний аудит». (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, у галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво», за напрямом підготовки 6.030509 
«Облік і аудит») 

укр. 1,0 100 грудень М

388 603

Карпенко М.Ю.,                  
Уфімцева В.Б.                    
Рухляда В.С.,               
Сенчук Т.С.

Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи 
«робота з поштовим клієнтом Outlook» з дисципліни 
«Комп'ютерні мережі та телекомунікації» та до 
практичних занять з дисципліни «Інформатика і 
системологія» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання 
за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 2 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 1,0 100 грудень М

389 603
Костенко О.Б.,            
Білогурова Г.В.,                
Федоров М.В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань, 
лабораторних робіт, самостійної і розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Інформатика». (для студентів 1 і 2 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)

укр. 4,0 100 грудень М

390 603
Погребняк Б.И,                    
Высоцкая Г.В.

Методические указания для выполнения практических и 
самостоятельных работ по курсу «Техническое и 
программное обеспечение» (для студентов 5-го курса 
дневной и заочной формы обучения магистров 
направления 8.000003 «Управление проектами»)

укр. 3,0 100 грудень М



391 603
Погребняк Б.І.,                    
Булаєнко М.В.        

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування 
”.(для  студентів 1 курсу  заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.070101  –  “Транспортні технології” (за 
видами транспорту))

укр. 2,4 100 червень М

392 603
Самойленко М.І.,         
Штельма О.М.,     Білогурова 
Г.В., 

Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
виконання самостійної роботи (частина 2) з дисципліни 
«Економіко-математичне моделювання».( для студентів 2 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 - “ 
Економіка підприємства) 

укр. 1,0 100 лютий М

393 603
Самойленко М.І.,         
Штельма О.М.   

Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Економіко-математичне моделювання».(для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 - “ Економіка підприємства” )

укр. 1,0 100 лютий М

394 603 Самойленко М.І.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та 
математична статистика» (для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки – 6.030601 
«Менеджмент»).

укр. 1,0 100 лютий М

395 603
Федоров М.В.,           Хренов 
О.М. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни “Інформатика” (Модуль 
2. Електронні таблиці) для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
”Будівництво”, спеціальностей “Промислове та цивільне 
будівництво”,  “Міське будівництво та господарство”

укр. 4,0 100 червень М



396 603
Федоров М.В.,           Хренов 
О.М. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни “Інформатика” (Модуль 
3. Прграми управління базами даних) для студентів 2 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 – ”Будівництво”, спеціальностей “Промислове та 
цивільне будівництво”, “Міське будівництво та 
господарство”

укр. 3,0 100 Жовтень М

397 603
Федоров М.В.,           Хренов 
О.М. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни “Інформатика” (Модуль 
1. Операційні системи та текстові процесори) для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальностей 
“Промислове та цивільне будівництво”, “Міське 
будівництво та господарство”

укр. 5,0 100 Жовтень М

398 603
Федоров М.В.,           Хренов 
О.М. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 
самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни 
“ Інформатика”  для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
”Будівництво”, спеціальностей “Промислове та цивільне 
будівництво”, “Міське будівництво та господарство”

укр. 6,0 100 Жовтень М

399 603
Шаповалов А.Л.       Гринчак 
М.В.               Кузмичева К.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни “Інформаційні технології на 
підприємствах і в організаціях туристської індустрії” Для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки підготовки 0504 – «Туризм», 
6.020107 – «Туризм».

укр. 2,0 100 грудень М

400 603
Шаповалов А.Л.       Гринчак 
М.В.               Кузмичева К.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 
самостійної роботи і розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка»  Для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямами підготовки 6.020107 «Туризм» і 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа».

укр. 2,0 100 грудень М



401 603
Шаповалов А.Л.       Гринчак 
М.В.               Кузмичева К.В.

 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з 
дисципліни «Інформаційні технології проектування». Для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 7.092101 – «Промислове і цивільне 
будівництво»

укр. 2,0 100 грудень М

402 603
Шаповалов А.Л.       Гринчак 
М.В.               Кузмичева К.В.

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з 
дисципліни «Інформаційні технології в будівництві і бази 
даних» Для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
«Будівництво», спеціальності «Промислове та цивільне 
будівництво»

укр. 2,0 100 грудень М

403 604
Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Спортивний туризм” для студентів 3 курсу денної та 4
курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.020107 – "Туризм".

укр 2 100
червень 

2010
М

404 604 Андренко І.Б. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Менеджмент туризму” для студентів 3 курсу денної та 5
курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.020107 "Туризм". 

укр 2,5
червень 

2010
М

405 604 Андренко І.Б. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Менеджмент готельно-ресторанного господарства” для
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.140101 – "Готельно-
ресторанна справа". 

укр 2,5 100
червень 

2010
М

406 604 Андренко О.А. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Організація готельного господарства” для студентів 3
курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". [

укр 2,5 100
червень 

2010
М



407 604 Влащенко Н.М.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи студентів з дидактичним забезпеченням з
дисципліни “ Інноваційний менеджмент” для студентів 5
курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 0502 – "Менеджмент" (7.050201, 8.050201 –
"Менеджмент організацій").

укр 2,5 250
червень 

2010
М

408 604 Давидова О.Ю. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Гігієна і санітарія” для студентів 1 курсу денної та 2
курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.140101 “Готельно-ресторанна справа”.

укр 2,5 100
червень 

2010
М

409 604 Кравець О.М. 

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Ефективні комунікації” для студентів 4 курсу денної та 5
курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 0504
(6.020107) – "Туризм", 6.140101 – “Готельно-ресторанна
справа”. 

укр 2,5 150
червень 

2010
М

410 604 Кравець О.М. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Університетська освіта” для студентів 1 курсу денної та 2
курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.140101 "Готельно-ресторанна справа".

укр 2 100
червень 

2010
М

411 604 Леонов Я.В. 

Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним
забезпеченням з дисципліни “Екскурсознавство” для
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”. 

укр 2,5 250
червень 

2010
М

412 604 Оболенцева Л.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни “Основи маркетингу”для студентів 3
курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.020107 - "Туризм".

укр 2,5 100
червень 

2010
М



413 604 Петрова Н.Б.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Стратегічний менеджмент” для студентів 5 курсу денної
та заочної форм навчання напрямів підготовки 0502 –
"Менеджмент" (7.050201, 8.050201 – "Менеджмент
організацій"), 0504 – "Туризм" (7.050401,8.050401 –
"Туризм", 7.050402, 8.050402 – "Готельне господарство") 

укр 2,5 250
червень 

2010
М

414 604 Петрова Н.Б.

Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни
“Стратегічний менеджмент” для студентів 5 курсу денної
та заочної форм навчання напрямів підготовки 0502 –
"Менеджмент" (7.050201, 8.050201 – "Менеджмент
організацій"), 0504 – "Туризм" (7.050401,8.050401 –
"Туризм", 7.050402, 8.050402 – "Готельне господарство")

укр 2,5 250
червень 

2010
М

415 604
Погасій С.О., Краснокутська 
Ю.В. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи та виконання РГР з дисципліни "Стандартизація,
сертифікація і метрологія" для студентів 3 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно-
ресторанна справа".

укр 2 50
червень 

2010
М

416 604
Погасій С.О., Краснокутська 
Ю.В. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
"Стандартизація, сертифікація і метрологія" для студентів
2 курсу денної форми навчання напряму підготовки
6.140101 "Готельно-ресторанна справа". 

укр 2 50 лютий 2010 М

417 604
Погасій С.О., Краснокутська 
Ю.В. 

Методичні вказівки до виконання РГР та самостійної
роботи з дисципліни "Стандартизація, сертифікація і
метрологія" для студентів 2 курсу денної форми навчання
напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна
справа".

укр 2 50 лютий 2010 М



418 604
Погасій С.О.,        Нохріна 
Л.А.

Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни
“Економіка та ціноутворення на підприємствах
туристської індустрії” для студентів 4 курсу денної та
заочної форм навчання напряму підготовки 0502
(6.030601) - "Менеджмент". 

укр 2,5 250
червень 

2010
М

419 604
Познякова О.В., 
Краснокутська Ю.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Менеджмент організацій” для студентів 6 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 0502 –
“Менеджмент”.

укр 2 100
червень 

2010
М

420 604
Поколодна М.М., Петрова 
Н.Б., Полчанінова І.Л. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Туристичні ресурси України” для студентів 3 курсу
денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6,020107 – “Туризм”.

укр 2,5 100
червень 

2010
М

421 604
Поколодна М.М., 
Полчанінова І.Л. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням 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 2,5 100
червень 

2010
М

422 604 Рябєв А.А. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни
“Матеріально-технічна база готелів” для студентів 1 курсу
денної та заочної форм навчання напряму підготовки
6.030601 "Менеджмент".

укр 2,5 250
червень 

2010
М

423 604 Рябєв А.А.

Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни
“Матеріально-технічна база готелів” для студентів 1 курсу
денної та заочної форм навчання напряму підготовки
6.030601 "Менеджмент"

укр 2,5 250
червень 

2010
М



424 604 Стешенко О.Д.

Методичні вказівкидо самостійної роботи з дидактичним
забезпеченням з дисципліни “Управління ризиками” для
студентів 5 курсу денної форми навчання напрямів
підготовки 0504 – «Туризм» (7.050401 - "Туризм",
7.050402 - "Готельне господарство"), 7.020107 –«Туризм»,
7.140101 – «Готельно-ресторанна справа». 

укр 2,5 250
червень 

2010
М

425 604 Стешенко О.Д

Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним
забезпеченням з дисципліни "Технологія готельної
справи" для студентів 3 курсу денної та заочної форм
навчання напряму підготовки 6.020107 "Туризм"

укр 2,5
червень 

2010
М

426 604 Тонкошкур М.В

Методичні вказівки до лабораторний занять з дисципліни
“Технологія туристської діяльності” для студентів 2 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 –
"Туризм".

укр 2,5 50
червень 

2010
М

427 604 Тонкошкур М.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
“Планування і організація туристських маршрутів” для
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 0502 (6.030601)
"Менеджмент"

укр 2,5 250
червень 

2010
М

428 604 Усіна А.І., Сегеда І.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дидактичним
забезпеченням з дисципліни “Організація послуг
харчування” для студентів 2 курсу денної та 3 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 –
"Туризм"

укр 2,5 100
червень 

2010
М

429 604 Усіна А.І., Сегеда І.В.

Методичні вказівки до практичних та лабораторних
занять з дисципліни “Технологія ресторанної справи” для
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.020107 – "Туризм"

укр 2,5 100
червень 

2010
М

430 604 Усіна А.І., Сегеда І.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання
РГЗ з дисципліни «Технологія ресторанної справи» для
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.020107 – "Туризм"

укр 2 100
червень 

2010
М



431 605 Пруненко Д.О.

Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної 
роботи з дисципліни Економіка транспорту» (для 
студентів всіх форм навчання спеціальності 7.100402, 
8.100402 – «Транспортні системи»)

укр. 1 100 Травень М

432 605 Лобашов О.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
і контрольної роботи з дисциплін «Транспортне 
планування міст» (для студентів 5 курсу денної і заочної 
форм навчання спеціальностей 7.100402, 8.100402 
«Транспортні системи»)

укр. 1 100 Травень М

433 605 Бурко Д.Л.

Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної 
роботи 
з дисципліни: «Дослідження операцій в транспортних 
системах»
для студентів напрямку підготовки 6.070101 (6.1004) 
«Транспортні технології». 

укр. 1 100 Березень М

434 605 Прасоленко О.В.
Організація і регулювання дорожнього руху (практикум 
для студентів напряму підготовки 6.1004 (6.070101) – 
«Транспортні технології»)

укр. 1 100 Вересень М

435 605 Рославцев Д.М.

Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної 
роботи з дисципліни «Організація і проектування 
логістичних систем» (для студентів спеціальності 
7.050208, 8. 50208 – «Логістика»)

укр. 1 100 Вересень М

436 606 Анісенко О.В.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська мова) для організації практичної роботи для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів 
підготовки 6.030504 –«Економіка підприємства» 6.030509 
–«Облік і аудит»

анг.мов 4 100 червень М



437 606
Бучковська С.А., Сергєєва 
Г.Б. 

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 – 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Електротехнічні системи електроспоживання».

анг.мов 3 100 червень М

438 606 Варава І.М. 

Збірник завдань з граматики з дисципліни «Ділова 
іноземна мова перша (додаткова) (французька) (для 
організації практичної роботи студентів 1-2 курсів денної 
форми навчання за напрямами підготовки 6.140101 - 
«Готельно-ресторанна справа», 6.020107 - «Туризм»)

франц.мов 3 100 червень М

439 606 Гречанікова С.В.

Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна 
мова друга» (англійська мова) (для організації практичної 
роботи студентів 1-2 курсів денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»)

анг.мов 3 100 червень М

440 606 Зубенко С.О. 

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська мова) для самостійної роботи студентів 1 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060102 - «Архітектура»

анг.мов 3 100 квітень М

441 606 Ільєнко О.Л.

Збірник текстів і завдань  для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного 
спрямування(додаткова)» (англійська мова) для студентів 
4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504- 
«Туризм» (6.020107- «Туризм» та 6.140101- «Готельно-
ресторанна справа») 

анг.мов 3 100 квітень М

442 606 Ільєнко О.Л.

Збірник текстів і завдань  для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного 
спрямування (додаткова)» (англійська мова) для студентів 
3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.020107- «Туризм»  та 6.140101- «Готельно-ресторанна 
справа»)

анг.мов 3 100 квітень М



443 606 Зубенко С.О. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
граматики з дисципліни «Іноземна мова» (англійська 
мова) (для практичної роботи студентів 2 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.060102 - 
«Архітектура»)

анг.мов 3 100 квітень М

444 606 Крохмаль А.М.

Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни ‘Іноземна мова професійного 
спрямування’ (англійська мова) для студентів 1-2 курсів 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 « 
Геодезія, картографія та землеустрій»)

анг.мов 3 100 червень М

445 606 Маматова Н.В. 

Тексти і тестові завдання с дисципліни “Іноземна мова” 
(англійська мова) для організації самостійної роботи 
студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060102 – «Архітектура »

анг.мов 3 100 вересень М

446 606 Маматова Н.В. 

Методичні вказівки до практичних занять “Ділова 
іноземна мова” (англійська мова) для організації роботи 
студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»

анг.мов 3 100 вересень М

447 606 Маматова О.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Перша ділова іноземна мова» «Курорти Іспанії класу 
люкс» (для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напрямку підготовки 6.050400 – «Готельно-ресторанна 
справа», 6.050400 – «Туризм»)

анг.мов 3 100 квітень М

448 606
Моштаг Є.С., Тарабановська 
О.М. 

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів 
підготовки 6.030504 –«Економіка підприємства», 6.030509 
– «Облік і аудит».

анг.мов 3 100 квітень М



449 606
Омельченко А.В., Курова 
Ю.В.

Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (додаткова)» 
(англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки –«Економіка підприємства»

анг.мов 3 100 червень М

450 606
Писаренко Л.М., Міщенко 
К.О.      

Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 – 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Електротехнічні системи електроспоживання)»

анг.мов 3 100 червень М

451 606 Писаренко Л.М.

Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 
курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 
6.140101 - «Готельно-ресторанна справа»)

анг.мов 3 100 червень М

452 606
Потапенко С.М., Шелухіна 
В.С. 

Збірник тестів з дисципліни «Ділова іноземна мова» 
(німецька мова) (для організації практичної роботи 
студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.140101 - «Готельно-ресторанна справа», 
6.020107 - «Туризм»)

німец.мов. 3 100 червень М

453 606 Шумейко Л.В.

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) » (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.070101 Транспортні 
технології (за видами транспорту).

анг.мов 3 100 жовтень М

454 606 Юр’єва Н.П.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Ділова іноземна 
мова» (французька мова) (для організації практичної 
роботи студентів 1-2 курсів денної форми навчання за 
напрямами підготовки 6.020107 – «Туризм»)

франц.мов 3 100 червень М



455 606 Юрченко Д.О. 

Збірник тестів та завдань «Ділова іноземна мова друга 
(додаткова) (німецька) (для організації практичної роботи 
студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямами 
підготовки 6.020107 - «Туризм»)

франц.мов 3 100 жовтень М

456 701

Т.В.Блажко, 
І.М.Золотарьова, 
О.В.Хом’якова, 
О.С.Пономарьов.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисциплін «Основи психології та педагогіки», 
«Психологія», «Психологія і педагогіка» (для студентів 1-
5 курсів денної та заочної форм навчання усіх напрямів 
підготовки)

укр 2 50
червень 

2010
М

457 701
Жигло О.О., Кір’янова О.В., 
Малюкова О.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення 
практичних занять з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060101 - "Будівництво"

укр 2,5 50
червень 

2010
М

458 701

И.Н.Золотарева, 
Л.Ф.Крутовая, 
А.С.Пономарев, 
О.В.Хомякова.

Методические указания к выполнению контрольных работ 
по русскому языку: стартовый контроль по лексике и 
грамматике (для иностранных студентов 1 курса 
направлений подготовки: 6.030504 – «Экономика 
предприятия»; 6.030509 – «Учёт и аудит»; 6.030601 – 
«Менеджмент»; 6.050701 – «Электротехника и 
электротехнологии»; 6.060101 – «Строительство»; 
6.060102 – «Архитектура»)

укр 2,5 50
червень 

2010
М

459 701
Жигло О.О., Кір’янова О.В., 
Малюкова О.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення 
практичних занять з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки напряму 
підготовки 6.060102 – «Архітектура»

укр 2,5 50
червень 

2010
М



460 701
Жигло О.О., Кір’янова О.В., 
Малюкова О.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення 
практичних занять з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки напряму 
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)

укр 2,5 50
червень 

2010
М

461 702
И.В. Вальченко, О.Л. 
Лубяная, Т.А. Плотникова

Методические указания для практических и 
самостоятельных занятий к курсу «Страноведение» для 
иностранных учащихся подготовительного отделения 
гуманитарных, инженерно-экономических и 
биологических специальностей «Знакомьтесь: Украина!»

укр 2,5 50 червень М

462 702
А.В. Лымарь, Л. В. 
Сергейчук, Ю.В. Усова

Русские глаголы: методические указания для 
практических и самостоятельных занятий по дисциплине 
„Русский (укр. язык) язык” для иностранных учащихся 
подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-
экономических и биологических специальностей.

укр 2,5 50 червень М

463 702 Г.П. Соколова

Тетрадь по грамматике. Методические указания для 
практических и самостоятельных занятий к курсу 
«Русский (укр. язык) язык» для иностранных учащихся 
подготовительного отделения гуманитарных, 
инженерно-экономических и биологических 
специальностей.

укр 2,5 50 червень М

464 801 Андренко О.А.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 
«ОБЛІК ЗОВНІШ-НЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
(для студентів 6 курсу  і слухачів другої вищої освіти  
факультету післядипломної освіти і заочного навчання 
заочної форми навчання спеціальності 7.050106 - «Облік і 
аудит» )

укр. 1,5 100 червень М



465 801 Ачкасов А.Э., Кожокіна К.О.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Соціальна економіка» для студентів 2 курсу 
заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 
„Економіка підприємства” і 6.030509 „Облік і аудит”

укр. 1,8 100 червень М

466 801
Ачкасов А.Є., Жемеренко 
О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
курсу «Економіка будівництва»(для студентів будівельних 
спец заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 
Будівництво».

укр. 2,0 100 червень М

467 801 Базецька Г.І., Пушкар Т.А.

Фінанси підприємства: Методичні вказівки до організації 
самостійної роботи студентів 4 курсу заочної форми 
навчання ФПО і ЗН напряму підготовки напряму 
підготовки 
6.050100 – Економіка і підприємництво і 6.0502100 -
Менеджмент (0306 – «Менеджмент і адміністрування»), 
 і слухачів для слухачів другої вищої освіти, 
спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства» 
та 7.050106 – «Облік і аудит»

укр. 2,5 100 жовтень М

468 801 Базецька Г.І.

Фінанси підприємства: Методичні вказівки до організації 
практичних занять та виконання курсової роботи для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН 
напряму підготовки 
6.050100 – Економіка і підприємництво і 6.050200 -
Менеджмент (0306 – «Менеджмент і адміністрування»), 
 і слухачів для слухачів другої вищої освіти, 
спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства» 
та 7.050106 – «Облік і аудит»

укр. 2,3 100 серпень М



469 801 Бойко Л.Г

Облікова політика підприємства: Методичні вказівки для 
самостійної роботи, підготовки до проведення практичних 
занять і виконання контрольної роботи студентів 3 курсу 
заочної форми галузі знань 0305 – «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і 
аудит».

укр. 1,5 100 червень М

470 801 Воронков О.О.

Економіко-математичне моделювання: методичні вказівки 
для виконання контрольної роботи (для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання бакалаврів за галуззю знань 0305 
„Економіка і підприємництво”, напрям підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і 
аудит»)

укр. 1,8 100 жовтень М

471 801 Гавриличенко Є.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботи з курсу “Система 
національних рахунків” (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030509 
«Облік і аудит»

укр. 1,6 100 червень М

472 801 Гавриличенко Є.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботи з курсу “Облік у 
зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу напряму 
підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 
спеціальності «Облік і аудит»,( 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») і 
слухачів другої вищої освіти  факультету післядипломної 
освіти і заочного навчання,спеціальності 7.050106 – 
«Облік і аудит» ).

укр. 1,6 100 червень М

473 801 Жемеренко О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольной роботі по 
курсу «Організація будівництва»(для студентів 
будівельних спец заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.060101 Будівництво».

укр. 1,5 100 червень М



474 801 Жемеренко О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольной роботи з 
дисципліни « Внутрішньогосподарський контроль»( для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0305 - 
“Економіка і підприємництво”, напрям 6.030509»Облік і 
аудит»)

укр. 1,5 100 червень М

475 801 Жовтяк Г.А. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та 
самостійного вивчення дисципліни «Ціноутворення» (для 
слухачів груп перепідготовки за другою вищою освітою із 
спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства», 
7.050106 - «Облік і аудит»)

укр. 2,1 100 червень М

476 801 Косяк А.П

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0501 - «Економіка і підприємництво», спеціальності 
7.050106 – Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти  
факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання,спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).

укр. 1,5 100 червень М

477 801 Косяк А.П.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст», спеціальності 7.050106 – Облік і аудит)

укр. 1,7 100 червень М

478 801 Косяк А.П

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст», спеціальності 7.050106 – Облік і аудит)

укр. 1,7 100 червень М



479 801 Косяк А.П

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання для студентів 5 курсу заочної 
форми освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст», 
спеціальності 7.050106 – Облік і аудит і слухачів другої 
вищої освіти  факультету післядипломної освіти і 
заочного навчання,спеціальності 7.050106 – «Облік і 
аудит»).

укр. 1,5 100 червень М

480 801 Костюк В.О., Мількін І.В.

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної 
роботи, проведення практичних занять та самостійної 
роботи з курсу “Статистика” (для студентів 3 курсу 
заочної форми за напрямами підготовки 6.030504 
”Економіка підприємства”, 6.030509 “Облік і аудит”, 
6.030601 “Менеджмент” та слухачів груп перепідготовки 
за другою вищою освітою із спеціальностей 7.050107 
”Економіка підприємства”, 7.050106 “Облік і аудит”, 
7.050201 “Менеджмент організацій”)

укр. 2,5 100 жовтень М

481 801 Леонт’єва Ю.Ю.

Бізнес-планування». Методичні вказівки до виконання 
контрольної роботи (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0502 ( 6.030601) – 
«Менеджмент»)

укр. 1,5 100 вересень М

482 801 Петрова В.Ф.

Фінансовий облік 1: Методичні вказівки для проведення 
практичних занять, самостійної роботи студентів і 
виконання контрольної роботи (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр», за галуззю знань 0305 - «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і 
аудит»)

укр. 1,5 100 вересень М



483 801 Петрова В.Ф.

Фінансовий облік 2: Методичні вказівки для виконання 
курсової роботи (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», за 
галуззю знань 0305 - «Економіка і підприємництво» 
напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)

укр. 1,6 100 серпень М

484 801 Петрова В.Ф.

Фінансовий облік 2: Методичні вказівки для проведення 
практичних занять і самостійної роботи студентів (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0305 - 
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 
6.030509 – «Облік і аудит»)

укр. 1,8 100 жовтень М

485 801 Петрова В.Ф., Родченко С.С.

Облік кредитно – розрахункових операцій в банках: 
Методичні вказівки для проведення практичних занять 
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», 
спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит)

укр. 2,0 100 червень М

486 801 Петрова В.Ф., Родченко С.С.

Банківська справа: Методичні вказівки для проведення 
практичних занять (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання 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» і слухачів другої вищої освіти  факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання,спеціальностей 
7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - “Економіка 
підприємства”)

укр. 1,5 100 вересень М



487 801 Пушкар Т.А., Сиренко Н.М.

Регіональна економіка: Методичні вказівки для 
проведення практичних занять і виконання контрольної 
роботи (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» факультету післядипломної 
освіти і заочного навчання).

укр. 1,5 100 червень М

488 801 Пушкар Т.А., Федорова В.Г. 

Управління потенціалом підприємства: Методичні 
вказівки для виконання контрольної роботи і проведення 
практичних занять (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст», 
спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» і 
слухачів другої вищої освіти  факультету післядипломної 
освіти і заочного навчання,спеціальності 77. 050107 - 
“Економіка підприємства”).

укр. 1,8 100 червень М

489 801 Пушкар Т.А. 

Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні 
вказівки для самостійної роботи студентів і проведення 
практичних занять (для студентів заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст», 
спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства»)

укр. 1,6 100 червень М

490 801 Пушкар Т.А. 

Державне регулювання економіки: методичні вказівки 
(для самостійної роботи, проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботи для слухачів другої вищої 
освіти факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання,спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 
050107 - “Економіка підприємства” )

укр. 1,5 100 вересень М



491 801 Пушкар Т.А. 

Міжнародна економіка: Методичні вказівки (для 
самостійної роботи, проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботидля слухачів другої вищої 
освіти факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання,спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 
050107 - “Економіка підприємства”

укр. 2,1 100 серпень М

492 801 Пушкар Т.А.

Національна економіка: методичні вказівки для виконання 
контрольної роботи (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», за 
галуззю знань 0305 - «Економіка і підприємництво» 
напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6. 030504 
“Економіка підприємства” 

укр. 1,5 100 серпень М

493 801 Склярук Н.І

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 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. 1,5 100 жовтень М

494 801 Родченко С.С.

Фінанси: Методичні вказівки для проведення практичних 
занять (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» і слухачів другої вищої освіти  
факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання,спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 
050107 - “Економіка підприємства”)

укр. 1,5 100 червень М

495 801
Соловйова О.Є., Соловйов 
О.В.

Управління персоналом: Методичні вказівки для 
виконання розрахунково -графічного завдання і 
проведення практичних занять (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст», спеціальності 7.050107 - «Економіка 
підприємства»)

укр. 1,8 100 червень М



496 801
Соловйова О.Э., Соловйов 
О.В.

Економіка праці та соціально – трудові відносини: 
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів (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. 1,8 100 червень М

497 801
Соловйов О.В., Соловйова 
О.Є.

Методичні вказівки з курсу «Економіка праці і соціально 
– трудові відносини» для виконання розрахунково – 
графічного завдання і самостійної роботи студентів (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. 1,6 100 червень М

498 801 Федорова В.Г. 

Економіка й організація діяльності об’єднань 
підприємств. Методичні вказівки до проведення 
практичних занять.студентам 6-го курсу заочної форми 
навчання та слухачам другої вищої освіти за напрямком 
підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 
спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»)

укр. 1,5 100 вересень М

499 802 Карпалюк І.Т.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
курсу "Інформаційні системи в менеджменті" (для
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.030601 (0502)– «Менеджмент»)

укр. 1,5 100 вересень М

500 802 Карпалюк І.Т.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
курсу "Інформаційні системи в менеджменті" (для
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.030601 (0502)– «Менеджмент»)

укр. 3,5 100 вересень М

501 802 С.М. Мордовцев

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
курсу "Системи управління базами даних" (для студентів
4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.030601 (0502)– «Менеджмент»)

укр. 2,5 50 вересень М



502 802
Охріменко В.М., Воронкова 
Т.Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
"Електротехніка у будівництві" для студентів 2 курсу і
слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН напрямку
підготовки 0921(6.060101) „Будівництво”, спеціальностей
"ПЦБ", "МБГ" і "ТГПіВ 

укр. 2,5 50 вересень М

503 802
Охріменко В.М., Воронкова 
Т.Б.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
"Електротехніка у будівництві"для студентів 2 курсу і
слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН напрямку
підготовки 0921 (6.060101) „ Будівництво”,
спеціальностей "ПЦБ", "МБГ" і "ТГПіВ" 

укр. 2,5 50 вересень М

504 802
Охріменко В.М., Воронкова 
Т.Б.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
курсу "Електротехніка у будівництві" для студентів 2
курсу і слухачів ФПО та ЗН напрямку підготовки 0921
(6.060101) – Будівництво, спеціальностей ПЦБ, МБГ,
ТГПіВ

укр. 2,5 50 вересень М

505 802
Охріменко В.М., Воронкова 
Т.Б., Воронков О.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять 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. 2,5 50 вересень М

506 802
Воронкова Т.Б.,  Воронков 
О.О.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
курсу "Математичне програмування" (для студентів 3
курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти
ФПО та ЗН напряму підготовки 6.030601 —
«Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»)

укр. 2,5 50 вересень М

507 802
Охріменко В.М., Воронкова 
Т.Б., Воронков О.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення 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»

укр. 2,5 50 вересень М



508 803 Богдан Н.М., Васильєв О.В.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 4 курсу 
галузі знань 0305 Економіка і підприємництво, напряму 
6.030504 Економіка підприємства)

укр. 1,8 100 червень М

509 803 Богдан Н.М., Васильєв О.В.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
дисципліни «ІНВЕСТУВАННЯ» (для студентів 4 курсу 
галузі знань 0305 Економіка і підприємництво, напряму 
6.030504 Економіка підприємства

укр. 1,8 100 червень М

510 803 Богдан Н.М.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 6 курсу напряму 
підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, 
спеціальності 7.050107 Економіка підприємства)

укр. 2,5 100 жовтень М

511 803
Васільєв О. В., Гелеверя Єв. 
М.

Методичні вказівки к самостійному вивченню дисципліни 
"Фінансовий ринок" (для студентів 5 курсу спеціальності 
"Економіка підприємств", які навчаються на ФПОіЗН

укр. 2,3 100 серпень М

512 803 Одарєнко Т. Єв.

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу 
«Економіка якості» (для студентів 5 курсу (спеціаліст) 
ФПОіЗН за спеціальністю 7.050107 – Економіка 
підприємства)

укр. 2,1 100 серпень М

513 803 Одарєнко Т. Єв.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Економіка якості» (для студентів 5 курсу (спеціаліст) 
ФПОіЗН за спеціальністю 7.050107 – Економіка 
підприємства

укр. 1,5 100 червень М

514 803 Плакіда В.Т., Богдан Н.М. 

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Економіка і організація 
інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання (бакалавр) напряму підготовки 0501 - 
Економіка підприємства спеціальності 7.050107 
Економіка підприємства)

укр. 1,5 100 червень М



515 803 Поспєлов Ол. В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Організація виробництва» (для студентів 4 курсу 
(бакалавр) заочної форми навчання напрямку підготовки 
0501 (6.030504) „Економіка підприємства”)

укр. 1,8 100 жовтень М

516 803
Фісун К. Ан., Жовтяк Г. Ан., 
Богдан Н. М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Менеджмент" (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напрямків підготовки 6.030504 "Економіка 
підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - 
"Економіка і підприємництво")

укр. 1,6 100 червень М

517 803 Фісун К. Ан., Жовтяк Г.Ан.

Методичні вказівки для самостійного вивчення 
дисципліни "Менеджмент" (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 "Економіка 
підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - 
"Економіка і підприємництво"

укр. 1,5 100 червень М

518 803 Фісун К. Ан., Жовтяк Г. Ан.

Методичні вказівки для самостійного вивчення 
дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 "Економіка 
підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - 
"Економіка і підприємництво"

укр. 1,5 100 червень М

519 803
Шевченко В. С., 
Віноградська Н. С.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Стратегічне управління підприємством” для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання (спеціаліст) 
напряму підготовки 7.050107 - Економіка підприємства 
заочної форми навчання

укр. 1,5 100 червень М

520 ФПК Губенко В.Д. Організація робіт з охорони праці. Методичні вказівки укр. 1,5 100 червень М

521 ФПК Харламова О.В.
Міжнародні стандарти з фінансової звітності. Методичні 
вказівки до проведення практичних занять

укр. 1,5 100 червень М


