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1 101 Псурцева Н.О., 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу “Обстеження та реконструкція будівель” (для
студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності
7.092103 та 8.092103 – “Міське будівництво та
господарство”)

укр. 1,0 10 Грудень Р

2 101 Попельнух В.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу “Проектування дерев’яних конструкцій” (для
студентів 4 курсу денної форми навчання та 4-5 курсів
заочної форми навчання, напряму підготовки 0921
(6.060101) – «Будівництво» спеціальності “Промислове і
цивільне будівництво”  )

укр. 1,0 10 Грудень Р

Затверджую:       

  Ректор ХНАМГ _______________проф. Л.М. Шутенко

План
видання навчально-методичної літератури (робочих програм) ХНАМГ на 2010 р.

цивільне будівництво”  )

3 101 Стоянов Е.Г.,  Псурцева Н.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу “Залізобетонні та кам’яні конструкції” (для
студентів 3 курсу денної форми навчання, напряму
підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності
“Промислове і цивільне будівництво”)

укр. 1,0 10 Грудень Р

4 101
Шаповалов О.М., Мазур 
В.А.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу “ Інженерні споруди” (для студентів 5 курсу денної
форми навчання, спеціальності 7.092101, 8.092101 –
“Промислове і цивільне будівництво”)

укр. 1,0 10 Грудень Р

5 101 Мазур В.А., Рудаков В.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу “Проектування металевих конструкції” (для
студентів 4 курсу денної форми навчання, напряму
підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності
“Промислове і цивільне будівництво”)

укр. 1,0 10 Грудень Р



6 101 Шмуклер В.С.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4
курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання
спеціальності 6.092100 – “Промислове і цивільне
будівництво”)

укр. 1,0 10 Грудень Р

7 101 Шмуклер В.С.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу “ Науково - дослідницька робота студентів ” (для
студентів 4 курсу денної форм навчання, напряму
підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності
“Промислове і цивільне будівництво”)

укр. 1,0 10 Грудень Р

8 101 Шмуклер В.С.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу "Основи наукових досліджень" Для студентів 4
курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921
(6.060101) – «Будівництво» спеціальності “Промислове і
цивільне будівництво” 

укр. 1,0 10 Грудень Р

9 101 Шмуклер В.С

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз”
(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) –
«Будівництво» спеціальності “Промислове і цивільне
будівництво”)

укр. 1,0 10 Грудень Р

будівництво”)

10 101
Шаповалов О.М., Стоянов 
Е.Г.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу “Проектування залізобетонних конструкцій” (для
студентів 4 курсів денної форми навчання, напряму
підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності
“Промислове і цивільне будівництво”)

укр. 1,0 10 Грудень Р

11 101 Рудаков В.М., Мазур В.А.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу "Проетування металевих конструкцій" Для
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності
“Промислове і цивільне будівництво” 

укр. 1,0 10 Грудень Р

12 101 Жиляков В.Я., Рапіна К.А.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу "Металеві конструкції" Для студентів 4 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 0921
(6.060101) – «Будівництво» спеціальності “Промислове і
цивільне будівництво” 

укр. 1,0 10 Грудень Р



13 101 Жиляков В.Я., Лугченко О.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
курсу "Проектування металевих конструкції" Для
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності
“Промислове і цивільне будівництво”

укр. 1,0 10 Грудень Р

14 102 Таранов В.Г.

Програма і робоча навчальна програма з навчальної
дисципліни "Основи і фундаменти" (для студентів 2 курсу
другої вищої форми навчання за напрямком 0921 -
"Будівництво", спеціальності 7.092101 - "Промислове та
цивільне будівництво").

укр. 1,0 10 Жовтень Р

15 102 Рудь О.Г.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Підвалини та фундаменти" (для студентів 4-го курсу
денної форми навчання за напрямком підготовки 1201
(6.060102) "Архітектура" спеціальності
"Містобудування")

укр. 1,0 10 Січень Р

16 102 Гаврилюк О.В.

Програма та робоча програма з навчальної дисципліни
"Інженерна геологія" (для студентів 1 курсу другого
вищого навчання за напрямком 0921 "Будівництво"
спеціальностей ПЦБ, МБГ, ТОРБ")

укр 1,0 10 Жовтень Р

Програма та робоча програма з навчальної дисципліни 

17 102 Таранов В.Г.

Програма та робоча програма з навчальної дисципліни 
"Підвалини, фундаменти, механіка ґрунтів" (для студентів 
4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за 
напрямком 0921(6.060101) "Будівництво", спеціальності 
МБГ, спеціалізації ТОРБ ").

укр. 1,0 10 Жовтень Р

18 102 Таранов В.Г.

Програма та робоча програма з навчальної дисципліни 
"Підвалини, фундаменти та спецфундаменти" (для 
студентів 2 курсу другого вищого навчання  спеціальності 
7.092101 - ПЦБ ")

укр. 1,0 10 Жовтень Р

19 104 Бобух А.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Автоматизація ВК систем" (для студентів 5 
курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальності (7.092601) "Водопостачання та 
водовідведення").

укр. 1,0 10 січень Р



20 104 Бобух А.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Автоматизовані системи управління 
технологічними процесами" (для студентів 5 курсу денної 
і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 
(7.092103) "Міське будівництво і господарство" 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і 
реконструкція будівель").

укр. 1,0 10 січень Р

21 104 Бобух А.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Автоматизовані системи управління 
технологічними процесами" (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності (8.092103) "Міське 
будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне 
обслуговування, ремонт і реконструкція будівель").

укр. 1,0 10 січень Р

22 104 Деркач І.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Експлуатація інженерних мереж" (для 
студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм 
навчання спеціальності (7.092103) "Міське будівництво і 
господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель").

укр. 1,0 10 січень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 

23 104 Деркач І.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Експлуатація інженерних мереж" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
(8.092103) "Міське будівництво і господарство" 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і 
реконструкція будівель").

укр. 1,0 10 січень Р

24 104 Деркач І.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Інженерне обладнання населених міст" (для 
студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 
(7.120102) "Містобудування").

укр. 1,0 10 січень Р

25 104 Деркач І.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Інженерне обладнання населених міст" (для 
студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 
(8.120102) "Містобудування").

укр. 1,0 10 січень Р



26 104 Абєлєшов В.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Наукові дослідження" (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності (7.092103) "Міське 
будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне 
обслуговування, ремонт і реконструкція будівель").

укр. 1,0 10 листопад Р

27 104 Малєєв О.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Реконструкція інженерних систем" (для 
студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм 
навчання спеціальності (7.092103, 8.092103) "Міське 
будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне 
обслуговування, ремонт і реконструкція будівель").

укр. 1,0 10 жовтень Р

28 104 Андрєєв С.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Спецкурс за тематикою магістерської 
роботи" (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності (8.092103) "Міське будівництво і 
господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель").

укр. 1,0 10 жовтень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Науково-дослідна робота студентів" (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 

29 104 Деркач І.Л.
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
6.060101 (0921) "Будівництво" спеціальності "Міське 
будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне 
обслуговування, ремонт і реконструкція будівель").

укр. 1,0 10 жовтень Р

30 104 Малєєв О.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Основи технічної експлуатації інженерних 
систем" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму 6.060101 (0921) "Будівництво" 
спеціальності "Міське будівництво і господарство" 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і 
реконструкція будівель").

укр. 1,0 10 жовтень Р

31 104 Шушляков Д.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Технічна механіка рідини і газу (для 
студентів 1 курсу другої вищої освіти спеціальності 
7.092101 "Промислове та цивільне будівництво")

укр. 1,0 10 жовтень Р



32 105 Мізяк М.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Громадське будівництво»(для студентів  2 курсу денної 
та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа» професійного 
спрямування "Готельне господарство")

укр. 1,0 10 лютий Р

33 106
Амельченко Р.В.
Позднякова Н.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Архітектурне проектування з використанням
ЕОМ» (для студентів 4 та 5 курсу напрямку 1201
(6.060102) «Архітектура»спеціальності 6.120100
«Містобудування»)                         

укр. 1,0 10 Грудень Р

34 106 Губіна М.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Містобудування (спецкурс)» (для
студентів 4 курсу напрямку 1201 (6.060102)
«Архітектура» спеціальності 6.120100 «Містобудування»)

укр. 1,0 10 Грудень Р

35 106
Кодін В.О.           Конопльова 
О.В. Криворучко Н.І.  

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Архітектурне та містобудівне проектування»
(для студентів 5-6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр» спеціальності 8.120102 -«Містобудування»)  

укр. 1,0 10 Грудень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з

36 106 Кодін В.О.     

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Реставрація архітектурних об’єктів» (для
студентів 5 курсу спеціальності 7.120102 /8.120102 -
«Містобудування»)

укр. 1,0 10 Грудень Р

37 106 Манохін В.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Організація внутрішнього простору
рекреаційних закладів» (для студентів 3 курсу напрямку
підготовки 6.140101  «Готельно-ресторанна справа»)

укр. 1,0 10 Грудень Р

38 106 Мироненко В.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Дизайн міського середовища» (для студентів
6 курсу напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності
7.120102 «Містобудування»)   

укр. 1,0 10 Грудень Р



39 106 Усачова О.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Нарисна геометрія» (для студентів 1 курсу
напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура»
спеціальності «Містобудування»)   

укр. 1,0 10 Грудень Р

40 106 О.І. Россоха

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини „Композиція” (для студентів 2 курсу напрямку 
підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності
«Містобудування»)

укр. 1,0 10 Грудень Р

41 106 О.І. Россоха

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини „Психологія сприйняття міського
середовища” (для студентів 6 курсу напрямку 1201
«Архітектура» спеціальності 7.120102/8.120102 -
„Містобудування”)

укр. 1,0 10 Грудень Р

42 110 Глушенкова І.С.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «вища геодезія» для студентів 3
курсу денної, 3 і 4 курсів заочної форм навчання напряму
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та
землеустрій» спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні
системи і технології» 

укр. 1,0 10 Березень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма

43 110 Кучеренко Є.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «основи теорії систем та
системний аналіз» для студентів 2 курсу денної, 4 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101
«Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності
6.070900 «Геоінформаційні системи і технології» 

укр. 1,0 10 Вересень Р

44 110 Кучеренко Є.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «планування та управління гіс
проектами» для студентів 5 курсу денної форми навчання
напряму підготовки 0709 «Геодезія, картографія та
землеустрій», спеціальності 8.070908 «Геоінформаційні
системи і технології»

укр. 1,0 10 Вересень Р



45 110 Шаульський Д.В.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ» для
студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання напряму
підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності
«Містобудування».

укр. 1,0 10 Вересень Р

46 110 Шумаков Ф.Т.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Цифрова обробка зображень» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання за напрямом підготовки 0709
„Геодезія, картографія та землевпорядкування"
спеціальності 7.070908 – «Геоінформаційні системи та
технології»)

укр. 1,0 10 Вересень Р

47 110 Запара Л.Г.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни „Картографія з основами
топографії” (для бакалаврів денної форми навчання
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, екологія
навколишнього середовища та збалансованого
природокористування»)

укр. 1,0 10 Вересень Р

48 201 Горох М.П.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління та поводження з відходами» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 
7.070801 «Екологія та охорона навколишнього 

укр. 1,0 10 Вересень Р
7.070801 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»)

49 201 Горох М.П.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи санітарії міст» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)

укр. 1,0 10 Вересень Р

50 201 Горох М.П.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Утилізація побутових відходів» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
– «Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)

укр. 1,0 10 Вересень Р



51 201 Бригінець К.Д.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
„Утилізація промислових відходів” (для студентів 3 курсу
денної форми навчання напряму 6.040106 “Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”)

укр. 1,0 10 Вересень Р

52 201
Ладиженський В. М., Іщенко 
А.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
"Інженерні аспекти гідроекології" (для студентів 4 курсу
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106
«Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування» і 5 курсу заочної
форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія»
спеціальності 7.070801 - „Екологія та охорона
навколишнього природного середовища” )

укр. 1,0 10 Вересень Р

53 201
Ладиженський В. М., 
Дмитренко Т.В.                   
Іщенко А.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Прикладна гідроекологія» (для студентів 2,3,4 курсів
денної і 3,4,5курсів заочної форми навчання за напрямом
підготовки 0708 «Екологія» (Екологія та охорона
навколишнього природного середовища” ), (6.040106
«Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування»)

укр. 1,0 10 Вересень Р

збалансоване природокористування»)

54 201
Ладиженський В. М.,                  
Іщенко А.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
„Проектування природоохоронних споруд та заходів” (для
студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом
підготовки 0708 «Екологія» спеціальність 7.070801 -
„Екологія та охорона навколишнього середовища”)

укр. 1,0 10 Вересень Р

55 201
Бєкєтов В.Є.  
Джураєва О. С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Інженерні аспекти аероекології " (для студентів 4 курсу
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106
«Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування»)

укр. 1,0 10 Вересень Р



56 201 Виставна Ю.Ю.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
„Основи наукових досліджень” (для студентів 6 курсу
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708
«Екологія» спеціальності 7.070801 - „Екологія та охорона
навколишнього природного середовища” )

укр. 1,0 10 Вересень Р

57 201 Виставна Ю.Ю.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
„Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія,
охорона навколишнього природного середовища та
збалансоване природокористування”)

укр. 1,0 10 Вересень Р

58 201
Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
„Прикладна аероекологія ” (для студентів 3-5 курсу
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708
Екологія спец. 7.070801 „Екологія і охорона
навколишнього природного середовища”; напряму
6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування”)

укр. 1,0 10 Вересень Р

59 201
Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
„Прикладна аероекологія ” (для студентів 2-4 курсів
денної форми навчання за напрямом 6.040106 „Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване

укр. 1,0 10 Вересень Р
Євтухова Г.П. 

охорона навколишнього середовища та збалансоване
риродокористування”)

60 201
Пономаренко Є. Г., 
Джураєва О. С. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Інформаційні технології в прикладній та інженерній
екології" (для студентів 3 курсу денної форми навчання за
напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування») 

укр. 1,0 10 Жовтень Р

61 201
Пономаренко Є. Г., 
Джураєва О. С. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Економіка природоохоронної діяльності" (для студентів
4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування»)

укр. 1,0 10 Жовтень Р



62 201
Пономаренко Є. Г., 
Джураєва О. С. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Економіка природокористування" (для студентів 4 курсу 
денної і заочної форм навчання за напрямом  підготовки 
0708 «Екологія» спеціальності 6.070800 - «Екологія та 
охорона навколишнього середовища»)

укр. 1,0 10 Січень Р

63 201
Телюра Н.О. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація управління в екологічній діяльності і сталий 
розвиток» (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)

укр. 1,0 10 Вересень Р

64 201
Стольберг Ф.В.  
Чернікова О. Ю.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Стратегія сталого розвитку»  (для студ. 5 курсу денної 
форми навчання напряму 0708 «Екологія», спеціальності 
8.070801 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»)

укр. 1,0 10 Червень Р

65 201
Ладиженський В. М., 
Телюра Н. О

Програма та робоча програма 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 

укр. 1,0 10 Вересень Р

навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

66 201 Саратов І. Ю. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Гідрологія і гідрометрія» (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напрямку підготовки 6.060103 – 
Гідротехніка (Водні ресурси)

укр. 1,0 10 Лютий Р

67 201 Саратов І. Ю. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Метеорологія і кліматологія” (Для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”)

укр. 1,0 10 Лютий Р

68 201 Саратов І. Ю. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Метеорологія і кліматологія” (для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
„Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”)

укр. 1,0 10 Лютий Р



69 201 Шатровський О.Г. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Мікробіологія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – 
«Готельно-ресторанна справа»).

укр. 1,0 10 Вересень Р

70 201
Свіренко Л.П.                Дядін 
Д.В.

Програма і Робоча програма навчальної дисципліни 
«Прикладна літоекологія» для студентів 2-4 курсу денної 
форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища і збалансоване 
природокористування»

укр. 1,0 10 Вересень Р

71 201
Свіренко Л.П.                Дядін 
Д.В.

Програма і Робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерні аспекти літоекології» для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища і збалансоване 
природокористування»

укр. 1,0 10 Вересень Р

72 201
Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерна аэроекологія міст» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання  спеціальності 8.070801 «Екологія 
та охорона навколишнього середовища»)

укр. 1,0 10 Листопад Р

Програма  навчальної  дисципліни  та  робоча  програма  
дисципліни «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів»  (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм 

73 202
Берещук М.Я., Тихонюк-
Сидорчук В.О.

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. 1,0 10 листопад Р

74 202
Берещук М.Я., Тихонюк-
Сидорчук В.О.

Програма  навчальної  дисципліни  та  робоча  програма  
дисципліни «Теоретичні основи технології очистки води»  
(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання 
напрямів підготовки 0926 «Водні ресурси», 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)», спеціальності 6.092600 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 1,0 10 листопад Р



75 202 Благодарна Г.І

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм 
навчання напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)» спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 1,0 10 вересень Р

76 202 Благодарна Г.І., Гуцал І.О. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Водопостачання та водовідведення» (для студентів 3-4 
курсів усіх форм навчання напрямів 0921, 6.060101 – 
«Будівництво», спеціальностей 6.092100 – «Промислове 
цивільне будівництво», «Міське будівельне господарство» 
та слухачів другої вищої освіти)

укр. 1,0 10 травень Р

77 202
Дегтерева Л.І., Булгакова 
О.В.

Програма  навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Моніторинг довкілля та охорона 
навколишнього середовища“  (для студентів 3 курсу 
денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр 6.060103 ”Гідротехніка (Водні ресурси)” 
спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 1,0 10 березень Р

Програма  навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Водопровідні системи і споруди” 

78 202 Душкін С.С., Благодарна Г.І.

навчальної дисципліни “Водопровідні системи і споруди” 
(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.060103 ”Гідротехніка (Водні ресурси)”)

укр. 1,0 10 вересень Р

79 202 Душкін С.С., Благодарна Г.І.

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

укр. 1,0 10 вересень Р

80 202
Душкін С.С., Благодарна 
Г.І., Солодовник М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Аварійні ситуації ВК систем» для студентів 5-6 курсів 
усіх форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення»)”

укр. 1,0 10 березень Р



81 202
Душкін С.С., Благодарна 
Г.І., Ярошенко Ю.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Експлуатація ВК систем» для студентів 4-5 курсів усіх 
форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та 
водовідведення»)”

укр. 1,0 10 березень Р

82 202
Душкін С.С., Солодовник 
М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Технологія утилізації твердих побутових відходів" для 
студентів 2-3 курсів денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (Водні 
ресурси)”

укр. 1,0 10 лютий Р

83 202 Душкін С.С., Шевченко Т.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з водопостачання та водовідведення» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0926 «Водні ресурси» спеціальності 8.092601 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 1,0 10 вересень Р

84 202
Колеснік Н.Ю., Сорокіна 
К.Б.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Водопостачання та 
водовідведення” для студентів 3, 4 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямами підготовки 0921, 
6.060101 «Будівництво» спеціальності 6.092100 
«Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1,0 10 квітень Р

«Теплогазопостачання і вентиляція»

85 202 Нікулін С.Ю.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Основи гідромеліорації” (для студентів 3 курсу усіх 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»

укр. 1,0 10 травень Р

86 202
Ткачов В.О., Тихонюк-
Сидорчук В.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Технічні основи водопідготовки та водопостачання» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напрямів 
підготовки 0708 «Екологія», 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» спеціальності 6.070800 «Екологія 
та охорона навколишнього середовища»)

укр. 1,0 10 вересень Р



87 202 Ткачов В.О., Чуб І.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Водопідготовка в системах ТГП і В» (для студентів 5-6 
курсів денної і заочної форм навчання напряму 0921 
«Будівництво», спеціальностей 7.092108, 8.092108 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 1,0 10 вересень Р

88 202 Ткачов В.О., Яковенко М.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Облік води та експлуатація водомірного господарства» 
(для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» спеціальностей 
7.092601, 8.092601 «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 1,0 10 вересень Р

89 203 Нестеренко С.В.

Програма та Робоча програма навчальної 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. 1,0 10 травень Р

90 203 Нестеренко С.В.

Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
"Захист від корозії" (для студентів 2 курсу денної та 1 – 2
курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки
6.060101 – “Будівництво”)

укр. 1,0 10 травень Р

Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
91 203

Мокрицька Н.В., Панайотова 
Т.Д.

Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
"Хімія" (для студентів денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент”)

укр. 1,0 10 квітень Р

92 203 Зайцева І.С.

Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
"Харчова хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 –
“Готельно-ресторанна справа")

укр. 1,0 10 березень Р

93 203 Панайотова Т.Д.

Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
"Хімія води" (для студентів 3 курсу денної форми
навчання за напрямом підготовки 6.060103
–“Гідротехніка(водні ресурси)”)

укр. 1,0 10 травень Р



94 203 Мураєва О.О., Зайцева І.С.

Програма 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. 1,0 10 квітень Р

95 203 Мураєва О.О., Зайцева І.С.

Програма виробничої практики (отримання робочої
кваліфікації) (для студентів 2 курсу денної форми
навчання за напрямом підготовки 6.060103
–“Гідротехніка(водні ресурси)”)

укр. 1,0 10 квітень Р

96 203 Мокрицька Н.В.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
"Хімія" (для студентів 1 курсу денної форми навчання за
напрямом підготовки 6.170202 – “Охорона праці”)

укр. 1,0 10 травень Р

97 205 Капцов І.І., Пахомов Ю.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вступ до будівельної справи» (за професійним 
спрямуванням) (для студентів 1 курсу денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 - 
«Будівництво», спеціальність «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 1,0 10
вересень 
2010р.

Р

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Метали і зварювання в будівництві» (для студентів 2 

98 205 Масловський В.В.
«Метали і зварювання в будівництві» (для студентів 2 
курсу другої вищої освіти напряму підготовки 7.092101 - 
«Будівництво», спеціальність «Промислове та цивільне 
будівництво»)

укр. 1,0 10
вересень 
2010р.

Р

99 205 Масловський В.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Металознавство і зварювання» (для студентів 2-3 курсів 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060101 - «Будівництво», спеціальність 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 1,0 10
вересень 
2010р.

Р

100 205 Масловський В.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс за напрямом профілізації» (для студентів 6 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 - 
«Будівництво», спеціальність 7.092108 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 1,0 10
вересень 
2010р.

Р



101 205 Масловський В.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс за напрямом спеціалізації» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 - 
«Будівництво», спеціальність 7.092108 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 1,0 10
вересень 
2010р.

Р

102 205 Масловський В.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Виробнича база систем ТГПіВ» (для студентів 4 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) - «Будівництво», спеціальність 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 1,0 10
вересень 
2010р.

Р

103 205 Хренов О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з потокорозділу в системах ТГПіВ» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0921  - «Будівництво», спеціальність 8.092108 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 1,0 10
вересень 
2010р.

Р

104 206 Коваленко Л.Б.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.140101 – “Готельно-
ресторанна справа” .) 

укр. 1,0 10 Травень Р

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Чисельні методи» (для студентів 1,2 курсів заочної 

105 206 Радченко В.В.
«Чисельні методи» (для студентів 1,2 курсів заочної 
форми навчання за напрямом підготовки підготовки 
6.030601 – “Менеджмент організацій” ).

укр. 1,0 10 Травень Р

106 206
Архипова О.С, Мордовцев 
С.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної   форми 
навчання за напрямом підготовки підготовки 6.170202 – 
“Охорона праці” )

укр. 1,0 10 Травень Р

107 207 Гриньова Н.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“ інженерна і компьютерна графіка” (для студентів  1 
курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.070101 «Трнспортні технології (за видами транспорту)»)

укр. 1,0 10 Травень Р



108 301
Далека В.Х.,         Коваленко 
А.В.,       Шавкун В.М.

Наскрізна програма практики (для студентів 1 – 6 курсів
усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) –
"Електромеханіка" спеціальностей "Електричні системи і
комплекси транспортних засобів", "Електричний транс-
порт", "Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод")

укр. 1,0 10 Травень Р

109 301
Далека В.Х.,         Коваленко 
В.І.,         Шавкун В.М.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни “Технічна експлуатація
транспортних засобів” (для студентів 4 курсу денної і 4,5
курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0922
(6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів») 

укр. 1,0 10 Лютий Р

110 301 Єсаулов С.М.,           

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних
процесів та установок» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання напряму підготовки 0922 –
«Електромеханіка» спеціальності 8.092203 –
«Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»)

укр. 1,0 10 Червень Р

електропривод»)

111 301
Клемешев О.Г.,          Гарбуз 
Н.В.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни “Метали і зварювання в
будівництві” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 –
«Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне
будівництво») 

укр. 1,0 10 Березень Р

112 301 Коваленко А.В.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни “Ремонт транспортних засобів”
(для студентів 5 курсу денної форми на-вчання напряму
підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності
8.092201 – «Електричні системи і комплекси
транспортних засобів»)

укр. 1,0 10 Березень р



113 301
Міренський І.Г.,      Шавкун 
В.М.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни “Підйомно-транспортне та
технологічне обладнання” (для студентів 3 курсу денної та
3 і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки
0922 (6.050702) - «Електромеханіка» спеціальності -
«Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод») 

укр. 1,0 10 Лютий Р

114 303 Колодій Л.І.        

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Будівельна механіка" для студентів 2 і 3 курсів денної і
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 -
"Будівництво", спеціальності "Теплогазопостачання і
вентиляція".

укр. 1,0 10 Червень Р

115 305 Абракітов В.Е.                      

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1
курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна
безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

укр. 1,0 10 30.12.10 Р

Абракітов В.Е.,                

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Безпека життєдіяльності та основи охорони праці” ((для
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму

116 305
Абракітов В.Е.,                
Доронін Є.В.                      

студентів 3 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.060103 - "Екологія і охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування ") 

укр. 1,0 10 30.12.10 Р

117 305 Коржик Б.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної
форми навчання галузі знань 1702 „Цивільна безпека”,
напряму підготовки 6.170202 – „Охорона праці”). 

укр. 1,0 10 25.05.10 Р

118 305 Нікітченко О.Ю.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма
навчальної дисципліни «Гігієна праці» (для студентів за
напрямом підготовки 0921(6.060101) „Будівництво”,
спеціальності „Охорона праці в будівництві”).

укр. 1,0 10 07.10.10 Р



119 305 Нікітченко О.Ю.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для
студентів денної та заочної форми навчання за напрямом
підготовки 6.070101 - «Транспортні технології (за видами
транспорту)»). 

укр. 1,0 10 07.10.10 Р

120 305
Нікітченко О.Ю. Нестеренко 
С.В. 

Програма навчальної дисципліни і робоча програма
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,
напряму підготовки 6.020107 „Туризм”).

укр. 1,0 10 07.10.10 Р

121 305 Сєріков Я.О., Мікуліна І.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх
форм навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка"
(6.050701 – „Електротехніка та електротехнології)
спеціальності „СДС”) 

укр. 1,0 10 25.09.10 Р

122 305 Сєріков Я.О., Мікуліна І.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх
форм навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка"
(6.050701 – „Електротехніка та електротехнології)
спеціальності „ECE”)

укр. 1,0 10 25.09.10 Р

123 305 Сєріков Я.О., Мікуліна І.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх укр. 1,0 10 25.09.10 Р123 305 Сєріков Я.О., Мікуліна І.О. “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх
форм навчання спеціальності 7.090603 „ECE”) 

укр. 1,0 10 25.09.10 Р

124 305 Сєріков Я.О., Мікуліна І.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх
форм навчання спеціальності 7.090605 „СДC”)

укр. 1,0 10 25.09.10 Р

125 305 Сєріков Я.О., Мікуліна І.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальності 8.090605 „СДC”)

укр. 1,0 10 25.09.10 Р

126 305 Сєріков Я.О., Мікуліна І.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальності 8.090603 „ЕСЕ”) 

укр. 1,0 10 25.09.10 Р

127 305
Чеботарьова О.В.    Мікуліна 
І.О.      

Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни "Атестація робочих місць" (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.170202 „Охорона праці”).

укр. 1,0 10 28.05.10 Р



128 306 Бурмака В.П.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія України» (для студентів І курсу денної  та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за галуззю знань 0507 − «Електротехніка та 
електромеханіка» напряму підготовки 6.050702 − 
«Електромеханіка»

укр. 1,0 10
грудень 

2010
Р

129 306 Лисенко М. С. 

Програма тта робоча програма навчальної дисциплівни 
«Етика бізнесу» (для студентів 5 курсу денної та заочної 
форми навчання спеціальності 7.050201 -»Менеджмент 
організацій»

укр. 1,0 10
грудень 

2010
Р

130 306 Лисенко М. С. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія української культури» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.050.701 
Електротехніка та електротехнології)

укр. 1,0 10
грудень 

2010
Р

131 306 Лисенко М. С. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Культурологія (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форми навчання за напрямом підготовки — 6.030601 
«Менеджмент»

укр. 1,0 10
березень 

2010
Р

132 306 Фесенко Г.Г.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами укр. 1,0 10

грудень 
Р132 306 Фесенко Г.Г. студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами 

підготовки 6. 030504 – «Економіка підприємства», 6. 
030509 – «Облік і аудит»

укр. 1,0 10
грудень 

2010
Р

133 306 Лисенко М. С. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Етичний кодекс”  (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми за напрямом підготовки – 6.030.601 
“Менеджмент”)

укр. 1,0 10
грудень 

2010
Р

134 307 Сидоренко Є.Б.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни "Загальна фізика" (для студентів 1
курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701,
"Електотехніка та електротехнології")

укр. 1,0 10 травень Р



135 401 Акімов Л.В., Абраменко І.Г.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни з курсу „Автоматизований
електропривод” (для студентів 4 курсу денної та заочної
форм навчання напряму 6.050701 – “Електротехніка та
електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі
спеціальності „Електротехнічні системи
електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

136 401 Рогачов О.І., Гаряжа В.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Вступ до спеціальності” 
(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму 6.050701 – „Електротехніка та 
електротехнології” зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

137 401
Калюжний Д.М., Воропай
В.Г., Щербакова П.Г. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання та 
електрозбереження” (для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму 6.050701 „Електротехніка 
та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

138 401
Гриб О.Г., Харченко В.Ф.,
Калюжний Д.М., Воропай
В.Г.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання міст 
та промислових підприємств” (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. 1,0 10 Лютий Р

139 401
Гриб О.Г., Харченко В.Ф.,
Калюжний Д.М., Воропай
В.Г.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання міст 
та промислових підприємств” (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальностей 
7.09 06 03, 8.09 06 03 – „Електротехнічні системи 
електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р



140 401
Барбашов І.В., Сендерович
Г.А., Калюжний Д.М.,
Щербакова П.Г.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Електричні системи та 
мережі” (для студентів 3 курсу денної та 3,4 курсів 
заочної форм навчання напряму 6.050701 „Електротехніка 
та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

141 401
Дьяков Є.Д., Кравченко
Ю.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні 
матеріали” (для студентів 2 та 3 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) 
спеціальностей „Електротехнічні системи 
електроспоживання” та „Світлотехніка і джерела світла”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

142 401 Колбасін О.І., Натарова І.Г.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Застосування 
обчислювальної техніки в електроенергетиці” (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму 6.050701 – „Електротехніка та 
електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі 

Укр. 1,0 10 Лютий Р

електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі 
сапеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”)

143 401
Абраменко І.Г., Колбасін
О.І., Бородін Д.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Комп’ютерні 
інформаційні технології в енергетиці” (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. 1,0 10 Лютий Р

144 401
Каук В.І., Абраменко І.Г.,
Бородін Д.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
курсу „Комп’ютерні інформаційні технології в 
енергетиці” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 7.09 06 03, 8.09 06 03 – 
„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р



145 401 Дьяков Є.Д.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з 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 6.09 06 00 – 
„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

146 401 Рожков П.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Мікропроцесорна 
техніка” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм навчання напряму 6.050701 – „Електротехніка та 
електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі 
спеціальності 6.09 06 00 – „Електротехнічні системи 
електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

147 401 Рожков П.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Надійність електричних 
мереж” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форм навчання спеціальності 7.09 06 03, 8.09 06 03 – 
„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 

148 401
Сухаревський О.І., Саприка
О.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Основи наукових 
досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної 
форм навчання спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні 
системи електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

149 401
Лисиченко М.Л., Кравченко
Ю.П., Саприка О.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
начальної дисципліни 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. 1,0 10 Лютий Р



150 401
Хитров А.В., Воропай В.Г.,
Рум’янцев Д.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Монтаж, наладка та 
експлуатація електрообладнання” (для студентів 5 курсу 
денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 
7.090603, 8.09 06 03 – „Електротехнічні системи 
електроспоживання”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

151 401
Довгалюк О.М., Піскурьов
М.Ф., Сердюкова Г.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Перехідні процеси в 
енергетичних системах” (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму напряму 6.030601 – 
„Менеджмент”  зі спеціалізації „Менеджмент організацій 
паливно-енергетичного комплексу”)

Укр. 1,0 10 Червень Р

152 401 Рожков П.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Мікропроцесорні системи 
обліку і керування” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму 6.030601 – „Менеджмент”  (0502 – 
„Менеджмент”) зі спеціалізації „Менеджмент організацій 
паливно-енергетичного комплексу”)

Укр. 1,0 10 Червень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу „Надійність електричних 

153 401 Рожков П.П.

навчальної дисципліни з курсу „Надійність електричних 
мереж” (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму 6.030601 – „Менеджмент”  (0502 – 
„Менеджмент”) зі спеціалізації „Менеджмент організацій 
паливно-енергетичного комплексу”) 

Укр. 1,0 10 Червень Р

154 402 Поліщук В.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Фотометрія ” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701
„Електротехніка та електротехнології” (0906 -
“Електротехніка”) спец.  «Світлотехніка і джерела світла»)                                 

укр. 1,0 10 Квітень Р



155 402 Чернець В.С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Надійність і діагностика електрообладнання
освітлювальних систем» для студентів 5 курсу денної і
заочної форм навчання напряму підготовки 0609
«Електротехніка» спеціальності – «Світлотехніка і
джерела світла»

укр. 1,0 10 Лютий Р

156 403 Форкун Я.Б., Тугай Д.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Теоретичні основи 
електротехніки” (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу 
заочної форм навчання напряму 6.030601 „Менеджмент”, 
професійного спрямування „Менеджмент організацій”, 
спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-
енергетичного комплексу”)

укр. 1,0 10 Червень Р

157 404 Клочко В.М.

Програма та робоча програма дисципліни "Управління
професійною працездатністю" (для студентів 1-го та 2-го
курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 1,0 10
січень 2010 

р.
Р

158 404
Клочко В.М., Четчикова О.І., 
Протоковило В.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (для
студентів 1-го курсу денної форми навчання підготовки

укр. 1,0 10
лютий 2010 

р.
Р158 404

Протоковило В.І. студентів 1-го курсу денної форми навчання підготовки
ЕіП)

укр. 1,0 10
р.

Р

159 501 Тимошенко В.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма та 
методичні вказівки до вивчення курсу „Планування 
діяльності підприємства” (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і заочної форм 
навчання спеціальностей 0501 (6.030504) „Економіка 
підприємства”) 

укр. 1,0 10 травень Р

160 501 Тимошенко В.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма до 
вивчення курсу „ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ” (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і 
заочної форм навчання спеціальностей 7.050107 
„Економіка підприємства”)

укр. 1,0 10 травень Р



161 501 Пасічний В.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Страхування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня: бакалавр денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 0501 – Економіка і підприємництво (6.030504 -
«Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит») 

укр. 1,0 10 верес. Р

162 501 Пасічний В.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Внутрішній економічний механізм підприємства» (для 
студентів денної і заочної форми навчання напряму 
підготовки 0501(6.030504) - «Економіка підприємства» 
спеціалізації «Економіка будівельного підприємства»).

укр. 1,0 10 верес. Р

163 501 Юр'єва С.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Методологія наукових 
досліджень» (для студентів магістерської підготовки 
денної форми навчання за спеціальністю 8.050107– 
«Економіка підприємства» )

укр. 1,0 10 верес. Р

164 501
Юр'єва С.Ю. 
Бібік Н.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота 
студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 (0501) – «Економіка 

укр. 1,0 10 верес. Р
Бібік Н.В.

напряму підготовки 6.030504 (0501) – «Економіка 
підприємства» 

165 501
Скала Г.Ф.                Шутенко 
А.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «економіка будівництва» для 
студентів денної та заочної форми навчання, професійно – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 
«Будівництво та архітектура», напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво», спеціальностей «Промислове та 
цивільне будівництво», «Міське будівництво та 
господарство». Укл.: .: Скала Г.Ф., Шутенко А.Л. 

укр. 1,0 10 лютий Р



166 501 Скала Г.Ф.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка і організація 
інноваційної діяльності» для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 0501  – 
«Економіка і  підприємництво»  (6.030504 – Економіка 
підприємства)

укр. 1,0 10 лютий Р

167 501  Юр'ева С.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для 
студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»

укр. 1,0 10 верес. Р

168 501 Торкатюк В.І.

Програма і  робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи  економіки  транспорту» для студентів освітньо-
кваліфікаційного  рівня  бакалавр,  усіх  форм  навчання  
за  напрямком підготовки 1004 «Транспортні  технології» 
(6.070101) – «Транспортні  технології  (за  видами  
транспорту)» 

укр. 1,0 10 верес. Р

169 501 Тараруєв Ю.А.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка інвестицій»  (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання   спеціальності 8.050107 – «Економіка 
підприємства»)

укр. 1,0 10 верес. Р

підприємства»)

170 501 Момот Т.В.

Програма і  робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий  менеджмент» для студентів освітньо-
кваліфікаційного  рівня  спеціаліст і магістр,  усіх  форм  
навчання  за  напрямком підготовки  7.050107, 8.050107  - 
"Економіка підприємства" 

укр. 1,0 10 верес. Р

171 502 Бурак О.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Технологія виробництва в галузях 
МГ» для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства».

укр. 1,0 10 3 квартал Р

172 502 Водка Н.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Науково-дослідницька робота 
студентів” для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»

укр. 1,0 10 2 півріччя Р



173 502 Єсіна В.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток 
підприємства» для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»

укр. 1,0 10 3 квартал Р

174 502 Княжеченко В.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Особливості планування 
діяльності підприємств міського господарства» для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства».

укр. 1,0 10 3 квартал Р

175 502 Княжеченко В.В.

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Планування і контроль на 
підприємстві» для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства». 

укр. 1,0 10 3 квартал Р

176 502 Костюк В.О. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Статистика підприємств міського 
господарства» для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства».

укр. 1,0 10 2 квартал Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 

177 502 Матвєєва Н.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Ціноутворення на підприємствах 
міського господарства” для студентів 4 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»

укр. 1,0 10 2 півріччя Р

178 502 Матвєєва Н.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Організація виробництва” для 
студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»

укр. 1,0 10 2 квартал Р

179 502 Прасол В.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-
трудові відносини» для студентів 3 курсу денної і 4 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»

укр. 1,0 10 2 квартал Р



180 502 Славута О.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»

укр. 1,0 10 2 квартал Р

181 502 Тітяєв В.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Управління потенціалом 
підприємства» (для студентів 5 курсу денної і заочної 
форм навчання спеціальностей 7.050107, 8.050107 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 1,0 10 2 квартал Р

182 502 Тюріна В.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Внутрішній економічний 
механізм підприємств міського господарства» (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 
спеціальності 6.050100 – Економіка підприємства).

укр. 1,0 10 2 квартал Р

183 502 Шевчук В.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 

укр. 1,0 10 3 квартал Р183 502 Шевчук В.В.
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»

укр. 1,0 10 3 квартал Р

184 503 Тимофієва С.Б., 
Островський І.А.

Програма і робоча програма дисципліни 
«Мікроекономіка» для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа».

укр. 1,0 10
Травень
   2010 р. Р

185 503
Тимофієва С.Б., 
Островський І.А.

Програма і робоча програма дисципліни 
«Макроекономіка» для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа».

укр. 1,0 10
Травень
   2010 р. Р

186 503
Володіна І.М.

Програма і робоча програма дисципліни «Основи 
економічної  теорії» для студентів  1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки  6.140101 «Готельно-
ресторанна справа».

укр. 1,0 10
Червень
  2010 р. Р



187 503 Штефан С.І. 

Програма і робоча програма дисципліни «Економічна 
теорія» для студентів 3 курсу заочної  форми навчання 
напряму підготовки   6. 080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій».

укр. 1,0 10
Червень
2010 р. Р

188 503
Володіна І.М.

Програма і робоча програма дисципліни «Економічна 
теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

укр. 1,0 10
Жовтень
  2010 р. Р

189 504 Гордієнко Н.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Фінансовий облік -1» і 
«Фінансовий облік -2»  (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – 
«Економіка і підприємництво» (6.030509 – „Облік і 
аудит”))

Укр. 1,0 10 Лютий Р

190 504 Гордієнко Н.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту»  
для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво» (6.030509 – „Облік і аудит”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 

191 504 Гордієнко Н.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» для 
студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання 
напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» 
(6.030504 – „Економіка підприємства”)

Укр. 1,0 10 Лютий Р

192 504 Кизилова Л.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної 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. 1,0 10 Травень Р



193 504
Мамонов К.А., 
Кадничанський М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіко-математичні моделі в управлінні та 
економіці» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит») 

Укр. 1,0 10 Вересень Р

194 504 Лелюк Н.Є.

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

Укр. 1,0 10 Березень Р

195 504 Світлична В.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Фінанси» (для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.030601 (0502) «Менеджмент») 

Укр. 1,0 10 Вересень Р

196 504 Світлична В.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Гроші і кредит» (для студентів 
курсу денної та заочної форм навчання напрямів 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 
«Економіка підприємства») 

Укр. 1,0 10 Вересень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Фінансово-економічна діяльність 

197 504 Світлична В.Ю.

навчальної дисципліни «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. 1,0 10 Вересень Р

198 504
Гордієнко Н.І., Харламова 
О.В. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки - 0501 - Економіка і підприємництво за 
спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит», 6.050100 – 
“Економіка підприємства”).

Укр. 1,0 10 Вересень Р



199 504 Харламова О.В. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міжнародні стандарти фінансової звітності» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.050100 – 
«Облік і аудит»)

Укр. 1,0 10 Вересень Р

200 504 Каменська Ю.О. 

Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з 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. 1,0 10 Вересень Р

201 504 Каменська Ю.О. 

Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни „Банківська справа” (для студентів 
4 курсу заочної форми навчання спеціальності  6.050100 
„Облік і аудит”, «Економіка і підприємництво»)

Укр. 1,0 10 Вересень Р

202 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» (для студентів 1 курсу денної та 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 
(0922) «Електромеханіка») спеціальностей: Електричні 
системи і комплекси транспортних засобів, Електричний 
транспорт, Електромеханічні системи автоматизації та 

укр. 1,0 10 березень Р

транспорт, Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод

203 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і 
адміністрування» напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»)

укр. 1,0 10 березень Р

204 506 Євтушенко М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» для студентів 1 курсу денної  форми 
навчання напряму підготовки  6.170202 «Охорона праці»

укр. 1,0 10 березень Р

205 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» (для студентів 3 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.070101 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»)

укр. 1,0 10 березень Р



206 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» (для студентів 5 курсу денної форм 
навчання напряму підготовки 1201 «Архітектура» 
спеціальності 6.120100 «Містобудування»)

укр. 1,0 10 березень Р

207 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» (для студентів 1 курсу денної  та заочної 
форм навчання  напряму підготовки  6.030509 «Облік і 
аудит»)

укр. 1,0 10 березень Р

208 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства»)

укр. 1,0 10 березень Р

209 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» для студентів 2 курсу денної форми 
навчання та 3 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки  6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»

укр. 1,0 10 березень Р

210 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» для студентів 2 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.050701 

укр. 1,0 10 березень Р210 506 Євтушенко М.В.
форм навчання напряму підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»

укр. 1,0 10 березень Р

211 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» 

укр. 1,0 10 березень Р

212 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» для студентів 1 курсу денної та  заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060103 
«Гідротехніка (водні ресурси)» 

укр. 1,0 10 березень Р

213 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми 
навчання галузі знань 0401 «Природничі науки» 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
сплановане природокористування»

укр. 1,0 10 березень Р



214 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правознавство» для студентів 3 курсу заочної  форми 
навчання напряму підготовки  6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»

укр. 1,0 10 березень Р

215 506 Коляда Т.А.

Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Інтелектуальна власність» для студентів  5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 0502 "Менеджмент" 
спеціальності 7.050208 "Логістика"

укр. 1,0 10 березень Р

216 506 Коляда Т.А.

Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Інтелектуальна власність» для студентів  5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 0502 "Менеджмент" 
спеціальності  8.050208 "Логістика"

укр. 1,0 10 березень Р

217 506 Коляда Т.А.

Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Інтелектуальна власність» для студентів  5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 8.050402 "Готельно-
ресторанна справа" 

укр. 1,0 10 березень Р

218 506 Коляда Т.А.

Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Інтелектуальна власність» для студентів  5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 0708 "Екологія" 
спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона 

укр. 1,0 10 березень Р
спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона 
навколишнього середовища"

219 506 Коляда Т.А., Харитонов О.В.

Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Інтелектуальна власність» для студентів  5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 0708 "Екологія" 
спеціальності 8.070801 "Екологія та охорона 
навколишнього середовища"

укр. 1,0 10 березень Р

220 506 Петраш В.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Земельне право" для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, 
картографія та землеустрій"

укр. 1,0 10 квітень Р

221 506 Петраш В.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Транспортне право" для студентів 4 курсу денної та 
заочної форми навчання напряму підготовки 1004 
Транспортні технології (6.070101"Транспортні технології 
(за видами транспорту)")

укр. 1,0 10 квітень Р



222 506 Петраш В.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Митне право" для студентів 2 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 
6.070101"Транспортні технології (за видами транспорту)" 

укр. 1,0 10 квітень Р

223 506 Петраш В.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Транспортне право" для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

укр. 1,0 10 квітень Р

224 506
Івасішина Н.В.                     
Килимник І.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Господарське право" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.070901  "Геоінформаційні 
системи і технології"

укр. 1,0 10 квітень Р

225 506
 Килимник І.І.                  
Івасішина Н.В.                    

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Господарське право" для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030601 
"Менеджмент"

укр. 1,0 10 квітень Р

226 506
Килимник І.І.                    
Івасішина Н.В.                     

Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Господарське та трудове право» для студентів  5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.070908 
"Геоінформаційні системи і технології"

укр. 1,0 10 квітень Р

"Геоінформаційні системи і технології"

227 506
Килимник І.І.                 
Івасішина Н.В.                     

Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Інтелектуальна власність» для студентів  6 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 0922 
"Електромеханіка" спеціальності 7.092202 «Електричний 
транспорт»

укр. 1,0 10 квітень Р

228 506
Івасішина Н.В.                     
Килимник І.І.

Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Інтелектуальна власність» для студентів  6 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 0501 "Економіка і 
підприємництво" спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»

укр. 1,0 10 квітень Р

229 506
Івасішина Н.В.                     
Килимник І.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Фінансове право" для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 0501 "Економіка і 
підприємництво"

укр. 1,0 10 квітень Р



230 601 Ковалевский Г.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Статистика" (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр", за галуззю знань 0201 "Культура" та 
напрямом підготовки 6.020107 "Туризм"

Укр. 1,0 10
Квітень 
2010 р.

Р

231 601 Грецька Г.М.
Програма ознайомчої практики за напрямом підготовки 
6.030601 - «Менеджмент», спеціальності  «Менеджмент 
організацій»

Укр. 1,0 10
Червень 
2010 р

Р

232 601 Оспіщев В.І.

Програма та робоча програма  навчальної дисципліни 
“Основи маркетингу” (для студентів 3 курсів  всіх форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  за 
напрямком підготовки  6.070101 -  “Транспортні 
технології (за видами транспорту)"

Укр. 1,0 10
Лютий 2010 

р.
Р

233 601 Оспіщев В.І.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Основи менеджменту” (для студентів 3-4 курсів всіх 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр»  за напрямом підготовки 1004 -“Транспортні 
технології” (6.070101 - “Транспортні технології (за 
видами транспорту)"

Укр. 1,0 10
Березень 
2010 р.

Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» 

234 602 Мельман В.О.
навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» 
для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
навчання спеціальності 8.000003 – Управління проектами 

укр. 1,0 10 листопад Р

235 602 Мельман В.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Професійна психологія » для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 7.000003 – Управління проектами 

укр. 1,0 10 листопад Р

236 602 Мущинська Н.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Нормативно-правове 
супроводження проектної діяльності” для студентів 5 
курсу спеціальності 7,8.000003 „Управління проектами”

укр. 1,0 10 листопад Р



237 602 Мущинська Н.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Планування проектної 
діяльності” для студентів 5 курсу спеціальності 7,8.000003 
„Управління проектами”

укр. 1,0 10 листопад Р

238 602 Мущинська Н.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Проектна діяльність” для 
студентів 5 курсу спеціальності 7.000003 „Управління 
проектами”

укр. 1,0 10 листопад Р

239 602 Мущинська Н.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Достовірність проектної 
діяльності” для студентів 5 курсу спеціальності 8.000003 
„Управління проектами”

укр. 1,0 10 листопад Р

240 602 Фесенко Т.Г.

 Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Організація будівництва 
(спецкурс)» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 0922 (6.060101) – 
«Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне 
будівництво»)

укр. 1,0 10 листопад Р

241 602 Фесенко Т.Г.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Виконання проектних дій» (для 
студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання укр. 1,0 10 листопад Р241 602 Фесенко Т.Г. студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 8.000003 – «Управління проектами»)

укр. 1,0 10 листопад Р

242 603
 Воєводіна М.Ю.,                   
Хренов О.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформатика» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі 
знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво»)

укр. 1,0 10 грудень Р

243 603
 Воєводіна М.Ю.,                   
Хренов О.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія ймовірностей» (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та 
архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво»)

укр. 1,0 10 грудень Р



244 603
 Воєводіна М.Ю.,                   
Хренов О.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Техніка користування ЕОМ» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та 
архітектура» за напрямом підготовки 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»

укр. 1,0 10 грудень Р

245 603
Журавок О.Г.,                     
Яковицький І.Л.,      

 Програма та робоча програма дисципліни 
"Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмне 
забезпечення" для напряму підготовки бакалаврів 
6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» 
професійного спрямування «Світлотехніка і джерела 
світла» та «Електротехнічні системи електроспоживання» 
(денне відділення).

укр. 1,0 10 грудень Р

246 603 Замлєєв Ю.С.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Обчислювальна техніка та програмування» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 1,0 10 грудень Р

247 603 Костенко О.Б.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 і 2 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»).

укр. 1,0 10 травень Р
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»).

248 603
Костенко О.Б.,             
Манакова Н.О.

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

укр. 1,0 10 травень Р

249 603 Погребняк Б.І.

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економічна інформатика».(для 
студентів 1-го і 2-го курсів денної та заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»)

укр. 1,0 10 грудень Р



250 603 Погребняк Б.І.

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та 
програмування» (для студентів 1-го курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» 
(за видами транспорту))

укр. 1,0 10 грудень Р

251 603 Погребняк Б.І.

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Технічне та програмне 
забезпечення» (для студентів 5-го курсу денної та заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 8.000003 – 
«Управління поректами»)

укр. 1,0 10 грудень Р

252 603 Погребняк Б.І.

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна 
техніка» (для студентів 1-го і 2-го курсів заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 1,0 10 грудень Р

253 603 Федоров М.В.

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Основи системного аналізу”  для 
студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності 
“Промислове та цивільне будівництво”

укр. 1,0 10 вересень Р

“Промислове та цивільне будівництво”

254 603 Федоров М.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Основи системного аналізу”  для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності 
“Міське будівництво та господарство”

укр. 1,0 10 вересень Р

255 603 Федоров М.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Теорія ймовірностей”  для 
студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності 
“Міське будівництво та господарство”

укр. 1,0 10 вересень Р



256 603 Федоров М.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Теорія ймовірностей і 
математична статистика”  для студентів 2 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
”Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне 
будівництво”

укр. 1,0 10 вересень Р

257 603 Федоров М.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Основи системного аналізу”  для 
студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності 
“Міське будівництво та господарство”

укр. 1,0 10 вересень Р

258 603 Федоров М.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Інформатика”  для студентів 1,2 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Промислове та 
цивільне будівництво”

укр. 1,0 10 вересень Р

259 603 Федоров М.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Інформатика”  для студентів 1 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Промислове та 
цивільне будівництво”

укр. 1,0 10 вересень Р

цивільне будівництво”

260 603 Федоров М.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Інформатика”  для студентів 1,2 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Міське 
будівництво та господарство”

укр. 1,0 10 Квітень Р

261 603 Федоров М.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Інформатика”  для студентів 1 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності “Міське 
будівництво та господарство”

укр. 1,0 10 вересень Р

262 603 Федоров М.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Основи системного аналізу”  для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальності 
“Промислове та цивільне будівництво”

укр. 1,0 10 вересень Р



263 604 Абрамов В.В

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ” для студентів 4 курсу денної та 5 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки 0504
(6.020107) - "Туризм"

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

264 604
Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” для студентів 3 курсу денної
та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.020107 – "Туризм".

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

265 604 Андренко І.Б. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ” для студентів 3 курсу
денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.020107 – "Туризм". 

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

266 604 Андренко І.Б.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” для
студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.140101 – "Готельно-ресторанна
справа". 

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

267 604 Андренко І.Б. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА” для студентів 4 курсу денної та 5 укр 1,0 10

червень 
Р267 604 Андренко І.Б. ГОСПОДАРСТВА” для студентів 4 курсу денної та 5

курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.140101 – "Готельно-ресторанна справа".

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

268 604 Влащенко Н.М.

Програма і робоча програма навчальної 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 1,0 10
червень 

2010
Р

269 604 Кравець О.М. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для студентів 1 курсу
денної та 2 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". 

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

270 604 Кравець О.М. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“Ефективні комунікації” для студентів 4 курсу денної
форми навчання напряму підготовки 0504 – "Туризм"

укр 1,0 10
червень 

2010
Р



271 604 Нохріна Л.А. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” для студентів 2 курсу
денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.020107 - "Туризм" та для студентів 3 курсу
денної та 3 і 4 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа". 

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

272 604 Оболенцева Л.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ” для студентів 3 курсу денної
та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.020107 - "Туризм".

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

273 604 Петрова Н.Б.

Програма і робоча програма навчальної 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 1,0 10
червень 

2010
Р

274 604
Погасій С.О., Краснокутська 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ”
для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму укр 1,0 10 лютий 2010 Р274 604

Погасій С.О., Краснокутська 
Ю.В.

для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.140101 – "Готельно-ресторанна справа". 

укр 1,0 10 лютий 2010 Р

275 604
Погасій С.О., Краснокутська 
Ю.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Стандартизація, сертифікація і метрологія” для студентів
3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.140101 – "Готельно-ресторанна справа" 

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

276 604
Погасій С.О.,      Нохріна 
Л.А. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ” для
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". 

укр 1,0 10
червень 

2010
Р



277 604
Погасій С.О.,      Нохріна 
Л.А. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
”ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ
ТУРИЗМУ" для студентів 3 курсу денної та 4 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 -
"Туризм".

укр 1,0 10
жовтень 

2010
Р

278 604
Поколодна М.М., 
Полчанінова І.Л. 

Програма та робоча програма навчальної 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 1,0 10
червень 

2010
Р

279 604
Поколодна М.М., 
Полчанінова І.Л. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ” для студентів 3
курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.020107 - "Туризм". 

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

280 604
Поколодна М.М.,     Рябєв 
А.А

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ” для студентів 4 курсу
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0504
(6.020107) – «Туризм».

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

281 604 Рябєв А.А.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСТИННОСТІ В ЗАСОБАХ
РОЗМІЩЕННЯ” для студентів 4 курсу денної форми

укр 1,0 10
червень 

2010
Р281 604 Рябєв А.А.

РОЗМІЩЕННЯ” для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 0504 – "Туризм"

укр 1,0 10
2010

Р

282 604 Усіна А.І., Сегеда І.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ТЕХНОЛОГІЯ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ” для студентів
3 курсу денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.020107 - "Туризм"

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

283 606 Видашенко Н.І.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) » 
(англійська мова) (для студентів 1 – 2 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
«Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне 
будівництво (ПЦБ) »)

укр. 1,0 10 червень Р



284 606 Видашенко Н.І.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) » 
(англійська мова) (для студентів 1 – 2 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
«Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і 
господарство (МБГ)»)

укр. 1,0 10 червень Р

285 606
Гречанінова С.В., Міщенко 
К.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова»  (для студентів 1-2 курсів денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура» )

укр. 1,0 10 травень Р

286 606 Ільєнко О.Л.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням» 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної форми 
навчання за напрямом підготовки  6.140101 -  «Готельно-
ресторанна справа» )

укр. 1,0 10 червень Р

287 606 Ільєнко О.Л.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова професійного спрямування (додаткова)» 
(англійська мова) для студентів 3-4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 0504- «Туризм» (6.020107- 
«Туризм» та 6.140101- «Готельно-ресторанна справа»)

укр. 1,0 10 червень Р

288 606 Кладько Н.С. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (для 
студентів 1-2 курсів денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», 
спеціальності –«Теплогазопостачання і вентиляція».)

укр. 1,0 10 жовтень Р

289 606 Кобяков С.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова професійного спрямування» (для 
студентів 1-4 курсів денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент», 
спеціальності – «Менеджмент готельного, курортного і 
туристського сервісу»)

укр. 1,0 10 жовтень Р



290 606 Крохмаль А.Н. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни « 
Іноземна мова професійного спрямування» (англійська) 
(для студентів 1-2 курсів денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.080101 –« Геодезія, картографія та 
землеустрій»)

укр. 1,0 10 червень Р

291 606
Маматова Н.В., Вергелес 
Ю.І. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної 
форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування)

укр. 1,0 10 вересень Р

292 606
Моштаг Є.С., Потапенко 
С.М., Юр’єва Н.П.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної і заочної 
форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»)

укр. 1,0 10 квітень Р

293 606 Наумова І.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова » (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 1201 
– «Архітектура» спеціальності 8.120102 - 
«Містобудування»)

укр. 1,0 10 квітень Р

«Містобудування»)

294 606 Наумова І.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Наукова іноземна мова діяльності» (англійська мова) 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.070908 - «Геоінформаційні системи і 
технології»)

укр. 1,0 10 квітень Р

295 606 Наумова І.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова » (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» 
, спеціальності 8.090605 – «Світлотехніка і джерела 
світла»)

укр. 1,0 10 квітень Р



296 606 Наумова І.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова » (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.092202 – 
«Електричний транспорт», спеціальності 8.092201 – 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 
спеціальності 8.092203 – «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)

укр. 1,0 10 квітень Р

297 606 Наумова І.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.050201 – 
«Менеджмент організацій»)

укр. 1,0 10 квітень Р

298 606 Наумова І.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова наукового та ділового спілкування» 
(англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.100401 – «Організація і регулювання 
дорожнього руху», спеціальності 8.100402 – «Транспортні 
системи», спеціальності 8.100403 – «Організація 
перевезень і управління на транспорті (міському 
електротранспорті)»)

укр. 1,0 10 квітень Р

електротранспорті)»)

299 606 Наумова І.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.092101 – 
«Промислове і цивільне будівництво»,спеціальності 
8.092103 – «Міське будівництво та господарство»)

укр. 1,0 10 квітень Р

300 606 Наумова І.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова » (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.092108 – 
«Теплогазопостачання і вентиляція», спеціальності 
8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 1,0 10 квітень Р



301 606
Омельченко А.В., Курова 
Ю.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (додаткова)» (для студентів 1-2 курсів 
денної форми навчання напряму підготовки 6.050504 
–«Економіка підприємства»)

укр. 1,0 10 червень Р

302 606 Потапенко С.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Ділова іноземна мова друга(додаткова)(німецька мова)” 
для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.020107 – “Туризм»”. 

укр. 1,0 10 травень Р

303 606 Потапенко С.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Друга ділова іноземна мова (німецька мова)” для 
студентів 3 курсів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101»Готельно-ресторанна справа»

укр. 1,0 10 травень Р

304 606 Шумейко Л.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни « 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
(англійська, німецька, французька)» (для студентів 1-2 
курсів денної і заочної форм навчання напрям підготовки 
6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)

укр. 1,0 10 травень Р

305 701 О.М.Чередниченко

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 2 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 

укр 1,0 10
червень 

2010
Р305 701 О.М.Чередниченко

курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060101 – «Будівництво»)

укр 1,0 10
2010

Р

306 701 Н.В.Острянська

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»)

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

307 701 І.М.Золотарьова

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»)

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

308 701 Н.В.Острянська

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» 
(для студентів 2-3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму  підготовки  6.140101 – «Готельно-ресторанна 
справа»)

укр 1,0 10
червень 

2010
Р



309 701 І.М.Золотарьова
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» 
(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання  
напряму підготовки  6.030601 – «Менеджмент»)

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

310 701 О.М.Чередниченко

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

311 701
О.О.Жигло., О.В.Кір’янова 
О.Ю.Малюкова

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним 
спрямуванням для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки  6.060102 – „Архітектура”

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

312 701
О.О.Жигло., О.В.Кір’янова 
О.Ю.Малюкова

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Українська мова”  для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки  6.030509 – „Облік і аудит”

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
313 701 Жигло О.О., Кір’янова О.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Українська мова” для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

314 701 Н. М. Карікова

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.050702 - 
«Електромеханіка») 

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

315 701
Жигло О.О., Кір’янова О.В., 
Малюкова О.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним 
спрямуванням)” для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму 6.060101 –  „Будівництво”)

укр 1,0 10
червень 

2010
Р



316 701
Жигло О.О., Кір’янова О.В., 
Малюкова О.Ю

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Українська мова професійного 
спрямування”  для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.080101 – „Геодезія, 
картографія та землеустрій”

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

317 701
Жигло О.О., Кір’янова О.В., 
Малюкова О.Ю. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  „Українська мова (за професійним 
спрямуванням) ” для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

укр 1,0 10
червень 

2010
Р

318 801 Андренко О.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК" (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка 
та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і 
аудит").

укр. 1,0 10 червень Р

319 801 Андренко О.А

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, 
галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" і 6.030504 
“Економіка підприємства”)

укр. 1,0 10 червень Р

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

320 801 Андренко О.А. 

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЯХ» (для студентів другої вищої форми 
навчання спеціальності 7.050106 «Облік аудит»)

укр. 1,0 10 червень Р

321 801 Андренко О.А. 

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА 
АУДИТУ» (для студентів другої вищої форми навчання 
спеціальності 7.050106 «Облік аудит»).

укр. 1,0 10 червень Р

322 801 Андренко О.А. 

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для 
студентів другої вищої форми навчання спеціальності 
7.050106 «Облік аудит»)

укр. 1,0 10 червень Р

323 801 Андренко О.А. 

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК ЗЕД» (для студентів другої вищої 
форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік аудит»)

укр. 1,0 10 червень Р



324 801 Андренко О.А. 

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для студентів другої вищої 
форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік аудит»)

укр. 1,0 10 червень Р

325 801 Ачкасов А.Є, Косяк А.П. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Звітність підприємства” (для слухачів другої вищої 
освіти факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання, спеціальності 7. 050106 - «Облік і аудит»)

укр. 1,0 10 червень Р

326 801 Ачкасов А.Є, Косяк А.П. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Організація обліку” (для слухачів другої вищої освіти 
факультету післядипломної освіти і заочного навчання, 
спеціальності 7. 050106 - «Облік і аудит»)

укр. 1,0 10 червень Р

327 801 Базецька Г.І., Федорова В.Г.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої 
освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста, спеціальності 7.050107 «Економіка 
підприємства»)

укр. 1,0 10 червень Р

328 801 Базецька Г.І., Родченко С.С. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси» (для слухачів другої вищої освіти факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання, 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - 

укр. 1,0 10 червень Р
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - 
“Економіка підприємства”)

329 801 Базецька Г.І., Родченко С.С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни з 
курсу «Фінанси» (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», (напрям підготовки 0501 – 
«Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.050100 – 
«Економіка підприємства» і «Облік і аудит»))

укр. 1,0 10 червень Р

330 801 Васильєва І.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 0502 ( 6.030601) – 
«Менеджмент»). 

укр. 1,0 10 червень Р



331 801 Гавриличенко Є.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“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»)).

укр. 1,0 10 червень Р

332 801 Гавриличенко Є.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Облік у зарубіжних країнах” (для слухачів другої вищої 
освіти факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання, спеціальності 7. 050106 - «Облік і аудит»)

укр. 1,0 10 червень Р

333 801 Жемеренко О.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни « 
Внутрішньогосподарський контроль»(для студентів 3 
курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0305 - 
“Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 
6.030509»Облік і аудит».

укр. 1,0 10 червень Р

334 801 Жемеренко О.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Організація будівництва»(для студентів будівельних спец 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.060101 Будівництво ( 
напрям підготовки 0921 - будівництво))"

укр. 1,0 10 червень Р

335 801 Костюк В.О., Мількін І.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“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. 1,0 10 червень Р

336 801
Кожокіна К.О., Пушкар 
Т.А.,Сиренко Н.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Історія економічних вчень» (для слухачів другої вищої 
освіти факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 
050107 - “Економіка підприємства”)

укр. 1,0 10 червень Р



337 801
Ковалевська А.В., Федорова 
В.Г. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Потенціал підприємства формування і оцінювання» (для 
слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальності 
7.050107 «Економіка підприємства»)

укр. 1,0 10 червень Р

338 801 Леонт’єва Ю.Ю. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Страхування» (для слухачів для слухачів другої вищої 
освіти, спец. 7.050107 – «Економіка підприємства» та 
7.050106 – «Облік і аудит»)

укр. 1,0 10 червень Р

339 801 Леонт’єва Ю.Ю. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічні ризики» (для слухачів другої вищої освіти, 
спец. 7.050107 – «Економіка підприємства» та 7.050106 – 
«Облік і аудит»)

укр. 1,0 10 червень Р

340 801 Леонт’єва Ю.Ю. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Прогнозування» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 
7.050107 – «Економіка підприємства»)

укр. 1,0 10 червень Р

341 801
Леонт’єва Ю.Ю., Охріменко 
В.М

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Планування діяльності підприємства» (для слухачів 
другої вищої освіти, спец. 7.050107 – «Економіка 
підприємства»).

укр. 1,0 10 червень Р

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 

342 801
Одаренко Т.Є., Родченко 
С.С. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Банківська справа» (для слухачів другої вищої освіти 
факультету післядипломної освіти і заочного навчання, 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - 
“Економіка підприємства”)

укр. 1,0 10 червень Р

343 801
Островський І.А., Тимофієва 
С.Б

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Соціальна економіка" для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання галузь знань – 
0305 „Економіка та підприємництво”напрямів підготовки: 
6.030509 „Облік і аудит” та 6.030504 „ Економіка 
підприємства ”. 

укр. 1,0 10 червень Р

344 801
Островський І.А., Кожокіна 
К.О., Сиренко Н.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Економічна історія» (для слухачів другої вищої освіти 
факультету післядипломної освіти і заочного навчання, 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - 
“Економіка підприємства”)

укр. 1,0 10 червень Р



345 801
Петрова В.Ф., Родченко 
С.С., Циганок В.Н.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни з 
курсу «Банківська справа» (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», (напрям 
підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 
спеціальностей 6.050100 – «Економіка підприємства» і 
«Облік і аудит»)).

укр. 1,0 10 червень Р

346 801
Петрова В.Ф., Гавриличенко 
Є.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Система національних рахунків” (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання ФПО І ЗН напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит»).

укр. 1,0 10 червень Р

347 801 Пушкар Т.А., Сиренко Н.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Регіональна економіка» Модуль 1 (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030509 – 
«Облік і аудит» і 6. 030504 “Економіка 
підприємства”(напрям 0501 – «Економіка і 
підприємництво», спец. 6.050100 – «Економіка 
підприємства», «Облік і аудит»))

укр. 1,0 10 червень Р

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 

348 801 Пушкар Т.А., Федорова В.Г.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління потенціалом підприємства» (для слухачів 
другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальності 
7.050107 «Економіка підприємства»)

укр. 1,0 10 червень Р

349 801 Пушкар Т.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міжнародна економіка» (для слухачів другої вищої 
освіти факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 
050107 - “Економіка підприємства”)

укр. 1,0 10 червень Р

350 801 Пушкар Т.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Національна економіка» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання, галузь знань 0501 - «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і 
аудит» і 6. 030504 “Економіка підприємства”)

укр. 1,0 10 червень Р



351 801 Родченко С.С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напрямку підготовки 6.030601– «Менеджмент» 
(напряму підготовки 0502 –«Менеджмент»)

укр. 1,0 10 червень Р

352 801 Сиренко Н.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» 
(для слухачів другої вищої освіти факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання, 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - 
“Економіка підприємства”)

укр. 1,0 10 червень Р

353 801 Сиренко Н.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Мікроекономіка» (для слухачів другої вищої освіти 
факультету післядипломної освіти і заочного навчання, 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - 
“Економіка підприємства”)

укр. 1,0 10 червень Р

354 801 Сиренко Н.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Макроекономіка» (для слухачів другої вищої освіти 
факультету післядипломної освіти і заочного навчання, 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - 

укр. 1,0 10 червень Р
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - 
“Економіка підприємства”)

355 801 Соловйова О.Є. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка праці і соціально – трудові відносини» (для 
слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної 
освіти і заочного навчання, спеціальностей 7.050106 – 
«Облік і аудит» і 7. 050107 - “Економіка підприємства”).

укр. 1,0 10 червень Р

356 801 Соловйова О.Є.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни з 
курсу «Економіка праці і соціально – трудові відносини» 
(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. 1,0 10 червень Р



357 802 Лелюк В.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Теорія систем та системний аналіз" (для студентів 3
курсу заочної форми навчання галузь знань 0306 —
"Менеджмент і адміністрування", спеціальності 6.050200 -
"Менеджмент організацій") 

укр. 1,0 10 червень Р

358 802
В.О. Лелюк,                  Т.Б. 
Воронкова

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Теорія управління та прийняття рішень" (для студентів 4
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.030601 (0502)– "Менеджмент")

укр. 1,0 10 червень Р

359 802 Лелюк В.О., Воронкова Т.Б.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Економічна кібернетика" (для студентів 4 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 6.030601 (0502)–
"Менеджмент")

укр. 1,0 10 червень Р

360 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 
В.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Теорія імовірностей" (для студентів 2 курсу заочної
форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН
напряму підготовки 6.060101 — "Будівництво",
спеціальності "Міське будівництво і господарство"

укр. 1,0 10 червень Р

361 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 
В.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Інформаційні технології проектування" (для студентів
другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092101

укр. 1,0 10 червень Р361 802
В.М. другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092101

"Промислове та цивільне будівництво")

укр. 1,0 10 червень Р

362 802 Охріменко В.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Апаратне забезпечення інформаційних систем" для
студентів 3, 4 курсу ФПО та ЗН напряму підготовки 0502
(6.030601) –Менеджмент,спеціалізація – Інформаційні
системи в менеджменті) 

укр. 1,0 10 червень Р

363 802 Охріменко В.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Основи наукових досліджень та системний аналіз" для
студентів 5 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та
ЗН напряму підготовки 0921 (6.060101) –Будівництво,
спеціальностей „Промислове і цивільне будівництво”,
„Міське будівництво і господарство”)

укр. 1,0 10 червень Р



364 802
Лелюк В.О., Мірошниченко 
Г.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень"
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання
спеціальності 6.050200 - "Менеджмент організацій") 

укр. 1,0 10 червень Р

365 802 Мірошниченко Г.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Математичні моделі соціально-економічних процесів"
(для студентів 6 курсу заочної форми навчання
спеціальності 7.050201 - "Менеджмент організацій") 

укр. 1,0 10 червень Р

366 802 Мірошниченко Г.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Мови програмування" (для студентів 5 курсу заочної
форми навчання галузь знань 0306 — "Менеджмент і
адміністрування", спеціальності 6.050200 - "Менеджмент
організацій")

укр. 1,0 10 червень Р

367 802
Карпалюк І.Т., 
Лелюк В.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Інструментальні системи аналізу і удосконалення бізнес-
процесів" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030601 (0502)– "Менеджмент") 

укр. 1,0 10 червень Р

368 802 Карпалюк І.Т.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Обчислювальна техніка та програмування" (для студентів
1, 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки

укр. 1,0 10 червень Р368 802 Карпалюк І.Т.
1, 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
0922 — "Електромеханіка")

укр. 1,0 10 червень Р

369 802 Карпалюк І.Т.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Інтернет технології" (для студентів 4 курсу заочної
форми навчання галузь знань 0306 — "Менеджмент і
адміністрування")

укр. 1,0 10 червень Р

370 802 Карпалюк І.Т.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Комп’ютерний дизайн та рекламна діяльність" (для
студентів 2 курсу заочної форми навчання галузь знань
0306 — "Менеджмент і адміністрування")

укр. 1,0 10 червень Р

371 802 Карпалюк І.Т.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Проектування інформаційних систем" (для студентів 4
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.030601 (0502)– «Менеджмент»)

укр. 1,0 10 червень Р



372 802 Костенко О.Б.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Об’єкно орієнтоване програмування" (для студентів 5
курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050200 -
"Менеджмент організацій") 

укр. 1,0 10 червень Р

373 802 Костенко О.Б.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Системне адміністрування" (для студентів 6 курсу
заочної форми навчання спеціальності 7.050201 -
"Менеджмент організацій") 

укр. 1,0 10 червень Р

374 802 В.О. Лелюк

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу заочної 
форми навчання найменування галузі 0306 — 
«Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 
6.030601 – «Менеджмент»). [Учебный материал] 
(Неопубликован)

укр. 1,0 10 червень Р

375 802 С.М. Мордовцев

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Системи управління базами даних" (для студентів 4
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.030601 (0502)– "Менеджмент")

укр. 1,0 10 червень Р

Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

376 803 Богдан Н.М.
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст», напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент» 
спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»)

укр. 1,0 10 червень Р

377 803 Богдан Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 2. Функції 
управління і маркетинг в умовах ринку»

укр. 1,0 10 червень Р

378 803 Богдан Н.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0601 - 
«Будівнитцво і архітектура» напряму підготовки 6.060101 
– «Будівництво»)

укр. 1,0 10 червень Р



379 803 Богдан Н.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 1. 
Менеджмент і маркетинг як основа організації виробничо-
господарської діяльності підприємств» (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» спеціальності – «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 1,0 10 червень Р

380 803 Богдан Н.М.,Фісун К.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напрямку підготовки 6.030601– «Менеджмент»)

укр. 1,0 10 червень Р

381 803 Васильєв О.В., Богдан Н.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інвестування» (для слухачів другої вищої освіти освітньо 
– кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», спец. 
7.050107 - «Економіка підприємства», 7.050106 - «Облік і 
аудит»)

укр. 1,0 10 червень Р

382 803 Васильєв О.В., Богдан Н.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і організація інноваційної діяльності» (для 
слухачів другої вищої освіти рівня підготовки спеціаліст, укр. 1,0 10 червень Р382 803 Васильєв О.В., Богдан Н.М. слухачів другої вищої освіти рівня підготовки спеціаліст, 
спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»)

укр. 1,0 10 червень Р

383 803 Гелеверя Є.М., Жовтяк Г.А.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ціноутворення» (для слухачів другої вищої освіти 
напряму підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво»)

укр. 1,0 10 червень Р

384 803 Гелеверя Є.М., Жовтяк Г.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ціноутворення» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 
Економіка і підприємництво, напряму 6.030504 Економіка 
підприємства)

укр. 1,0 10 червень Р

385 803 Одаренко Т.Є.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Організація виробництва " (для слухачів ФПОтаЗН 
другої вищої освіти, спеціальності 7.050107 - Економіка 
підприємства)

укр. 1,0 10 червень Р



386 803 Пашков В.  Ів.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр», напряму підготовки 6.050100 -Менеджмент)

укр. 1,0 10 червень Р

387 803 Пашков В.  Ів.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Безпека життєдіяльності» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання за галуззю знань 0601 - «Будівнитцво і 
архітектура» напряму підготовки  6.060101 – 
«Будівництво», (напрям підготовки 0921 – будівництво))

укр. 1,0 10 червень Р

388 803 Пашков В.  Ів.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«цивільна оборона» (для слухачів другої вищої освіти 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 
7.050107 «Економіка підприємства»)

укр. 1,0 10 червень Р

389 803 Пашков В.  Ів.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст», спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 
7.050107 «Економіка підприємства»)

укр. 1,0 10 червень Р

7.050107 «Економіка підприємства»)

390 803 Пашков В.  Ів.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання за галуззю знань 0601 - «Будівнитцво і 
архітектура» напряму підготовки  6.060101 – 
«Будівництво», (напрям підготовки 0921 – 
будівництво)(напрям підготовки 0921 – будівництво))

укр. 1,0 10 червень Р

391 803 Пашков В.  Ів.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи охорони праці» (для слухачів другої вищої освіти 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 
7.050107 «Економіка підприємства»)

укр. 1,0 10 червень Р



392 803 Фісун К. Ан., Жовтяк Г. Ан.

Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі 
знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямками 
6.030504 - "Економіка підприємства").

укр. 1,0 10 червень Р


