
III. План видання текстів лекцій

№          
п/п

Автор Назва роботи
Мова 
видання

Обсяг, 
друк. арк.

Тираж, 
прим.

Дата 
подання  до 

РВГ
Пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 101 Жиляков В.Я.

Тексти лекцій з дисціпліни "Проектування металевих 
конструкцій" для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напрямку 6.060101 "Будівництво" спеціальності 
ПЦБ

укр. 4 50 грудень Л

2 101 Лугченко О.І.

Тексти лекцій з дисціпліни "Металеві конструкції" для 
студентів 3 курсу денної, 4 курс заочної форми навчання 
та для слухачв другої вищої освіти напрямку 6.060101 
(0921) "Будівництво" спеціальності ПЦБ 

укр. 4 50 грудень Л

3 101 Шаповалов О.М. 

Тексти лекцій з дисципліни "Проектування 
залізобетонних конструкцій" (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання, 4-5 курсів заочної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти напрямку 
підготовки  6.060101 (0921) "Будівництво")

укр. 4 50 грудень Л

4 101 Лугченко О.І.

Тексти лекцій з дисціпліни "Проектування металевих 
конструкцій" для студентів 4 курсу денної форми 
навчання та  для слухачів другої вищої освіти форми укр. 4 50 грудень Л4 101 Лугченко О.І. навчання та  для слухачів другої вищої освіти форми 
навчання напрямку 6.060101 (0921) "Будівництво" 
спеціальності ПЦБ 

укр. 4 50 грудень Л

5 102 Таранов, В.Г. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисциплін: "Механіка грунтів, 
основи та фундаменти", "Підвалини, фундаменти, 
механіка грунтів" (для студентів 3 курсу усіх форм 
навчання, напряму підготовуки 6.060103 - "Гідротехніка 
(водні ресурси)" та 6.060101 - "Будівництво")

укр. 4 50 грудень Л

6 104 Шушляков Д.О.

Конспект лекцій з дисципліни "Теплотехніка" (для 
студентів 2 курсу денної і 1 курсу заочної форм навчання 
напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське 
будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне 
обслуговування, ремонт і реконструкція будівель").

укр. 5,0 50 травень Л



7 104
Деркач І.Л.                 Клімов 
А.О.

Конспект лекцій з дисципліни "Експлуатація інженерних 
мереж" (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. 6,0 50 листопад Л

8 105 Губіна М.В.

Конспект лекцій з курсу «Основи  управління територією» 
(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, за 
напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеупорядкування» зі спеціальності "Геоінформаційні 
технології")  

укр. 3,5 50 лютий Л

9 105 Линник І.Е.

Конспект лекцій з дисципліни "Інженерна підготовка 
міських територій"  (для студентів  4 курсу денної та 
заочної форм навчання та слухачів ДВ, за напрямом 
підготовки 0921 (6.060101)«Будівництво» спеціальності 
"Міське будівництво та господарство")

укр. 2,0 50 жовтень Л

10 105 Ляпенко В.О.

Конспект лекцій з дисципліни "Основи містобудування"  
(для студентів 3 і 4 курсів денної і 4 курсу заочної форм  
навчання, за напрямом підготовки (6.040106) "Екологія, 
охорона навколишнього природного середовища та 
збалансоване природокористування")

укр. 2,0 50 жовтень Л

збалансоване природокористування")

11 105 Романенко І.І.

Конспект лекцій з дисципліни "Будівлі і споруди" (для 
студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм 
навчання та слухачів ДВ за напрямом підготовки 6.030601 
"Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент організацій 
міського господарства")

укр. 9,0 50 жовтень Л

12 105
Семенов В.Т.,   Штомпель 
Н.Е.

Конспект лекці з дисципліни "Сучасні проблеми 
містобудування" (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 1201 - "Архітектура").

укр. 1,5 50 жовтень Л

13 105 Черноносова Т.О.

Конспект лекцій з дисципліни "Інженерний благоустрій 
територій великих міст" (для студентів 5 курсу денної , 6 
курсу заочної форм навчання  та слухачів ДВ, за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» зі 
спеціальності "Міське будівництво та господарство")

укр. 2,0 50 жовтень Л



14 105
Семенов В.Т., Апатенко 
Т.М., Чепурна С.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Проблеми сучасного 
містобудування» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу 
заочної форм навчання та слухачів ДВ , за напрямом 
підготовки 0921 (6.060101)«Будівництво» спеціальності 
"Міське будівництво та господарство") 

укр. 1,5 50 жовтень Л

15 105 Линник І.Е., Чепурна С.М.

Конспект лекцій  з дисципліни “Утримання міської 
забудови” (для студентiв 4 курсу денної і заочної форм 
навчання та слухачів ДВ, за напрямом підготовки 0921 
(6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське 
будівництво та господарство" спеціалізації ТОРтаРБ) 

укр. 1,0 50 жовтень Л

16 105 Штомпель Н.Е.

Курс лекцій з дисципліни "Основи містобудування і 
архітектури (для студентів 2 курсу денної , 3 курсу 
заочної форм навчання та ФПО, за напрямом підготовки 
6.050701 Електротехніка та електротехнології зі 
спеціальності "Світлотехніка і джерела світла") 

укр. 6,0 50 червень Л

17 106 Н.І.Криворучко    
Конспект лекцій з дисципліни «Науково-дослідна робота»
для студентів 5 курсу напрямку 1201 «Архітектура»
спеціальності 7.120102 «Містобудування»)

укр. 4,0 50 Грудень Л

18 106 Н.Я.Крижановська

Конспект лекцій з дисципліни « Ландшафтний дизайн»
(для студентів 5 курсу напрямку 1201 «Архітектура»
спеціальності 7.120102 «Містобудування»)

укр. 4,0 50 Грудень Л

19 106 Н.Я.Крижановська

Конспект лекцій з дисципліни « Ландшафтна архітектура» 
(для студентів 5 курсу напрямку 1201 «Архітектура» 
спеціальності 7.120102 «Містобудування»)

укр. 4,0 50 Грудень Л

20 106 В.П.Мироненко
Конспект лекцій з дисципліни «Дизайн міського 
середовища»  (для студентів 6 курсу напрямку 1201 
«Архітектура» спеціальності 7.120102 «Містобудування»)

укр. 4,0 50 Грудень Л

21 106 О.В.Конопльова

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

укр. 4,0 50 Грудень Л

22 106 І.В.Древаль

Конспект лекцій з дисципліни « Ландшафтна архітектура» 
(для студентів 4 курсу  напрямку підготовки  6.060102 
«Архітектура» спеціальності «Містобудування»)

укр. 4,0 50 Грудень Л



23 107
Шубович С.О.,    Вдовицька 
О.В.

Історія мистецтв, архітектури та містобудування:
Конспект лекцій /частина 2 (для студентів 1 курсу денної
форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура»,
галузь 0601 – «Будівництво та архітектура»

укр. 4,0 50 Жовтень Л

24 107 Дрьомова Л.В.

Теоретичні та методичні основи архітектурного
проектування /розділ 2: Типологія будівель та споруд:
Конспект лекцій (для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму 6.060102 (1201) - «Архітектура»
спеціальності - «Містобудування»

укр. 3,0 50 Жовтень Л

25 109 Кондращенко О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Корозія і захист
будівельних матеріалів та конструкцій» (для студентів 5
курсу усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти
напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»).

укр. 5 50 Жовтень Л

26 109 Жван В.Д., Помазан М.Д.              

Конспект лекцій з дисципліни "Зведення і монтаж
будівель і споруд" (для студентів усіх форм навчання
напряму підготовки 6.060101 (0921) «Будівництво»).

укр. 5 50 Жовтень Л

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ІНЖЕНЕРНА 
ГЕОДЕЗІЯ” (для студентів денної та заочної форм 

27 110 Пеньков В.А. 
ГЕОДЕЗІЯ” (для студентів денної та заочної форм 
навчання 1-2 курсів напряму підготовки 6.060101 
"Будівництво",6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" та 
слухачів другої вищої освіти" ).

укр. 5 50 грудень Л

28 110 Толстохатько В.А. 

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ 
БАЗ ГЕОДАНИХ» (для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»).

укр. 5 50 листопад Л

29 110 Толстохатько В.А. 

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни 
«ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ 
ЗОНДУВАННЯ» Модуль 1: «Фотограмметрія» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»).

укр. 5 50 листопад Л

30 110 Толстохатько В.А. 

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни 
«ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ 
ЗОНДУВАННЯ» Модуль 2: «Дистанційне зондування» 
(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).

укр. 5 50 листопад Л



31 110 Толстохатько В.А. 

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ 
ПРИКЛАДНИХ ГІС ЗАДАЧ» (для студентів 4 курсу 
денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).

укр. 5 50 листопад Л

32 110
Меліка Л. І., Кащавцева А, 
Ю, Шипулін В. Д. 

 ОСНОВИ РОБОТИ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
"Digitals" Конспект лекцій з навчального курсу 
"Технології ГІС" (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»).

укр. 5 50 квітень Л

33 110 Патракеєв І.М. 

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ГІС В УПРАВЛІННІ 
ТЕРИТОРІЯМИ” (для студентів 5 курсу денної та заочної 
форми навчання спеціальностей 7.070908, 8.070908 
«Геоінформаційні системи і технології»).

укр. 5 50 вересень Л

34 110 Патракеєв І.М. 

 Картографія: Конспект лекцій (для студентів 2 та 3 курсів 
ден-ної та заочної форм навчання спеціальності 
«Геоінформаційні системи і геоде-зія» напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).

укр. 5 50 жовтень Л

 Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні мережі» для 

35 110 Метешкін К.О. 

 Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні мережі» для 
студентів 3 курсу денної форми та 4 курсу заочної форми 
навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій».

укр. 5 50 листопад Л

36 201
Бєкєтов В.Є.,                      
Євтухова Г.П      .       
Коваленко Ю.Л. 

Конспект лекцій з дисципліни „Прикладна аероекологія” 
(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 1,6 50 Квітень Л

37 201
Бєкєтов В.Є.,                      
Ломакіна О.С.,       
Коваленко Ю.Л. 

Конспект лекцій з дисципліни „Прикладна аероекологія” 
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 6.070800” Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)

укр. 1,6 50 Травень Л

38 201
Бєкєтов В.Є.,                      
Євтухова Г.П.                 
Коваленко Ю.Л. 

Конспект лекцій з дисципліни „Інженерні аспекти 
аероекології” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму 0708 – «Екологія» (6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 1,2 50 Червень Л



39 201
Бєкєтов В.Є,                        
Євтухова Г.П. 

Конспект лекцій з дисципліни „Інженерна аероекологія 
міст” (для студентів 5,6 курсів заочної форм навчання 
спеціальності 7.070801” Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)

укр. 2 50 Лютий Л

40 201 Вергелес Ю.І.

Біологія міського середовища: Конспект лекцій (для 
студентів 1, 2 курсів заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього 
природного середовища та збалансоване 
природокористування”)

укр. 2 50 Жовтень Л

41 201 Вергелес Ю.І.

Екологія міських систем: Конспект лекцій (для студентів 
1 і 2 курсів денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього 
природного середовища та збалансоване 
природокористування”)

укр. 1 50 Жовтень Л

42 201 Вергелес Ю.І.

Прикладна наука про рослинність (фітоекологія), 
прикладна фітоекологія: Конспект лекцій (для студентів 4, 
5 курсів денної і заочної форм навчання напряму 0708 – 
«Екологія» (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 1 50 Жовтень Л

Комунікативне спілкування в екології: Конспект лекцій 

43 201 Вергелес Ю.І.

Комунікативне спілкування в екології: Конспект лекцій 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона 
навколишнього природного середовища та збалансоване 
природокористування”)

укр. 1,1 50 Жовтень Л

44 201
Ладиженський В.М.
Дмитренко Т.В.

Конспект лекцій з дисципліні «Прикладна гідроекологія» 
(для студентів 2 і 3 курсів денної та студентів 3 і 4 курсів 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 
"Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування" (0708 “Екологія”). 
Модулі 1,2. 

укр. 1,1 50 Листопад Л

45 201
Ладиженський В.М.
Іщенко А.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна гідроекологія 
міст» (для студентів 5 курсу денної та 5, 6 курсу заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст, напрям підготовки 0708 – «Екологія», 
спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»)

укр. 1,1 50 Листопад Л



46 201
Ладиженський В.М.
Іщенко А.В.

Конспект лекцій по курсу „Проектування 
природоохоронних споруд і заходів” (для студентів 6 
курсу заочної форми навчання напряму 0708 «Екологія» 
спеціальності 7.070801 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)

укр. 1,1 50 Листопад Л

47 201
Ладиженський В.М.
Іщенко А.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Інженерні аспекти 
гідроекології» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання, напряму 0708 – «Екологія» (6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 1,1 50 Листопад Л

48 201

Ладиженський В.М. 
Дмитренко Т.В.
Іщенко А.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Прикладна гідроекологія» 
(для студентів 2-4 курсів денної та 3-5 курсів заочної 
форми навчання, напряму 0708 – «Екологія» (6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)

укр. 1,1 50 Травень Л

49 201
Ладиженський В.М.        
Телюра Н.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Екологічне право і
експертиза» (для студентів 4 курсів денної та 3-4 курсів
заочної форми навчання, напряму 0708 – «Екологія»
(6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

укр. 1,1 50 Жовтень Л
(6.040106«Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування»)

50 201
Пономаренко Є. Г.
Ломакіна О. С.

Екологічний менеджмент та аудит: Конспект лекцій (для
студентів 5 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 7.070801
«Екологія та охорона навколишнього середовища»)

укр. 1,1 50 Червень Л

51 201
Пономаренко Є. Г.
Ломакіна О. С.

Екологічний менеджмент та аудит: Конспект лекцій (для
магістрів 5 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 8.070801
«Екологія та охорона навколишнього середовища»)

укр. 1,1 50 Червень Л

52 201
Пономаренко Є. Г.
Ломакіна О. С.

Інформатика і системологія: Конспект лекцій (для
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 1,1 50 Червень Л



53 201
Л.П. Свіренко                  Д.В. 
Дядін

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Прикладна
літоекологія» («Прикладна літоекологія і радіоекологія»)
(модуль 3 «Геохімія довкілля») (для студентів 3 курсу
денної і 4 курсу заочної форм навчання напрямів
підготовки 0708 – «Екологія», 6.040106 «Екологія,
охорона навколишнього середовища і збалансоване
природокористування»)

укр. 1,1 50 Жовтень Л

54 201
Свіренко Л.П.                  
Дядін Д.В.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Прикладна
літоекологія» («Прикладна літоекологія і радіоекологія»)
(модуль 4 «Підземні води урбанізованих територій та їх
антропогенне забруднення») (для студентів 4 курсу денної
і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 0708
– «Екологія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього
середовища і збалансоване природокористування»)

укр. 1,1 50 Жовтень Л

55 201 Бараннік В.О.

Конспект лекцій з дисципліни “Екологічний моніторинг” 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”)

укр. 1,1 50 Квітень Л

та збалансоване природокористування”)

56 201 Виставна Ю.Ю,

Конспект лекцій з 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. 1,1 50 Вересень Л

57 201 Виставна Ю.Ю,

Конспект лекцій з дисципліни „Моніторинг довкілля” (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього 
природного середовища та збалансоване 
природокористування”)

укр. 1,1 50 Вересень Л

58 201
Телюра Н.О.

Прикладна літоекологія Модуль 1 «Основи 
ґрунтознавства та охорона ґрунтів»: Конспект лекцій (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”)

укр. 1,1 50 Вересень Л



59 201
Телюра Н.О.

Прикладна літоекологія і радіоекологія Модуль 1 «Основи 
ґрунтознавства та охорона ґрунтів»: Конспект лекцій (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”)

укр. 1,1 50 Вересень Л

60 201
Катков М.В.,                        
Телюра Н.О.

Основи екології: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 
„ОПР”)

укр. 1,1 50 Жовтень Л

61 201 Катков М.В.
Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 1 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.020107 «Туризм»)

укр. 1,1 50 Жовтень Л

62 201 Катков М.В.
Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.140101 "Готельно - ресторанна справа")

укр. 1,1 50 Жовтень Л

63 201 Катков М.В.
Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.140101 "Готельно - ресторанна справа")

укр. 1,1 50 Жовтень Л

64 201 Катков М.В.

Конспект лекцій по курсу „Соціальна екологія” (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 

укр. 1,1 50 Жовтень Л64 201 Катков М.В.
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 1,1 50 Жовтень Л

65 201 Катков М.В.

Конспект лекцій по курсу „Техноекологія” (для студентів 
4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»)

укр. 1,1 50 Жовтень Л

66 201 Галетич І.К.

Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів 3 
курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 1,1 50 Квітень Л

67 201 Галетич І.К.

Конспект лекцій з дисципліни «Екологія за професійним 
спрямуванням» (для студентів 1 курсу денної форми 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.050701 - «Електротехніка та 
електротехнології»)

укр. 1,1 50 Квітень Л



68 201 Галетич І.К.

Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів 2 
курсу денної, заочної форм навчання та студентів 
факультету післядипломної освіти освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.050701 - «Електротехніка та електротехнології»)

укр. 1,1 50 Квітень Л

69 202 Берещук М.Я.

Конспект лекцій з навчальної  дисципліни  «Теоретичні 
основи технології очистки води»  (для студентів 3 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 7,0 50 грудень Л

70 202 Благодарна Г.І.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідротехнічні 
споруди» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання 
напряму 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» 
спеціальності – «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 6,0 50 вересень Л

71 202 Гуцал І.О.

Конспект лекцій з дисципліни „Очистка побутових 
стічних вод” (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.060103  
«Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 6,0 50 квітень Л

72 202
Душкін С.С, Крамаренко 
Л.В., Солодовник М.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи 
розв’язування задач надійності вк систем» (для студентів 
2 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 
спеціальності «Водопостачання та водовідведення»

укр. 6,0 50 жовтень Л

73 202
Душкін С.С, Солодовник 
М.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Технологія утилізації 
твердих побутових відходів» (для студентів 2,5 курсів 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»

укр. 5,0 50 травень Л

74 202 Душкін С.С, Шевченко Т.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Водопровідні системи і 
споруди» для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка 
(Водні ресурси)» спеціальності “Водопостачання та 
водовідведення”

укр. 4,5 50 жовтень Л



75 202
Душкін С.С., Корінько І.В., 
Благодарна Г.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з 
водопостачання та водовідведення» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання напряму 0926 «Водні ресурси» 
спеціальності 8.092601 «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 6,0 50 вересень Л

76 202
Колеснік Н.Ю., Сорокіна 
К.Б.

Водопостачання та водовідведення: Конспект лекцій для 
студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 4,0 50 грудень Л

77 203 Мокрицька Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2
курсів денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.170202 – “Охорона праці”)

укр. 3,0 50 листопад Л

78 203 Панайотова Т.Д.
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2
курсів денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.030601 – “Менеджмент”)

укр. 3,0 50 жовтень Л

79 203 Панайотова Т.Д.

Конспект лекцій з дисципліни "Загальна та неорганічна
хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання
напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування") та дисципліни "Хімія. Модуль 1. укр. 4,0 50 вересень Л79 203 Панайотова Т.Д. природокористування") та дисципліни "Хімія. Модуль 1.
Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 1 – 2курсів
заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 –
"Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування")

укр. 4,0 50 вересень Л

80 203 Панайотова Т.Д.
Конспект лекцій з дисципліни "Хімія води" (для студентів
3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.060103 – “Гідротехніка(водні ресурси)”)

укр. 4,0 50 листопад Л

81 203 Зайцева І.С.
Конспект лекцій з курсу "Хімія" (для студентів 1 – 2
денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання напряму
підготовки 6.050702 – “Електромеханіка”)

укр. 4,0 50 травень Л

82 203 Мураєва О.О.

Конспект лекцій з курсу "Органічна хімія" (для студентів
1 – 2 курсів денної форми навчання напряму підготовки
6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”)

укр. 4,0 50 жовтень Л



83 203 Волювач С.В.

Конспект лекцій з курсу "Хімія". Модуль 1. "Загальна
хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм
навчання напряму підготовки 6.060103 – “Гідротехніка
(водні ресурси)”)

укр. 3,0 50 жовтень Л

84 203 Нат Т.П.

Конспект лекцій з курсу "Хімія". Модуль 2. "Органічна
хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм
навчання напряму підготовки 6.060103 – “Гідротехніка
(водні ресурси)”)

укр. 3,0 50 вересень Л

85 203 Нат Т.П.

Конспект лекцій з курсу "Хімія". Модуль 2. "Органічна
хімія" (для студентів та 1 – 2 курсів заочної форми
навчання напряму підготовки 6.040106 – “Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”)

укр. 3,0 50 листопад Л

86 203 Нестеренко С.В.

Конспект лекцій з курсу "Захист від корозії" (для
студентів 2 курсу денної та 1 – 2 курсів заочної форм
навчання за напрямом підготовки 6.060101 –
“Будівництво”)

укр. 3,0 50 червень Л

87 205 Евсеєва Т.А.

Конспект лекций по дисциплине «Отопление» (для 
студентов 3 и 4 курсов всех форм обучения и слушателей 
второго высшего образования по направлению 

рос. 4,0 50 березень Л87 205 Евсеєва Т.А.
второго высшего образования по направлению 
подготовки 6.060101 – «Строительство», специальности – 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» Экспериментальная 
версия для технологии обучения)

рос. 4,0 50 березень Л

88 205 Капцов І.І., Пахомов Ю.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до будівельної 
справи» (за професійним спрямуванням) для студентів 1 
курсу денної і заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра, напряму 6.060101 – 
«Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та 
вентиляція»

укр. 4,0 50 вересень Л

89 205 Капцов І.І., Ромашко О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Газопостачання» Частина 
2. Газопроводи і газосховища. Розподільчі системи 
газопостачання населених пунктів. (для студентів 4-5 
курсів денної та заочної форм навчання та слухачів другої 
вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101)  – 
«Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 4,0 50 жовтень Л

90 205
Капцов І.І., Ромашко О.В., 
Гапонова Л.В., Гранкіна В.В.

Організація наукових досліджень: конспект лекцій (для 
студентів 5 курсу всіх форм навчання спец. 8.092108- 
„Теплогазопостачання і вентиляція”)

укр. 4,0 50 лютий Л



91 205 Ромашко О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні основи 
енергозбереження» для студентів 4-5 курсів денної та 
заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101)– «Будівництво» 
спеціальності  «Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 4,0 50 жовтень Л

92 205 Ромашко О.В., Березняк І.Є.

«Технічна механіка рідини і газу» (Конспект лекцій для 
студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.060101 – 
«Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 4,0 50 липень Л

93 205 Ромашко О.В., Березняк І.Є.

Конспект лекцій з дисципліни «Тепломасообмін» (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.060101 – 
«Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 4,0 50 липень Л

Конспект лекцій з дисципліни «Теплогенеруючі 
установки» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 

94 205 Ромашко О.В., Редько І.О.
навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 
(6.060101) “Будівництво”, спеціальності 
“Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої 
вищої освіти)

укр. 4,0 50 травень Л

95 206 Бораковський О.В.

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

укр. 5,0 50 Вересень Л

96 206 Якунін А.В.
Вища математика ІІ: Конспект лекцій для студентів 2 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030509 “Облік і аудит”. 

укр. 4,0 50 Вересень Л

97 206

Колосов А.І.,   
Станішевський С.О..,  
Печеніжський Ю.Є., Якунін 
А.В.

Теорія ймовірностей і математична статистика. Конспект 
лекцій для студентів 2 курсу заочної форми навчання за 
напрямами підготовки 6.030504 „Економіка 
підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”

укр. 4,0 50 Вересень Л



98 207 Мандриченко, О.Є.

Конспект лекций по дисциплине «Инженерная графика» 
для студентов 1 курса заочной формы обучения 
направления подготовки 6.050701 «Электротехника и 
электротехнологии»

Укр. 3 50 жов.11 Л

99 207 Лусь, В.І.

Інженерна та комп’ютерна графіка. Конспект лекцій для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування"

Рос. 3 50 черв.11 Л

100 207 Гриньова, Н.В.
Конспект лекцій по дисципліні «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» 
для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092202 – 
«Електротранспорт»

Укр. 2,5 50 груд.11 Л

101 207 Гриньова, Н.В.

Конспект лекцій по дисципліні «Інженерна та 
комп’ютерна графіка» (для студентів 1 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»)

Укр. 2,5 50 жов.11 Л

102 207 Галкіна, Г.Д.

Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка. 
Конспект лекцій для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрямку 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси), 
частина перша «Нарисна геометрія»

Укр. 2,5 50 черв.11 Л

частина перша «Нарисна геометрія»

103 207 Галкіна, Г.Д.

Інженерна графіка. Конспект лекцій для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напрямку 6.060101 «Будівництво», частина 
перша «Нарисна геометрія»

Укр. 2,5 50 жов.11 Л

104 301
Андрійченко В.П., Закурдай 
С.О.

Конспект лекцій з дисципліни ”Проектування та розробка
електрообладнання транспортних засобів” (для студентів
4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702
– «Електромеханіка»)

укр. 5,0 50 Вересень Л

105 301
Кисельов М.І.,            Фатеєв 
В.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Електричні апарати» (для
студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм
навчання за напрямом підготовки 6.050702
«Електромеханіка» зі спеціальності «Елетромеханічні
системи автоматизації та електропривод»)

укр. 5,0 50 Жовтень Л

106 301
Коваленко А.В.,      Скуріхін 
І.Л.

Конспект лекцій з дисципліни «Механічне обладнання
транспортних засобів"(для студентів 3–4курсів усіх форм
навчання напряму підготовки (6.050702) –
"Електромеханіка" спеціальності "Електричні системи і
комплекси транспортних засобів")

укр. 7,7 50 Березень Л



107 301
Коваленко А.В., 
Голтв’янський М.А. 

Конспект лекцій з дисципліни «Ремонт транспортних
засобів" (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки (0922) – "Електромеханіка"
спеціальності 8.092201 "Електричні системи і комплекси
транспортних засобів")

укр. 8,3 50 Березень Л

108 301 Кульбашна Н.І. 

Конспект лекцій з дисципліни «Безпека руху та гальмівні
системи» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм
навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) -
Електромеханіка)

укр. 2,2 50 Лютий Л

109 301
Нем В.К.,              Сидоренко 
В.Ф.,             Скуріхін В.І.

Конспект лекцій з курсу «Тягові підстанції електричного
транспорту» (для студентів 5-го курсу денної і заочної
форм навчання напряму підготовки 6.050702
«Електромеханіка» спеціальностей «Електричний
транспорт» та «Електричні системи і комплекси
транспортних засобів»)

укр. 6,9 50 Травень Л

110 301
Шульженко М.Г., Коваленко 
В.І.,         Шавкун В.М. 

Конспект лекцій з дисципліни «Діагностування рухомого
складу електричного транспорту» (для студентів 5 курсу
усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) -
«Електромеханіка»)

укр. 5,5 50 Червень Л

Конспект лекцій з дисципліни “Матеріалознавство і
технологія матеріалів” (для студентів всіх форм навчання

111 301 Сидоренко В.Ф., Гарбуз Н.В. 
технологія матеріалів” (для студентів всіх форм навчання
і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки
6.170202 – «Охорона праці»).

укр. 5,7 50 Червень Л

112 301
Шульженко М.Г.,          
Шавкун В.М. 

Конспект лекцій з дисципліни «Діагностування
електрообладнання транспортних засобів» (для студентів
4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за
напрямом підготовки 0922 (6.050702) -
«Електромеханіка»)

укр. 2,9 50 Листопад Л

113 303
 Шутенко Л.М., Шпачук 
В.П., Засядько М.А.

Будівельна механіка. Конспект лекцій для студентів 3 
курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
напрямами 6.060101 “Будівництво".

укр. 24,0 50 листопад Л

114 303

Шпачук В.П.,                
Золотов М.С.,                          
Рубаненко О.І.,                
Гарбуз А.О.

Теоретична механіка. Статика: Конспект лекцій. для 
студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямами 6.060101 “Будівництво”, 
6.050702 “Електромеханіка”, 050701 “Електротехніка та 
електротехнології”, 6.060103 “Гідротехніка (водні 
ресурси)”, 6.070101 “Транспортні технології (за видами 
транспорту)”

укр. 10,0 50 квітень Л



115 303
Шпачук В.П.,             Золотов 
М.С.            Скляров В.О.                                        

Технічна механіка. Частина 2. Розрахунок на міцність 
повітряних ліній електропередач. Конспект лекцій для 
студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямом 6.050701 “Електротехніка та 
електротехнології”.

укр. 10,0 50 березень Л

116 303
Засядько М.А.,                 
 Чупринін О.О.,                  
Кузнецов О.М.

Основи теорії споруд. Конспект лекцій для студентів 2 
курсу денної заочної форми навчання бакалаврів за 
напрямами 6.060102 “Архітектура”.

укр. 10,0 50 вересень Л

117 303
Шпачук В.П.,                  
Пушня В.О.

Технічна механіка: Конспект лекцій для студентів 1 і 2 
курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
напрямом 6.070101 «Транспортні технології (за видами 
транспорту)».

укр. 10 50 листопад Л

118 305 Абракітов В. Е.

В.Е. Абракітов. Охорона праці: Конспект лекцій для 
студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, 
картографія та землевпорядкування", (6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»). Х.: ХНАМГ

українська 2 50 Жовтень Л

119 305 Данова К.В.

 Конспект лекцій з дисципліни "Основи охорони праці" 
(для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 
"Транспортні технології" (за видами транспорту)).

українська 2 50 Жовтень Л

"Транспортні технології" (за видами транспорту)).

120 305 Дмитрієв С.Л

Конспект лекцій з дисциплін “Пожежна профілактика в 
будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми 
навчання напряму підготовки 0921(6.060101) – 
«Будівництво» спеціалізація “Охорона праці в 
будівництві””).

українська 1 50 Червень Л

121 305 Дмитрієв С.Л.

 Конспект лекцій з дисциплін “Пожежна профілактика в 
будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми 
навчання напряму підготовки 0921(6.060101) – 
«Будівництво» спеціалізація “Охорона праці в 
будівництві”).

українська 2 50 Червень Л

122 305 Дмитрієв С.Л.

Конспект лекцій з дисциплін “Пожежна профілактика в 
будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» 
спеціалізації “Охорона праці в будівництві”).

українська 2 50 Травень Л

123 305 Дмитрієв С.Л.

 Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної 
безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації 
“Охорона праці в будівництві ”).

українська 2 50 Липень Л



124 305 Дмитрієв С.Л. 

Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для 
студентів денної форми навчання напряму підготовки 
6.050702 – «Електромехінка» спеціалізації “Охорона праці 
на електричному транспорті”).

українська 2 50 Серпень Л

125 305 Дмитрієв С.Л. 

 Конспект лекцій з дисципліни “Безпека на транспорті” 
(для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного 
рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” 
напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

українська 2 50 Листопад Л

126 305 Заіченко В.І.

  Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи 
охорони праці» для студентів 3 курсу денної форми та 5 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 
(6.030601) – „Менеджмент”.

українська 2 50 Листопад Л

127 305
Нікітченко, О.Ю.  
Чеботарьова, О.В.

 Конспект лекцій з дисципліни «ГІГІЄНА ПРАЦІ» для 
студентів за напрямом підготовки 6. 060101 
«Будівництво» спеціальності: «Промислове і цивільне 
будівництво».

українська 2 50 Листопад Л

128 305
Чеботарьова, О.В.  Мікуліна, 
І.О.

  Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Метрологія, 
стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання, галузь 1702 „Цивільна безпека”, 

українська 2 50 Жовтень Л
І.О. денної форми навчання, галузь 1702 „Цивільна безпека”, 

напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

129 305
Чеботарьова, О.В.  
Нікітченко О.Ю

 Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Атестація 
робочих місць” (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання, Галузь 1702 „Цивільна безпека”, напрям 
підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

українська 2 50 Жовтень Л

130 306 Рябченко, О.Л.
ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ. Курс лекцій.ДЛЯ СТУДЕНТІВ
V КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ
ПІДГОТОВКИ 0502 (6.030601)- МЕНЕДЖМЕНТ

укр. 6,0 50 Грудень Л

131 307 Назаренко Є. І.

Конспект лекцій із скороченого курсу фізики (для 
студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямами 6.050702 Електромеханіка, 
6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.070101 
“Транспортні технології (за видами транспорту)", 
6.060101 “Будівництво”, 6.060103 “Гідротехніка (водні 
ресурси)”, 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 
6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.170202 
Охорона праці)

укр. 4,0 50 червень Л



132 401 Буряк В.М. 

Конспект лекцій з курсу «Електричні апарати»для 
студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форм 
навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - 
"Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”. 

укр. 4,0 50 грудень Л

133 401 Калюжний Д.М. 

Електропостачання та електрозбереження: Конспект 
лекцій (для студентів 3,4 курсу денної і заочної форм 
навчання за напрямом 6.030601 „Менеджмент” 
спеціальності „Менеджмент організації паливно-
енергетичного комплексу”).  

укр. 4,0 50 листопад Л

134 401 Рожков П.П., Рожкова С.Е.

Конспект лекцій з курсу «Мікропроцесорні системи 
обліку і керування» для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" зі 
спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-
енергетичного комплексу”.  

укр. 4,0 50 грудень Л

135 401
Саприка О.В., Кравченко 
Ю.П. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «СПОЖИВАЧІ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» для студентів 4 курсу денної, 5 
курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої 
освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та 
електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 

укр. 4,0 50 листопад Л
Ю.П. 

електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

136 402 Лісна О.І.

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

укр. 5,0 50 Червень Л

137 403 Тугай Д.В.

Текст лекцій з дисципліни «Основи метрології та 
електричних вимірів» (для студентів денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки і 6.050702 - 
"Електромеханіка")

укр. 6,0 50 Грудень Л

138 403
Тугай Д.В.
Дорохов О.В.

Текст лекцій з дисципліни " Основи метрології та 
електричних вимірів " (для студентів усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.050701 - "Електротехніка та 
електротехнології" спеціальності "Світлотехніка і джерела 
світла"

укр. 6,0 50 Грудень Л



139 404 Кулаков Д.В.
Футзал. Конспект лекцій. Для занять з дисциплін "Фізичне
виховання", "Фізична культура" (для студентів 1-3 курсів
усіх спеціальностей  Академії)

укр. 2,0 50
лютий 2011 

р.
Л

140 404 Садовська І.Ю.
Фехтування. Конспект лекцій. Для занять з дисциплін
"Фізичне виховання", "Фізична культура" (для студентів 1-
3 курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 7,0 50
травень 
2011 р.

Л

141 405 Радионова Л.А.
Курс лекций по философии (истории философии) (для
студентов 1-2 курсов дневной формы обучения
направления подготовки 6.060102 «Архитектура»)

русс. 5,0 50
листопад 

2011
Л

142 501 Губкіна Д.А.
Конспект лекцій з курсу "Міський моніторинг"(для 
студентів 6 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060102 "Архітектура")

укр. 10,0 50 груд. Л

143 501 Мамаєва Т.О.

Конспект лекцій "Творчий потенціал спеціаліста 
(бакалавра) навчальної дисципліни "Потенціал і розвиток 
підприємства (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня: бакалавр денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 - «Економіка і підприємництво»). 

укр. 10,0 50 груд. Л

144 501 Світлична Т.І.

Конспект лекцій з дисципліни „ Обґрунтування 
господарських рішень і оцінювання ризиків ” (для 
студентів 4 курсу денноїї і 5 курсу заочної форм навчання укр. 10,0 50 груд. Л144 501 Світлична Т.І. студентів 4 курсу денноїї і 5 курсу заочної форм навчання 
напрямку підготовки 6.030504– ”Економіка підприємства 
”).

укр. 10,0 50 груд. Л

145 501
Скала Г.Ф.,                  Бібік 
Н.В.,                Ачкасов І.А.,                
Пан М.П.

Економіка та управління нововведеннями в будівництві: 
конспект лекцій – Для напрямку підготовки 0501 – 
«Економіка та підприємництво» (6.030504 – Економіка 
підприємства).

укр. 10,0 50 груд. Л

146 501
Торкатюк В.І.,             
Шутенко А.Л.,       Коненко 
В.В.

 Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент персоналу» 
(для студентів 5курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»).

укр. 10,0 50 груд. Л

147 501 Трояновська О.Б.

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка проектних 
рішень» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст, усіх форм навчання спеціальності 7.050107 
«Економіка підприємства».

укр. 10,0 50 груд. Л

148 501
Ефременко Т.М.,      
Соболєва Г.Г., Коненко В.В.   

Курс лекцій «інвестиційний аналіз (для студентів денної 
та заочної форм  навчання  напряму підготовки 6.080101 – 
«Геодезія, картографія та землеустрій»). 

укр. 10,0 50 груд. Л



149 502 Бурак О.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 5 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – 
«Економіка і підприємництво»).

укр. 3,0 50 3 квартал Л

150 502 Єсіна В.О. 

Конспект лекцій з дисципліни „Потенціал і розвиток 
підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка 
підприємства”

укр. 3 50 2 квартал Л

151 502 Зіньковська А.І. 

 Конспект лекцій з дисципліни „Кошторисна справа” (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»).

укр. 10 50 2 квартал Л

152 502 Славута О.І. и Покуца І.В.

 Опорно-логічний конспект лекцій з курсу „Економіка 
підприємства” на англійській мові (для студентів 2-3 
курсів денної форми навчання напряму 6.030504 
„Економіка підприємства”)

укр. 3 50 4 квартал Л

153 502 Тітяєв В.В. 

 Конспект лекцій з дисципліни «Інфраструктура 
підприємств житлово-комунального господарства» (для 
студентів 5-го курсу денної форми навчання 

укр. 3 50 4 квартал Л153 502 Тітяєв В.В. 
студентів 5-го курсу денної форми навчання 
спеціальностей «Економіка підприємства»)

укр. 3 50 4 квартал Л

154 503 Можайкіна Н.В.

Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка» для 
студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»

укр. 3 50
 Жовтень
   2011 р. Л

155 503 Можайкіна Н.В.
Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні 
відносини» для студентів 3 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

укр. 3 50
Листопад 

2011
Л

156 504 Василевська Н.Є.
Конспект лекцій з дисципліни "Бухгалтерський облік 2"
(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит").

укр. 3,4 50 квітень 2011 Л

157 504 Гордієнко Н.І. 
Конспект лекцій з дисципліни "Бухгалтерський облік"
(для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання, за
напрямом 6.030504 "Економіка підприємництва"). 

укр. 3,4 50 липень 2011 Л



158 504 Димченко В.В. 
Конспект лекції "Економічний аналіз" для студентів 4
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.030504 - "Економіка підприємства". 

укр. 3,4 50 липень 2011 Л

159 504 Кизилов Г.І. 

Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика
економічного аналізу" (для студентів 4 курсу денної і 4
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.030509 – "Облік і аудит")

укр. 5,0 50 липень 2011 Л

160 504 Момот Т.В. 
Конспект лекцій з дисципліни "Методика викладання
економіки" (для студентів 3 курсу денної форми навчання
напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). 

укр. 5,0 50 липень 2011 Л

161 504 Момот Т.В. 
Конспект лекцій з дисципліни "Фінансова діяльність
підприємств" (для студентів 5 курсу денної форми
навчання спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит").

укр. 5,0 50 липень 2011 Л

162 504
Мамонов К.А., 
Кадничанський М.В. 

Конспект лекцій з дисципліни "Економіко-математичні
моделі в управлінні та економіці" (для студентів 3 курсу
денної і заочної форм навчання напряму підготовки
6.030509 – "Облік і аудит"). 

укр. 1,5 50 липень 2011 Л

163 504 Мочаліна З.М. 

Конспект лекцій з дисципліни "Моделі та методи
прийняття рішень в аналізі та аудиті " для студентів 5
курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання

укр. 1,0 50 липень 2011 Л163 504 Мочаліна З.М. 
курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання
спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". 

укр. 1,0 50 липень 2011 Л

164 504 Сіробаба Л.А. 

Конспект лекцій з курсу "Бухгалтерський облік
туристичної діяльності" для студентів 3 курсу денної та
заочної форми навчання за напрямом підготовки –
"Туризм"

укр. 1,0 50 липень 2011 Л

165 504 Шкурко О.В. 

Конспект лекцій з дисципліни "Ціноутворення у ЖКГ"
(для студентів 3 та 4 курсу денної та заочної форми
навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і
аудит". 

укр. 3 50 липень 2011 Л

166 504 Шкурко О.В. 
Конспект лекцій з дисципліни "Бухгалтерський облік"
(для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент"). 

укр. 3 50 липень 2011 Л

167 506
Килимник І.І.  Міхно О.І.    
Коляда Т.А.   Івасішина Н.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство» для 
студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів 
підготовки

укр. 3 50 грудень Л

168 601
Андрєєва В.М., Гнатенко 
М.К.

Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 3 50
жовтень 

2011
Л



169 601
Гриненко В.В., Френкель 
О.О.

Конспект лекцій з курсу «Аналіз і вдосконалення бізнес-
процесів» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної
форм навчання напряму підготовки 6.030601 –
«Менеджмент»)

укр. 6 50
жовтень 

2011
Л

170 601 Сніжко С.В.

Конспект лекцій з курсу «Менеджмент в муніципальній
енергетиці» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки 0502 - –
«Менеджмент», спеціалізації – «Менеджмент організацій
паливно-енергетичного комплексу»)

укр. 8,3 50
жовтень 

2011
Л

171 601 Лук’янченкова В.Є.

Конспект лекцій з курсу «Технологія наукових
досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) –
«Менеджмент»)

укр. 2 50
травень 

2011
Л

172 601 Кондратенко Н.О.

Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на
підприємствах міського господарства» (для студентів 2
курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 6 50 квітень 2011 Л

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ В СХЕМАХ по дисциплине 
«МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентов 3 курса дневной и 4 
курса заочной формы обучения отрасли знаний – 0305 – 

173 602 Виноградская О.М.
курса заочной формы обучения отрасли знаний – 0305 – 
«Экономика и предпринима-тельство» направления 
подготовки 6.030509 «Учет и аудит» и 6.030504 
«Экономика предприятия»,и иностранных студентов)

укр. 3,5 50 листопад Л

174 602 Виноградская О.М.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ В СХЕМАХ по дисциплине 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА МЕНЕДЖЕРА»(для студентов 
4 курса дневной и 3 курса заочной формы обучения 
направления подготовки 6.030601 “Менеджмент” и 
иностранных студентов)

укр. 3,5 50 листопад Л

175 602 Висоцька Г.В.

Тексти лекцій з дисципліни „Управління нерухомим 
майном” для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, 
картографія та землеустрій»

укр. 3,5 50 листопад Л

176 602 Висоцька Г.В.
Тексти лекцій з дисципліни „Менеджмент організацій” 
для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент"

укр. 3,5 50 листопад Л

177 602 Висоцька Г.В.
Тексти лекцій з дисципліни „Управління нерухомістю” 
для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»

укр. 3,5 50 листопад Л



178 602 Зеленський Б.К.

Тексти лекцій з дисципліни „Менеджмент в міському 
господарстві та будівництві” для студентів 5 курсу денної 
і заочної форм навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) - "Будівництво", спеціальності «Міське 
будівництво і господарство»

укр. 3,5 50 листопад Л

179 602 Зеленський Б.К.

 Маркетинг в будівництві: Конспект лекцій (для студентів 
4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 - „Менеджмент”, спеціальності „Менеджмент 
організацій”)

укр. 3,5 50 листопад Л

180 602 Мущинська Н.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни „Муніципальний 
менеджмент” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент, 
спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування 
”

укр. 3,5 50 листопад Л

181 602 Фесенко Т.Г.

Конспект лекцій з "Організації будівництва 
(спецкурс)"(для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – 
«Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне 
будівництво»)

укр. 3,5 50 листопад Л

Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент в 

182 602 Юдін  О.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент в 
будівництві» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм 
навчання спеціальності 7.092101, 8.092101 (7.06010101, 
8.06010101) – Промислове та цивільне будівництво)

укр. 3,5 50 листопад Л

183 603 Белогурова, А.В.

Конспект лекций по курсу «Теория вероятностей и 
математическая статистика» для студентов 2 курса 
дневной формы обучения бакалавров направления 
6.030504 «Экономика предприятий», 6.030509 «Учет и 
аудит».

рус. 2,0 50 вересень Л

184 603
Булаенко, М.В.                        
Погребняк, Б.И. 

Электронные таблицы. Конспект лекций по дисциплине “ 
Компьютерная техника и программирование для 
студентов 1-го курса дневной и заочной формы обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
направления подготовки 6.070101-Транспортные 
технологии (по видам транспорта).

рус. 7.0 50 червень Л



185 603 Дядюн, С.В. 

 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (Конспект лекций для студентов 2 курса 
заочной формы обучения по направлению подготовки 
6.050701 «Электротехника и электротехнологии» ).

рус. 2,0 50 вересень Л

186 603 Дядюн, С.В. 

ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 
Конспект лекций для студентов 1 курса дневной и заочной 
форм обучения по направлению подготовки 6.170202 
«Охрана труда».

рус. 2,0 50 вересень Л

187 603 Замалеев, Ю.С.

Конспект лекций по дисциплине «Вычислительная 
техника и программирование». Разделы «Операционная 
система Microsoft Windows 98 / XP», «Текстовый 
процессор Microsoft Word», «Электронная таблица 
Microsoft Excel». для студентов 1 курса дневной формы 
обучения направления подготовки бакалавров 6.050702 
«Электромеханика»

рус. 5,0 50 червень Л

188 603
КАРПЕНКО, М.Ю.   
Уфимцева, В.Б.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ПІДПРИЄМСТВО:1С» 
(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050304 «Економіка 
підприємства»).

укр. 2,0 50 вересень Л

підприємства»).

189 603
Костенко, О.Б.    Шаповалов, 
А.Л.

Інформатика і комп’ютерна техніка. Конспект лекцій для 
студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.020107 «Туризм».

укр. 2,0 50 вересень Л

190 603 Погребняк, Б.И.

 Информатика и компьютерная техника. Конспект лекций 
для студентов 1-го и 2-го курсов заочной формы обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
направления подготовки 6.030601 – «Менеджмент».

рус. 7,0 50 вересень Л

191 603 Погребняк, Б.И.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Конспект лекций для студентов 
1-го курса заочной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направления 
подготовки 6.070101 – «Транспортные технологии» (по 
видам транспорта). 

рус. 7,0 50 вересень Л

192 603
Самойленко, Н.И.   Штельма 
, О.М.  БЕЛОГУРОВА, А.В.

Конспект лекцій з курсу "Економіко-математичне 
моделювання"для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.030504 - “ Економіка 
підприємства. 

укр. 5,0 50 вересень Л



193 603
Хренов, О.М.           
Воєводіна, М.Ю. 

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

укр. 5,0 50 вересень Л

194 603
Шаповалов, А.Л.     Гринчак, 
М.В.

Інформаційні технології в проектуванні. Конспект лекцій. 
(для студентів 5 курсу спеціальності 7.092101 – 
«Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної 
форм навчання).

укр. 5,0 50 вересень Л

195 603
Шаповалов, А.Л.   Костенко, 
О.Б    Кузьмичова, К.В.

 Конспект лекцій з дисциплін: «Інформаційні системи і 
технології в туризмі» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання з напрямку 6.020107- Туризм ) і « 
Інформаційні технології в готельному та ресторанному 
бізнесі», (для студентів 3 курсу заочної форми навчання з 
напрямку 6.140101 Готельно-ресторанна справа).

укр. 5,0 50 вересень Л

«Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови». Конспект 
лекцій для студентів 2 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 
0507 - «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом 

196 603 Яковицький І.Л.
0507 - «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом 
підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології» професійного спрямування 
«Світлотехніка та джерела світла», «Електротехнічні 
системи електроспоживання».

укр. 5,0 50 вересень Л

197 604 Андренко І.Б.
Конспект лекцій з дисципліни “МЕНЕДЖМЕН
ТУРИЗМУ” (для студентів 3 курсу денної та 5 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки “Туризм”

укр 6,0 50
Жовтень 

2011
Л

198 604 Колесников О.М.

Конспект лекцій з дисципліни «МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» для студентів 4
курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки
„Готельно-ресторанна справа”                            

укр 6,0 50
Жовтень 

2011
Л

199 604
Кравець О.М., Степанов 
А.Є.,      Рябєв А.А.

Конспект лекцій з дисципліни «КУРОРТОЛОГІЯ» (для
студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання
напрямів підготовки "Менеджмент”, "Туризм", "Готельно-
ресторанна справа")

укр 6,0 50
Червень 

2011
Л



200 604 Погасій С.О.

Конспект лекцій з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ
ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІЇ» для студентів 2 курсу
денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки „Туризм”  

укр 6,0 50
Червень 

2011
Л

201 604 Рябєв А.А.

Конспект лекцій з дисципліни «УСТАТКУВАННЯ
ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА» для студентів 3 курсу денної і 4 курсу
заочної форм навчання напряму підготовки "Готельно-
ресторанна справа”                            

укр 6,0 50
Червень 

2011
Л

202 604 Усіна А.І.,        Баландіна І.С. 
Конспект лекцій з дисципліни «ТОВАРОЗНАВСТВО» для
студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання
напряму підготовки  «Готельно - ресторанна справа» 

укр 6,0 50
Червень 

2011
Л

203 605
Вакуленко К.Є., Соколова 
Н.А.

Конспект лекцій з дисципліни «Митні операції» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання та 3 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, галузі знань 0701 – «Транспорт і транспортна 
інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – 

укр. 6 50 вересень Л

інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»)

204 605 Єрмак О.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Міський транспорт і 
дороги» (для  студентів 3 курсу денної форми навчання та 
4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 – «Менеджмент») 

укр. 6 50 жовтень Л

205 605
Лобашов О.О., Прасоленко 
О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Організація дорожнього 
руху» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»

укр. 6 50 жовтень Л

206 605
Прасоленко О.В., Фалецька 
Г.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії систем і 
системний аналіз» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
„Менеджмент”)

укр. 6 50 грудень Л

207 605 Рославцев Д.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Логістичне 
обслуговування» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання та 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент») 

укр. 6 50 червень Л



208 605 Шевченко А.О. 

Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії 
транспортних процесів і систем» (для студентів 3 курсу 
денної і заочної форми навчання напряму підготовки 
6.070101-“Транспортні технології (за видами 
транспорту)”)

укр. 6 50 червень Л

209 605 Санько Я.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Дослідження операцій в 
транспортних системах» (для студентів 3 курсу денної та 3 
курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 
6.070101 – «Транспортні технології» (за видами 
транспорту)“)  

укр. 6 50 вересень Л

210 605 Пруненко Д.О.

Конспект лекцій з дисципліни: «Загальний курс 

транспорту» (для студентів 1 курсу денної і заочної форми 

навчання за напрямом  підготовки 6.030601-

«Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»)

укр. 6 50 грудень Л

211 605 Понкратов Д.П.

Конспект лекцій з дисципліни: «Психологія керівництва» 
(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 «Транспортні 
системи»)

укр. 6 50 грудень Л

Конспект лекцій з дисципліни: «Основи наукових 
досліджень» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу 

212 605 Понкратов Д.П.
досліджень» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – 
«Транспортні технології» (6.070101 – «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»)

укр. 6 50 грудень Л

213 605 Рославцев Д.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Організація і 
проектування логістичних системи» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 7.050208, 
8.050208 «Логістика»)

укр. 6 50 жовтень Л

214 605 Шевченко А.О. 

Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатаційні 
властивості транспортних засобів» (для студентів 2 курсу 
денної форми та 3 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» 
(за видами транспорту))

укр. 6 50 жовтень Л

215 605 Бурко Д.Л.

Конспект лекцій з дисципліни «Взаємодія видів 
транспорту» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»

укр. 6 50 вересень Л



216 605 Доля В.К.

Конспект лекцій з дисципліни «Методи наукових 
досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форми навчання галузі знань 0701 «Транспорт і 
транспортна інфраструктура» напряму підготовки 
6.070101 «Транспортні технології» для спеціальностей 
8.07010101 «Транспортні системи (за видами 
транспорту)», 8.07010102 «Організація перевезень і 
управління на транспорті (за видами транспорту), 
8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього 
руху»)

укр. 6 50 грудень Л

217 605 Куш, Є.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Логістика» (для студентів 
3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – 
«Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 
6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 6 50 грудень Л

218 701 Золотарьова І.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для 
студентів 3-4 курсів денної форми навчання напрямів 
підготовки: 6.050702 «Електромеханіка»; 6.060101 
«Будівництво»; 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).

укр. 2 50 грудень Л

Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для 
219 701 Золотарьова І.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060102 «Архітектура»).

укр. 2 50 грудень Л

220 701 Золотарьова І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та 
педагогіки» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

укр. 2 50 грудень Л

221 701
Золотарьова, І.М., 
Острянська, Н.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи педагогіки та 
психології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
напряму 0922- Електромеханіка.

укр. 2 50 грудень Л

222 701 Острянська, Н.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки: 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології».

укр. 2 50 грудень Л

223 701 Пономарев О.С.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та 
педагогіки» (для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.092202 «Електричний 
транспорт»).

укр. 2 50 грудень Л



224 701 Пономарев О.С.

Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 
«Електромеханіка»).

укр. 2 50 грудень Л

225 701 Хом’якова О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи педагогіки та 
психології» (для студентів 4 курсу заочної форми напряму 
підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології» та слухачів другої вищої освіти 
напряму підготовки 0906 – «Електротехніка»).

укр. 2 50 грудень Л

226 701 Хом’якова О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 
–«Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої 
вищої освіти напряму підготовки 0906– 
«Електротехніка»).

укр. 2 50 грудень Л

227 701 Хом’якова О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 – 
«Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит» та 
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501– 

укр. 2 50 грудень Л

слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501– 
«Економіка та підприємництво»). 

228 701 Чередниченко О.М.

Конспект лекцій з курсу основи психології та педагогіки 
(для студентів 1-4 курсів денної форми навчання 
напрямів: 6.070101– „Транспортні технології (за видами 
транспорту), 6.030601 – „Менеджмент”; 6.050701 – 
„Електротехніка та електротехнології”).

укр. 2 50 грудень Л

229 701 Чередниченко О.М.

Конспект лекцій з курсу педагогіка та психологія вищої 
освіти (для студентів 5 курсів денної форми навчання 
спеціальності 8.070801 „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”.

укр. 2 50 грудень Л

230 801 Андренко, О.А.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 
ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для слухачів другої вищої 
освіти факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання, спеціаль-ностей 7.050106 – «Облік і аудит», 7. 
050107 – «Економіка підприємства»)

укр. 6,0 50 Листопад Л



231 801 Андренко, О.А.

Конспект лекцій з дисципліни «Облік у бюджетних 
установах (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» 
напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»).

укр. 6,0 50 жовтень Л

232 801 Ачкасов, А.Є. и Косяк , А.П. 

Конспект лекцій з курсу «Облік цінних паперів» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 
спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»)

укр. 6,0 50 жовтень Л

233 801 Базецька, Г.І.

Фінансове планування діяльності бюджетних установ: 
Конспект лекцій (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка 
підприємства»)

укр. 6,0 50 Листопад Л

234 801 Бойко, Л.Г.

Конспект лекцій дисципліни «Введення у спеціальність» 
(для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 
6.030504 – « Економіка підприємства »)

укр. 6,0 50 жовтень Л

Конспект лекцій дисципліни «Введення у спеціальність» 

235 801 Бойко, Л.Г.

Конспект лекцій дисципліни «Введення у спеціальність» 
(для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 
6.030504 – « Економіка підприємства »)

укр. 6,0 50 жовтень Л

236 801 Бойко, Л.Г.

Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній 
валюті» (для студентів заочної форми навчання галузі 
знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму 
підготовки 6.030509 – « Облік і аудит »)

укр. 6,0 50 жовтень Л

237 801
Воронков, О.О. и Воронкова, 
Т.Б.

Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і 
аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”).

укр. 6,0 50 Листопад Л

238 801
Воронков, О.О. и Воронкова, 
Т.Б.

Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для студентів 
галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» 
напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми 
навчання).

укр. 6,0 50 жовтень Л

239 801
Воронков, О.О. и Воронкова, 
Т.Б.

Конспект лекцій з курсу «Теорія ймовірності і 
математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 - 
«Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання).

укр. 6,0 50 Листопад Л



240 801 Едаменко, М.В.
Конспект лекцій «Основи екології» для студентів галузі 
знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 
6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання.

укр. 6,0 50 жовтень Л

241 801 Жемеренко, О.В. Економіка будівництва: Конспект лекцій. укр. 6,0 50 жовтень Л

242 801
Ковалевська, 
А.В. и Федорова, В.Г.

Потенціал і розвиток підприємства: Конспект лекцій (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань 
0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»).

укр. 6,0 50 жовтень Л

243 801 Пушкар, Т.А.

Основи зовнішньоекономічної діяльності: Конспект 
лекцій для студентів 5 курсу галузі знань 0306 - 
«Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» (напрям 0502 - «Менеджмент») та 6 курсу 
спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємтсва» 
заочної форми навчання.

укр. 6,0 50 Листопад Л

244 801 Пушкар, Т.А.

Міжнародна економіка: конспект лекцій в таблицях і 
схемахдля студентів заочної форми навчання галузі знань 
0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 
6.030504 “Економіка підприємства» і 6.030509 “Облік і 
аудит” та слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 
7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка 

укр. 6,0 50 Листопад Л

7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка 
підприємства».

245 801 Склярук, Н.І. 
Економіка підприємства: Конспект лекцій (Модуль 2 
«Фінансово – економічні показники і стратегічні основи 
розвитку підприємства»).

укр. 6,0 50 Листопад Л

246 802
Воронкова, Т.Б.  Охріменко, 
В.М.  Воронков, О.О. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ
ПРОГРАМУВАННЯ» (для слухачів другої вищої освіти
ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 «Економіка
підприємства», 7.050106 «Облік і аудит».

укр. 6,0 50 Листопад Л

247 802
Воронкова, Т.Б. Охріменко, 
В.М.  Воронков, О. О.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТІ»
(для студентів 2 курсу заочної форми навчання та другої
вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0921
(6.060101) — «Будівництво» спеціальностей «МБГ»,
ПЦБ», «ТГПіВ»).

укр. 6,0 50 Листопад Л

248 802
Карпалюк, І.Т. и Воронкова, 
Т.Б. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ЕКОНОМІЧНА
ІНФОРМАТИКА» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання ФПО та ЗН напрямів підготовки 6.030504
«Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»).

укр. 6,0 50 Листопад Л



249 802 Лелюк, В.О. Карпалюк, І.Т. 
Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

укр. 6,0 50 Листопад Л

250 802 І.Т. Карпалюк

Конспект лекцій по курсу «ІНФОРМАТИКА ТА
КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» (для студентів1, 2 курсів
заочної форми навчання спеціальності 6.030601 -
«Менеджмент організацій»)

укр. 6,0 50 Листопад Л

251 802 І.Т. Карпалюк
Конспект лекцій по курсу «ІНФОРМАТИКА» (для
студентів другої вищої форми навчання спеціальності
7.092103 - «МБГ»)

укр. 6,0 50 Листопад Л

252 803 Васильєв О.В., Богдан Н.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Економіка і організація
інноваційної діяльності" (для слухачів другої вищої
освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і
підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка
підприємства» )

укр. 6,0 50 Листопад Л

253 803 Васильєв О.В., Богдан Н.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Інвестування" (для
слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 -
Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка
підприємства», 7.050106 - "Облік  і аудит" )

укр. 6,0 50 Листопад Л

Конспект лекцій з дисципліни "Економіка якості" (для
студентів 5 курсу, напряму підготовки 0501 - Економіка і

254 803 Одаренко Т.Є.
студентів 5 курсу, напряму підготовки 0501 - Економіка і
підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка
підприємства» )

укр. 6,0 50 Червень Л

255 803 Пашков В.І.       

Конспект лекцій з дисципліни "Основи охорони праці"
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузі
знань 0305- «Економіка та підприємництво», 0306 -
«Менеджмент та адміністрування» та слухачів другої
вищої освіти спеціальностей 7.050107 – «Економіка
підприємства», 7.050106 – «Облік і аудит»)

укр. 6,0 50 Листопад Л

256 803 Поспєлов О.В.       

Конспект лекцій з дисципліни "Організація виробництва"
(для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки
0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 -
«Економіка підприємства»)

укр. 6,0 50 Листопад Л

257 803
Шевченко В.С., 
Виноградська Н.С.

Конспект лекцій у схемах з дисципліни "Управління
персоналом" (для студентів 5 курсу напряму підготовки
0502 -Менеджмент, спеціальності 6.050200 -Менеджмент
організацій заочної форми навчання)

укр. 6,0 50 Листопад Л


