
IV. План видання методичних вказівок

№          
п/п

Автор Назва роботи
Мова 

видання
Обсяг, 

друк. арк.
Тираж, 
прим.

Дата 
подання  до 

РВГ
Пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 101 Попельнух В.М.

Методичні вказівки до практичних занять  з курсу 
"Проектування дерев'яних конструкцій"  (для студентів 4 
курсу денної, 4-5 курсів заочної форми навчання та для 
слухачів другої вищої освіти напрямку 6.060101 (0921) 
"Будівництво" спеціальності ПЦБ)

укр. 2 50 грудень М

2 101 Стоянов Є.Г.     

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни "Залізобетонні та кам'яні конструкції" ( для 
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми 
навчання напрямку 6.060101"Будівництво" спеціальності 
ПЦБ)

укр. 2 50 грудень М

3 101 Псурцева Н.О.    

Методичні вказівки до виконання курсового проекту  з 
дисципліни "Проектування залізобетонних конструкції" 
Розділ 1 "Компоновка конструктивної схеми будівлі і 
статичний розрахунок конструктивної схеми рами" ( для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми 
навчання напрямку 6.060101 (0921) "Будівництво" 
спеціальності ПЦБ)

укр. 2 50 грудень М

4 101 Лугченко О.І.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
"Будівельні конструкції (металеві конструкції)"  (для 
студентів 3 курсу  заочної форми навчання напрямку 
6.060101  "Будівництво" спеціальності "МБГ")

укр. 2 50 грудень М

5 101 Лугченко О.І.

Методичні вказівки до самотіної роботи з курсу 
"Будівельні конструкції (металеві конструкції)" ( для 
студентів 3 курсу  заочної форми навчання напрямку 
6.060101  "Будівництво" спеціальності "МБГ")

укр. 2 50 грудень М

6 101 Сєдишев Є.С., 

Методичні вказівки до практичних занять та самотіної 
роботи з курсу "Технічна реконструкція будівель" ( для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу  заочної форми 
навчання напрямку 6.060101  "Будівництво" спеціальності 
"МБГ")

укр. 2 50 грудень М

7 101 Стоянов Є.Г.

Методичні вказівки до практичних занять  з курсу 
"Динаміка будівельних конструкцій" ( для студентів 5 
курсу денної форми та 6 курсу заочної форми навчання 3 
курсу слухачів другої вищої освіти напрямку 0921  
"Будівництво" спеціальності "ПЦБ")

укр. 2 50 грудень М



8 101 Шмуклер В.С.

Методичні вказівки до РГР (контрольної роботи)з курсу 
"Наукові дослідження" ( для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напрямку 0921  (6.060101)"Будівництво" 
спеціальності "ПЦБ")

укр. 2 50 грудень М

9 101 Шмуклер В.С.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
курсу "Наукові дослідження" ( для студентів 5 курсу 
денної форми навчання напрямку 0921  
(6.060101)"Будівництво" спеціальності "ПЦБ")

укр. 2 50 грудень М

10 101 Шмуклер В.С.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
курсу "Основни наукових досліджень та системний 
аналіз" ( для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм навчання напрямку 0921(6.060101)  "Будівництво" 
спеціальності "ПЦБ", "МБГ")

укр. 2 50 грудень М

11 101 Псурцева Н.О.   

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
"Обстеження та реконструкція будівель" ( для студентів 5 
курсу денної форми та 6 курсу заочної форми навчання 2 
курсу слухачів другої вищої освіти напрямку 0921  
"Будівництво" спеціальності "МБГ")

укр. 2 50 грудень М

12 101 Стоянов Е.Г.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з курсу "Конструкції будівель та споруд" (для 
студентів 2-4 курсу денної форми навчання напрямку 
підготовки 6.060102 "Архітектура")

укр. 2 50 грудень М

13 101 Жиляков В.Я.

Методичні вказівки до курсової роботи з курсу 
"Проектування металевих конструкцій" ( для студентів 4 
курсу заочної форм навчання напрямку 6.060101 
"Будівництво" спеціальності "ПЦБ")

укр. 2 50 грудень М

14 101 Шмуклер В.С.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
"Спецкурс за напрямком магістерської роботи " ( для 
студентів 5 курсу денної  форми навчання напрямку 0921 
(6.060101)  "Будівництво" спеціальності "МПЦБ")

укр. 2 50 грудень М

15 101 Шмуклер В.С.

Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу 
"Наукові дослідження" ( для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напрямку 0921  (6.060101)"Будівництво" 
спеціальності "ПЦБ")

укр. 2 50 грудень М

16 101 Жиляков В.Я.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни "Проектування металевих 
конструкцій" (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання  напрямку підготовки 6.060101 "Будівництво")

укр. 2 50 грудень М



17 102 Брожаєв, М.Ф.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 
робіт з дисциплін "Підвалини, фундаменти та механіка 
грунтів" (для студентів 3 курсу денної форми навчання, 
напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво")

укр. 2 50 грудень М

18 102 Бронжаєв, М.Ф.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи (РГР) з дисципліни "Підвалини фундаменти та 
спецфундаменти" 6.060101"Будівництво", спеціальності 
ПЦБ)

укр. 2 50 грудень М

19 102 Бронжаєв, М.Ф.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної 
роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та 
спецфундаменти" (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання, напрям 6.060101 "Будівництво", 
спеціальності ПЦБ)

укр. 2 50 грудень М

20 102 Бронжаєв, М.Ф.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до РГР з дисципліни Основи та 
фундаменти (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво")

укр. 2 50 грудень М

21 102 Бронжаєв, М.Ф.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, РГР, та 
самостійної роботи з дисципліни Міські інженерні 
споруди (для студентів 4 курсу денної та 3 заочної форм 
навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво")

укр. 2 50 грудень М

22 102 Бронжаєв, М.Ф.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з 
дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" 
(для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм 
навчання, напрям 6.060101 "Будівництво", спеціальності 
ПЦБ)

укр. 2 50 грудень М

23 102 Гаврилюк, О.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних та лабораторних 
занять з дисциплін: Геологія з основами геоморфології, 
Геологія та гідрогеологія з основами геоморфології, 
Геологія та геоморфологія, Інженерна геологія (для 
студентів денної та заочної форм навчання, напряму 
підготовуки 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)", 
6.060101 - "Будівництво", 6.080101 - "Геодезія, 
картографія та землеустрій" та 6.040106 - "Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування" )

укр. 2 50 грудень М



24 102 Мішурова, Т.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних занять, РГР, та 
самостійної роботи з дисципліни Інженерна геологія (для 
студентів 2 курсу усіх форм навчання, напряму підготовки 
6.060101 - "Будівництво")

укр. 2 50 грудень М

25 102 Рудь, О.Г.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
занять та розрахунково-графічних робіт з дисциплін 
"Основи механіки грунтів" (для студентів 3 курсу денної 
та заочної форм навчання, напряму підготовуки 6.060101 - 
"Будівництво")

укр. 2 50 грудень М

26 102 Таранов, В.Г.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних, лабораторних 
занять, РГР та самостійної роботи з дисципліни "Механіки 
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. 2 50 грудень М

27 102
Таранов, В.Г. 
 Александрович, В.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 
робіт з дисциплін Спецкурс за тематикої магістерської 
роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 
напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво")

укр. 2 50 грудень М

28 104 Шушляков Д.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять і контрольної роботи з дисципліни "Технічна 
механіка рідини і газу" (для студентів 2 курсу денної і 3 
курсу заочної форм навчання напряму 6.060101 
"Будівництво" і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності "Міське будівництво і господарство" 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і 
реконструкція будівель").

укр. 2,0 50 червень М

29 104 Шушляков Д.О.

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

укр. 2,5 50 червень М



30 104 Шульга М.О.

Методичні вказівки до підготовки і складання державного 
іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавр будівництва 
(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм 
навчання напряму 0921 (6.060101) "Будівництво" 
спеціальності "Міське будівництво і господарство" 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і 
реконструкція будівель").

укр. 0,5 50 березень М

31 104 Усик Г.А.

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольної 
роботи з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" 
(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм 
навчання напряму 0921 (6.060101) "Будівництво" 
спеціальності "Міське будівництво і господарство" 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і 
реконструкція будівель").

укр. 1,0 50 січень М

32 104 Усик Г.А.

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни 
"Інженерне обладнання будівель" (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) 
"Будівництво" спеціальності "Промислове та цивільне 
будівництво").

укр. 1,0 50 березень М

33 104 Алексахін О.О.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
"Теплопостачання та гаряче водопостачання" (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське 
будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне 
обслуговування, ремонт і реконструкція будівель").

укр. 1,5 50 червень М

34 104 Алексахін О.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
занять з дисципліни "Енергозабезпечення міст" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
6.030601 "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент 
організацій" спеціалізації "Менеджмент організацій 
місцевого самоврядування").

укр. 1,5 50 жовтень М

35 104 Клімов А.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
занять 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. 1,0 50 лютий М



36 104 Клімов А.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання 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. 1,0 50 січень М

37 104 Клімов А.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних 
занять з дисципліни "Система життєзабезпечення міста 1" 
(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму 6.030601 "Менеджмент" спеціальності 
"Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент 
організацій міського господарства").

укр. 1,0 50 січень М

38 104 Абєлєшов В.І.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму 6.140101 
"Готельно-ресторанна справа").

укр. 3,0 50 листопад М

39 104 Абєлєшов В.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни "Інженерне обладнання 
будівель" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна 
справа").

укр. 2,0 50 грудень М

40 105 Апатенко Т.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання  практичних 
завдань та самостійної роботи з дисципліни "Будівельна 
фізика. Кліматологія" розділ Світлотехніка, акустика (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки (6.060102) «Архітектура» )

укр. 2,4 50 жовтень М

41 105 Безлюбченко О.С.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  до практичних занять, курсової 
та самостійної робіт з дисципліни "УРБАНІСТИКА "(для 
студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання  та 
слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 
0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське 
будівництво та господарство»)

укр. 2,4 50 червень М



42 105 Губіна М.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
завдань,  розрахунково-графічної та самостійної роботи з 
курсу «Основи управління територією» (для студентів 3 
курсу денної та заочної форм навчання, ФПО та ДВ,  за 
напрямом підготовки 6.080101-« Геодезія картографія та 
землеупорядкування» зі спеціальності Геоінформаційні  
технології)

укр. 1,5 50 вересень М

43 105 Гордієнко С.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового 
проекту , практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни "Проектування транспортних систем" (для 
студентів 5 курсу заочної форм навчання та слухачів  ДВ, 
за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво" зі 
спеціальності "Міське будівництво та господарство")

укр. 1,5 50 жовтень М

44 105 Жидкова Т.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи і практичних занять , з дисципліни 
«МІСЬКА КЛІМАТОЛОГІЯ» (для студентів 2  курсу 
денної і заочної форм навчання та слухачів ДВ, за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101)"Будівництво" зі 
спеціальності  "Міське будівництво та господарство")

укр. 2 50 жовтень М

45 105 Ляпенко В.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної 
роботи з дисципліни "Основи містобудування" (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання за 
напрямом підготовки (6.040106) "Екологія, охорона 
навколишнього природного середовища та збалансоване 
природокористування") 

укр. 1,5 50 жовтень М

46 105 Мізяк М.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
завдань,  розрахунково-графічної та самостійної роботи з 
дисципліни «Громадське будівництво»(для студентів 2 
курсу денної та  заочної форм навчання 
за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа» професійного спрямування "Готельне 
господарство")

укр. 1,5 50 жовтень М



47 105
Романенко І.І.,        Мізяк 
М.І.

Методичні вказівки до виконання практичних 
занять,курсового проекту, самостійної та розрахунково-
графічної роботи з дисципліни "Архітектура будівель і 
споруд" (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної 
форм навчання та слухачів ДВ освіти, за напрямом 
підготовки 0921 (6.060101) Будівництво, зі спеціальності 
"Міське будівництво та господарство" спеціалізації 
"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція  
будівель")

укр. 3,0 50 травень М

48 105
Семенов В.Т., Штомпель 
Н.Е.

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з 
дисципліни "Сучасні проблеми містобудування" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 1201- "Архітектура")

укр. 1,5 50 жовтень М

49 105
Семенов В.Т., Апатенко 
Т.М., Чепурна С.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання, практичних занять і самостійної 
роботи за дисципліною «Проблеми сучасного 
містобудування»(для студентiв 4 курсу денної та 5 курсу 
заочної форм навчання та слухачів ДВ , за напрямом 
підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво» зі спеціальності 
"Міське будівництво та господарство")

укр. 1,0 50 жовтень М

50 106 Н.І.Криворучко    

Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу 
напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 7.120102 
«Містобудування»)

укр. 2,0 50 Грудень М

51 106 М.Л.Мухортов

Методичні  вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Теорія і критика сучасної архітектури" (для студентів 5 
курсу напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 
7.120102/8.120102 «Містобудування»)

укр. 2,0 50 Грудень М

52 106 Калініна, О.І.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з вивчення курсу „Композиція” (для студентів 2 
курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» 
спеціальності «Містобудування»).

укр. 2,0 50 Грудень М

53 106 Цигичко С.П.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Архітектурна екологія» (для 
студентів 5 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура» 
спеціальностей 7.120102 і 8.120102 «Містобудування»)

укр. 2,0 50 Грудень М



54 106 О.М.Дудка

Методичні  вказівки до виконання графічних завдань з 
обмірювальної практики (для студентів 1 курсу напрямку 
підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 
«Містобудування»)

укр. 2,0 50 Грудень М

55 107 Солнцев А.Г.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Архітектурна графіка» (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура»,  
галузь 0601 – «Будівництво та архітектура»). 

укр. 1,0 50 Квітень М

56 107 Солнцев А.Г.

Методичні вказівки до виконання графічної роботи  з 
дисципліни «Композиція» (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура»,  
галузь 0601 – «Будівництво та архітектура»). 

укр. 1,0 50 Травень М

57 107 Панова Л.П.

Методичні вказівки до виконання  самостійної роботи з 
дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та 
містобудування » / частина 2: Історія мистецтв, 
архітектури та містобудування доби класицизму (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
6.060102 - «Архітектура»,  галузь 0601 – «Будівництво та 
архітектура»).

укр. 3,0 50 Вересень М

58 107
Виноградська С.Г., Рябоконь 
А.О.

Методичні вказівки  до практичних занять з дисципліни 
«Ландшафтна архітектура» (для студ. 5 курсу денної 
форми навчання напряму 6.060102 (1201) -  «Архітектура»  
спеціальності - Містобудуваня

укр. 1,5 50 Вересень М

59 107 Вотінов М.А.

Методичні вказівки  до практичних занять з дисципліни 
«Архітектурне проектування» (для студ. 2 курсу денної 
форми навчання напряму 6.060102  -  «Архітектура», 
галузь 0601 – «Будівництво та архітектура»).

укр. 1,0 50 Жовтень М

60 107 Маковкин Е.А.

Методические указания к практическим занятиям и 
выполнению самостоятельной работы по курсу "Рисунок, 
живопись, скульптура" (для студ. 1 курса дневной формы 
обучения направление 6.060102 - "Архитектура"). 

укр. 1,5 50 Жовтень М



61 109 Морковська Н.Г.

Методичні вказівки до розрахунково - графічної роботи та 
курсового проекту з дисципліни "Технологія будівельного 
та ремонтно - будівельного виробництва" (для студентів 3 - 
4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 17,0 50 Жовтень М

62 109 Кондращенко О.В.

Методичні вказівки для виконання практичних занять, 
розрахунково-графічної і самостійної робіт з дисципліни 
"Композиційні будівельні матеріали" (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання і слухачів другої вищої 
освіти  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки 0921(6.060101) «Будівництво» спеціальності 
«Міське будівництво та господарство»)

укр. 3 50 Жовтень М

63 109
Кондращенко О.В. Атинян 
А.О.

Методичні вказівки для виконання практичних занять, 
розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни 
«Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» 
(для студентів 5 курсу усіх форм навчання навчання і 
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 
(6.060101) «Будівництво» спеціальності «Міське 
будівництво та господарство» та «Промислове і цивільне 
будівництво») 

укр. 4,0 50 Жовтень М

64 109
Кобзар І.І.          Осташевська 
Г.Г.  Золотова Н.М.                 

Методичні вказівки до виконання практичних завдань та 
самостійної роботи з дисципліни "Технологія 
будівельного виробництва" (для студентів 3 курсу денної 
та заочної форми навчання  і слухачів другої вищої освіти 
напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»)

укр. 3 50 Жовтень М

65 109
Лапшин О. С.   Шаповал С. 
В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення 
курсу "Будівельне матеріалознавство" (для студентів 
заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти 
напряму підготовки - 6.060101 - "Будівництво" 
спеціальностей  МБГ, ПЦБ, ТОР, ТГВ і 6.06103 - 
"Гідротехніка" (Водні ресурси) спеціальності ОВ, ВВ) 

укр. 3 50 Жовтень М



66 109 Костюк М.Г. Золотова Н.М.     

Методичні вказівки до викнання розрахунково-графічної 
роботи з дисцпліни "Організація і технологія будівельних 
робіт" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форми  навчання, напряму  підготовки 6.060103 – 
«Гідротехніка (водні ресурси)»)

укр. 3 50 Жовтень М

67 110 Євдокімов, А.А. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.092108 «Теплогазопостачання та вентиляція»).

укр. 3 50 грудень М

68 110 Жуков В.Є. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій).

укр. 3 50 листопад М

69 110 Жуков В.Є. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних 
робіт з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу 
заочної напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).

укр. 3 50 грудень М

70 110 Жуков В.Є. 

 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Інформаційні мережі» для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій».

укр. 3 50 листопад М

71 110 Коба Г.І., Постоєнко О.В. 

«Геодезичне забезпечення побудови повздовжнього 
профілю самопливного водовідвідного трубопроводу» 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні 
ресурси)»

укр. 3 50 квітень М

72 110 Коба, Г.І.

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Інженерна геодезія» (для студентів 1 курсу 
денної та 2 курсу заочної форм напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»).

укр. 3 50 вересень М



73 110 Коба Г.І. 

 Методичні вказівки до виконання практичних та 
самостійних робіт з дисципліни «Метрологія та 
стандартизація» для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій».

укр. 3 50 березень М

74 110 Коба Г.І.

 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»).

укр. 3 50 вересень М

75 110
Меліка Л. І., Кащавцева А, 
Ю, Шипулін В. Д. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ПРОГРАМНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ "Digitals" навчального курсу "Технології 
ГІС" (для студентів 4 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, 
картографія та землеустрій).

укр. 3 50 квітень М

76 110 Патракеєв І.М. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних та 
розрахунково-графічних робіт з дисципліни «ГІС В 
УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІЯМИ» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 7.070908 та 
8.070908 «Геоінформаційні системи та технології»).

укр. 3 50 листопад М

77 110 Толстохатько В.А. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового 
проекту з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА 
ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»).

укр. 3 50 грудень М

78 110 Толстохатько В.А. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ГЕОДАНИХ» 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).

укр. 3 50 листопад М

79 110 Толстохатько В.А. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних 
робіт з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ГЕОДАНИХ» 
(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).

укр. 3 50 грудень М



80 110 Толстохатько В.А. 

 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни «Проектування баз 
геоданих» для студентів 4 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій».

укр. 3 50 листопад М

81 110 Шаульський Д.В. 

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ» 
(для студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання 
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

укр. 3 50 жовтень М

82 110 Шаульський Д.В. 

 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ» (для 
студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060102 «Архітектура».

укр. 3 50 травень М

83 110 Шипулін В.Д. 

 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ У ПРОГРАМНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ "ARCGIS 9 DESKTOP" 
НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "ТЕХНОЛОГІЇ ГІС" (для 
студентів 3 курсу денної й заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та 
землеустрій").

укр. 3 50 березень М

84 110
Шипулін В.Д., Майборода 
Н.Ю., Касьянов О.В. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічних робіт з технології обробки топографо-
геодезичної інформації в ГІС «Карта» курсу «Технології 
ГІС» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).

укр. 3 50 грудень М

85 110
Шипулін В.Д., Постоєнко 
О.В., Євдокімов А.А.

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ У ПРОГРАМНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ "ArcView GIS" для проведення 
лабораторних, практичних завдань та самостійних робіт з 
дисциплін “Геоінформаційні системи”, “Геоінформаційні 
технології”, “Геоінформаційні системи і геодезія” ( для 
студентів 2, 5, 6 курсу денної та заочної форм навчання 
напрямів підготовки6.060101 “Будівництво”, 6.140103 
“Туризм”, 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 
6.030601 “Менеджмент”, 6.060102 “Архітектура” )

укр. 3 50 березень М



86 110
Шипулін В.Д., Постоєнко 
О.В. 

 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ У ПРОГРАМНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ "ArcView GIS" НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
"ОСНОВИ ГІС" Для студентів 3 курсу денної і заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій».

укр. 3 50 березень М

87 201
Бєкєтов В.Є,                   
Євтухова Г.П. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни „Прикладна аероекологія ” (для 
студентів 2-4 курсу денної  форми навчання за напрямом 
підготовки 6.040106” Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”)

укр. 0,1 50 Квітень М

88 201
Бєкєтов В.Є,                        
Євтухова Г.П. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни „Прикладна аероекологія ” (для студентів 3,4- 
курсів заочної форми навчання напряму 0708 – «Екологія» 
(6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»)

укр. 0,1 50 Жовтень М

89 201
Бєкєтов В.Є,                        
Євтухова Г.П. 

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни 
„Прикладна аероекологія” (для студентів 3 курсу денної 
та 4 курсу заочної форм навчання напряму 0708 – 
«Екологія» (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 0,7 50 Жовтень М

90 201
Бєкєтов В.Є,                        
Євтухова Г.П. 

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи 
„Розрахунок апарату очистки газів на прикладі циклону 
ЦН-15” з дисципліни Прикладна аероекологія( для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”)

укр. 0,7 50 Січень М

91 201
Бєкєтов В.Є,                        
Євтухова Г.П. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни „Інженерна аероекологія міст ” (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 7.070801 та 8.070801” Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)

укр. 0,7 50 Вересень М



92 201
Дмитренко Т.В.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 0,9 50 Листопад М

93 201
Дмитренко Т.В.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)

укр. 0,5 50 Листопад М

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

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни «Прикладна літоекологія і 
радіоекологія» (модуль 4 «Підземні води урбанізованих 
територій та їх антропогенне забруднення») (для студентів 
5 курсу заочної форми навчання напрям підготовки 0708 – 
«Екологія», спеціальності 6.070800 «Екологія і  охорона 
навколишнього середовища»)

укр. 0,5 50 Вересень М

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

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна 
літоекологія» («Прикладна літоекологія і радіоекологія») 
(модуль 2 «Розробка корисних копалин, порушення 
довкілля під час гірничо-видобувних робіт та його 
відновлення») (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. 0,5 50 Вересень М

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

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи і контрольної роботи 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. 0,5 50 Вересень М



97 201
Свіренко Л.П.                  
Дядін Д.В.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи 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. 0,5 50 Вересень М

98 201 Стольберг Ф.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до 
фаху» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 0,5 50 Листопад М

99 201 Стольберг Ф.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Методологія та організація наукових досліджень» (для 
магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 
8.070801 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»)

укр. 0,5 50 Листопад М

100 201
Катков М.В., 
Телюра Н.О.

Основи екології: Методичні вказівки з організації 
практичної та самостійної роботи (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 
„ОПР”)

укр. 0,5 50 Жовтень М

101 201
Ладиженський В.М. 
Іщенко А.В.

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни „Проектування природоохоронних споруд і 
заходів” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
напряму 0708 «Екологія» спеціальності 7.070801 - 
„Екологія та охорона навколишнього середовища”)

укр. 0,5 50 Вересень М

102 201
Ладиженський В.М. 
Іщенко А.В.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни „ПРИКЛАДНА 
ГІДРОЕКОЛОГІЯ” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання, напряму 0708 – «Екологія» (6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 0,5 50 Вересень М



103 201
Ладиженський В.М. 
Іщенко А.В.

Методичні вказівки до виконання практичних, 
самостійних та контрольних робіт навчальної дисципліни 
«Інженерні аспекти гідроекології» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання, напряму 0708 – «Екологія» 
(6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»)

укр. 0,5 50 Вересень М

104 201
Пономаренко Є. Г.,            
Ломакіна О. С.

«Інформаційні технології в охороні довкілля». Модуль 1. – 
«Програмні заходи для інженерних розрахунків. 
Технологія використання електронних таблиць EXCEL 
для розв’язання фахових задач”: Методичні вказівки до 
лабораторних робіт (для студентів 2 курсу (3 семестр) 
денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)

укр. 0,5 50 Листопад М

105 201
Пономаренко Є. Г.,            
Ломакіна О. С.

«Інформаційні технології в охороні довкілля». Модуль 2. – 
«Програмні засоби для обробки екологічної інформації. 
Засоби представлення та отримання інформації»: 
Методичні вказівки до лабораторних робіт (для студентів 
2 курсу (4 семестр) денної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 0,5 50 Листопад М

106 201
Пономаренко Є. Г.,            
Ломакіна О. С.

Інформаційні технології в прикладній та інженерній 
екології: Методичні вказівки до самостійної роботи (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 0,5 50 Листопад М

107 201
Пономаренко Є. Г.,            
Ломакіна О. С.

Інформаційні технології в прикладній та інженерній 
екології: Методичні вказівки до розрахунково-графічної 
роботи (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 0,5 50 Листопад М



108 201
Пономаренко Є. Г.,            
Ломакіна О. С.

Економіка природоохоронної діяльності: Методичні 
вказівки до практичних занять і самостійної роботи (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування)

укр. 0,5 50 Листопад М

109 201
Пономаренко Є. Г.,            
Ломакіна О. С.

Екологічний менеджмент та аудит:  Методичні вказівки 
до практичних занять і самостійної роботи  (для студентів 
5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 
«Екологія» спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»)

укр. 0,5 50 Листопад М

110 201 Телюра Н.О.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
самостійної роботи та до виконання розрахунково - 
графічної роботи з дисципліни «Прикладна літоекологія» 
(«Прикладна літоекологія і радіоекологія») Модуль 1 
«Основи ґрунтознавства та охорона ґрунтів» (для 
студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 0,5 50 Вересень М

111 201 Виставна Ю.Ю,

Методичні вказівки до практичних занять 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. 0,5 50 Вересень М

112 201 Виставна Ю.Ю,

Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт 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. 0,5 50 Вересень М

113 201 Виставна Ю.Ю,

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
„Екологічний менеджмент та аудит” (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного 
середовища та збалансоване природокористування”)

укр. 0,5 50 Вересень М



114 202
Айрапетян Т.С., Нікулін 
С.Ю.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліні 
«Особливості водопостачання і водовідведення різних 
промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 
«Водопостачання і водовідведення»)

укр. 1,2 50 квітень М

115 202 Благодарна Г.І.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 
«Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм 
навчання напряму 6.060103 – «Гідротехніка (Водні 
ресурси)» спеціальності – «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 3,0 50 листопад М

116 202 Гуцал І.О.

Методичні вказівки до самостійного  вивчення 
дисципліни та виконання лабораторних робіт «Очистка 
побутових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної та 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103  
«Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 2,0 50 березень M

117 202
Дегтерева Л.І., Булгакова 
О.В.

Методичні вказівки для практичних занять та виконання 
РГР з дисципліни «Мікробіологія» (для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060103-”Гідротехніка (Водні ресурси)”)

укр. 2,0 50 листопад М

118 202
Душкін С.С, Корінько І.В., 
Благодарна Г.І.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання РГЗ 
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. 4,0 50 червень M

119 202
Душкін С.С, Солодовник 
М.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання РГЗ та самостійної роботи 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. 3,0 50 вересень M



120 202 Душкін С.С, Шевченко Т.О.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання 
курсової роботи 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. 2,0 50 вересень M

121 202
Душкін С.С., Крамаренко 
Л.В., Солодовник М.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
виконання курсової роботи 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. 3,0 50 вересень М

122 202 Єріна І.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних 
систем” Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод" (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка» 
(Водні ресурси)»)  та дипломного проектування

укр. 3,0 50 листопад М

123 202 Ковальова О.О.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Використання ЕОМ для вирішення питань 
водопідготовки» для студентів 5 курсу денної і заочної 
форм навчання за напрямом 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення»

укр. 2,0 50 листопад М

124 202
Ковальова О.О. , Булгакова 
О. В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи 
спеціальності» (для студентів 4 курсу денної і заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 2,0 50 травень М

125 202 Колеснік Н.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи по дисциплині 
″Санітарно-технічне обладнання будинків ″(для студентів 
4 курсу денної та  заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 1,0 50 жовтень М

126 202 Крамаренко Л.В.
Словник термінів і визначень «Очистка природних вод» 
(для студентів усіх форм  навчання напряму 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 3,0 50 жовтень М



127 202 Никулин С.Е.

Методические указания для проведения контрольной 
работы по  дисциплине «Основы гидромелиорации»  (для 
студентов 3 курса дневной и заочной форм обучения 
направления подготовки 6.060103 “Гидротехника (водные 
ресурсы)”)

рос. 3,0 50 травень М

128 202 Никулин С.Е.

Методические указания для проведения практических 
занятий по  дисциплине «Основы гидромелиорации»  (для 
студентов 3 курса дневной и заочной форм обучения 
направления подготовки 6.060103 “Гидротехника (водные 
ресурсы)”)

рос. 4,0 50 вересень М

129 202 Никулин С.Е.

Методические указания к самостоятельному изучению 
дисциплины «Основы гидромелиорации»  (для студентов 
3 курса дневной и заочной форм обучения направления 
подготовки 6.060103 “Гидротехника (водные ресурсы)”)

рос. 1,5 50 жовтень M

130 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни: «Технологія очистки природних вод» (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.060103  «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 2,0 50 листопад M

131 202 Ткачов В.О., Чуб І.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Водопідготовка в системах ТГП і В» (для студентів 6 
курсу заочної форми навчання за  напрямом підготовки 
0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності  7.092108 
(7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 1,5 50 червень М

132 202 Ткачов В.О., Чуб І.М.

Методичні вказівки до самостійного вивчення  та 
виконання контрольних робіт з дисципліни 
«Водопідготовка в системах ТГП і В» (для студентів 5 і 6 
курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0921 
(6.060101) «Будівництво» спеціальностей 7.092108, 
8.092108 (7.06010107, 8.06010107) «Теплогазопостачання 
і вентиляція»)

укр. 2,0 50 грудень М

133 202 Яковенко М.М.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни 
«Насосні і повітродувні станції» (для студентів 4 курсів 
денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напрямів підготовки 0926 «Водні ресурси» 
6060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 2,0 50 листопад M



134 203
Панайотова Т.Д.,                    
Зайцева І.С.

Методичні вказівки до самостійної та контрольної роботи 
з дисципліни "Хімія води" (для студентів 3 курсу денної 
та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060103 – “Гідротехніка(водні ресурси)”)

укр. 2,7 50 листопад М

135 203
Зайцева І.С.,                            
Мураєва О.О.,                  
Панайотова Т.Д.

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

укр. 2,7 50 листопад М

136 203
Зайцева І.С.,                            
Мураєва О.О.,                  
Панайотова Т.Д.

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

укр. 2,7 50 жовтень М

137 203 Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Електрохімія і захист від корозії" (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060103 – "Гідротехніка (водні 
ресурси)")

укр. 2,7 50 квітень М

138 203 Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни "Електрохімія і захист від корозії" 
(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060103 – "Гідротехніка (водні 
ресурси)")

укр. 2,7 50 вересень М

139 205
Гранкіна В.В., Терновий 
В.П.

Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни 
«Метрологія і стандартизація» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання та 4 курсу заочної форми 
навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво ”, 
спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та 
слухачів другої вищої освіти)

укр. 2,0 50 квітень М

140 205 Гапонова Л.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання контрольної роботи та самостійної роботи 
студентів з навчальної дисципліни «будівельна 
теплофізика» (для студентів 2-3 курсів всіїх форм 
навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 0921 (6.060101) «будівництво» спеціальності 
7.092108 (7.06010107) теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2,0 50 березень М



141 205
Гранкіна В.В., Євсєєва Т.О., 
Ластовець Н.В., Міланко 
В.А. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту, до 
практичної та самостійної роботи з дисципліни 
"Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання 
та слухачів другої вищої освіти напряму 6.060101 – 
«Будивніцтво» спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 2,0 50 березень M

142 205 Капцов І.І., Пахомов Ю.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
контрольної роботи 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. 2,0 50 вересень M

143 205 Нубарян С.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і 
вентиляції» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 
(6.060101) «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2,0 50 квітень M

144 205 Нубарян С.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Засоби комерційного обліку 
енергоносіїв (енергозасобів)» (для студентів 5 курсу та 
слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 
(6.060101) – «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 2,0 50 жовтень M

145 205 Нубарян С.М.

Методичні вказівки до розрахунково графічної роботи з 
дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і 
вентиляції» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти, спец. 7.092108 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2,0 50 жовтень М

146 205 Нубарян С.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції» 
(для студентів усіх форм навчання та слухачів другої 
вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2,0 50 жовтень М



147 205 Ромашко О.В

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Теоретичні основи теплофікації» для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої 
освіти за напрямом підготовки 0921 – «Будівництво» 
спеціальності 7.092108 – «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

укр. 2,0 50 серпень М

148 205 Ромашко О.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи та самостійної роботи студентів 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. 2,0 50 грудень М

149 205 Ромашко О.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Теоретичні основи теплофікації» для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої 
освіти за напрямом підготовки 0921 – «Будівництво» 
спеціальності 7.092108 – «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

укр. 2,0 50 вересень М

150 205 Ромашко О.В.

Методичні вказівки до практичних занять 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. 2,0 50 грудень М

151 205 Ромашко О.В.,      Редько І.О.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з 
дисципліни «Теплогенеруючі установки» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) 
“Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і 
вентиляція” та слухачів другої вищої освіти)

укр. 2,0 50 травень М

152 205 Ромашко О.В., Гапонова Л.В

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Аварійні ситуації систем 
ТГПіВ і їх ліквідація» для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за 
напрямом підготовки 0921 – «Будівництво» спеціальності 
7.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 2,0 50 березень М



153 206
Колосов А.І.,  Коваленко 
Л.Б., Станішевський С.О..,  
Кузнєцова Г.А.

Методичні вказівки з дисципліни „Вища математика 
2”для практичних занять та самостійної та контрольної 
робіт студентів денної та заочної форми навчання, що 
навчаються за напрямом підготовки 6.030504 - 
“Економіка підприємства”

укр. 4,0 50 Вересень М

154 206
Коваленко Л.Б., Мордовцев 
С.М.,  Пахомова Є.С.

Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої 
математики (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання за напрямами підготовки 6.030601 – 
„Менеджмент”, 6.020107 – “Готельне господарство”, 
6.140101 – „Туризм”. )

укр. 4,0 50 Жовтень М

155 206 Коваленко Л.Б., Ситникова Ю В

Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з 
дискретной математики (для студентів 1,2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 
- “Менеджмент”). 

укр. 5,0 50 Вересень М

156 206 Якунін А.В.

Методичні вказівки з вищої математики ІІ: (для 
практичних  занять та самостійної роботи студентів 2 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030509 “Облік і аудит”) 

укр. 5,0 50 Вересень М

157 206
Вороновська Л.П., Пахомова 
Є.С., Шульгіна С.С.

Методичні вказівки з вищої математики для самостійної 
роботи студентів 2 курсу усіх спеціальностей.частина 3. 
для самостійної роботи студентів 2 курсу усіх 
спеціальностей.

укр. 4,0 50 Серпень М

158 206
Станішевський С.О., 
Печеніжський Ю.Є.

Завдання з вищої математики (Модуль 2) і приклади їх 
розв’язання для самостійної роботи студентів 1-го курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 „Будівництво”. 

укр. 3,0 50 Грудень М

159 206
Станішевський С.О., 
Печеніжський Ю.Є.

Завдання з вищої математики (Модуль 3) і приклади їх 
розв’язання для самостійної роботи студентів 2-го курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 „Будівництво”. 

укр. 3,0 50 Грудень М

160 207 Киркач, Т.Є.

Інженерна графіка. Робочий зошит для підготовки до 
виконання лабораторних робіт Для студентів 1 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 - 
„Будівництво”

Укр. 3,5 50 трав.11 М

161 207 Гриньова, Н.В.

Методические указания к практическим занятиям, 
расчетно-графическим работам и самостоятельной работе 
по дисциплине «Инженерная графика и черчение»(для 
студентов 1 курса заочной формы обучения направления 
подготовки 6.030601 «Менеджмент»)

Рос. 3 50 черв.11 М



162 207 Радченко, А.О.

Рабочая тетрадь по инженерной графике. Методические 
указания для решения практических задач.Для студентов 
1 курса дневной формы обучения бакалавров по 
направлению подготовки 6.060101 – «Строительство» и 
иностранных студентов.

Рос. 3 50 черв.11 М

163 207
Лусь, В.І.         Швидкий, 
С.М.

Інженерна та комп’ютерна графіка. Методичні вказівки 
для виконання РГР і самостійної роботи для студентів 1 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування

Рос. 2,5 50 черв.11 М

164 207
Мандриченко, О.Є.       
Демиденко, Т.П.

Методичні вказівки з курсу інженерної графіки для 
самостійної роботи студентів 1 курсу за напрямком 
підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології»

Укр. 3 50 груд.11 М

165 207 Галкіна, Г.Д.

Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка. 
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з 
виконання графічних завдань, частина перша.Для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 
6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси)

Укр. 2,5 50 черв.11 М

166 207 Репетенко, М.В.

Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка. 
Частина 2. Інженерна графіка. Методичні вказівки і 
контрольні завданя для студентів заочної форми навчання 
освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»

Укр. 4 50 груд.11 М

167 301
Андрейченко В.П.,     
Закурдай С.О.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни ”Електричне обладнання транспортних 
засобів” (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)

укр. 1,3 50 Вересень М

168 301
Андрейченко В.П.,     
Закурдай С.О.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни ”Проектування та розробка 
електрообладнання транспортних засобів” (для студентів 
4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 
– «Електромеханіка»)

укр. 4,1 50 Жовтень М



169 301
Далека В.Х.,         Коваленко 
В.І. 

Методичні вказівки до контрольних робіт з навчальної 
дисципліни "Технічна експлуатація транспортих засобів" 
(для студентів 4 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.050702 "Електромеханіка" 
спеціальності "Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів")

укр. 2,3 50 Вересень М

170 301
Далека В.Х.,         Коваленко 
В.І.,         Шавкун В.М.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни "Технічна експлуатація 
транспортних засобів" (для студентів 4-5 курсів усіх форм 
навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) 
"Електромеханіка")

укр. 1,9 50 Вересень М

171 301
Далека В.Х.,         Коваленко 
В.І.,         Шавкун В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни "Технічна експлуатація 
транспортних засобів". Частина 1: “Діагностування вузлів 
і агрегатів транспортних засобів” (для студентів 4-5 курсів 
усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 
(6.050702) "Електромеханіка")

укр. 3,3 50 Жовтень М

172 301
Далека В.Х.,         Коваленко 
В.І.,         Шавкун В.М.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисциплін: “Технічна експлуатація транспортних 
засобів”, “Технічна експлуатація електричного 
транспорту” (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання 
за напрямом підготовки 0922 (6.050702) 
"Електромеханіка")

укр. 4,8 50 Травень М

173 301
Донець О.В.,                Шпіка 
М.І.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни "Теорія та розрахунок електрообладнання 
рухомого складу" (для магістрів студентів 5 курсу усіх 
форм навчання напряму підготовки 0922(6.050702) – 
«Електромеханіка»)

укр. 2,1 50 Листопад М

174 301
Зубенко Д.Ю., 
Голтв’янський М.А.

 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Випробування, експлуатація і ремонт 
електромеханічних пристроїв» (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод»)

укр. 0,8 50 Квітень М



175 301
Єсаулов С.М.,         Бабічева 
О.Ф

Практичне керівництво до викор SinSys і виконання РГР з  
«Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», 
«Мікропроцесорні пристрої трансп засобів», 
«Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації 
електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої», 
«Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація 
технологічних процесів та установок»  (для студентів 4-5 
курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 
(6.070502 – «Електромеханіка»))

укр. 9,4 50 Лютий М

176 301
Кисельов М.І.,            Фатеєв 
В.М.

Методичні вказівки до практичних занять 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. 2,5 50 Жовтень М

177 301 Коваленко А.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Механічне обладнання транспортних 
засобів" (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» 
спеціальності "Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів")

укр. 4,3 50 Березень М

178 301 Коваленко А.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
та самостійної роботи студентів з дисципліни "Механічне 
обладнання транспортних засобів" (для студентів 3–4 
курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка» спеціальності "Електричні системи і 
комплекси транспорт-них засобів")

укр. 1,6 50 Вересень М

179 301 Кульбашна Н.І.

Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання 
з дисципліни  «Безпека руху та гальмівні системи» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 0922 (6.050702) - Електромеханіка)

укр. 1,4 50 Лютий М



180 301 Кульбашна Н.І. 

Методичні вказівки до практичних й лабораторних занять 
та самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Організація експлуатації міського електротранспорту» 
(для студентів 4 курсу для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 0922 (6.050702) - Електромеханіка)

укр. 2,7 50 Лютий М

181 301
Кульбашна Н.І., Тарновецька 
А.Г.

 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни  
«Організація та управління на транспорті» (для студентів 
5 курсу денної та 5 і 6 курсів заочної форм навчання 
спеціальностей 7.092201 й 8.092201 - Електричні системи 
і комплекси транспортних  засобів)

укр. 3,8 50 Травень М

182 301
Нем В.К. ,              Лукашова 
Н.П.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту по 
курсу «Тягові підстанції електричного транспорту» (для 
студентів 5-го курсу денної та заочної форм навчання в 
галюзі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» 
напряму підготовки  7.050702 – «Електромеханіка»)

укр. 1,6 50 Травень М

183 301
Нем В.К.,               Лукашова 
Н.П.

Збірка задач для контролю остаточних знань з курсу 
«Електропостачання електричного транспорту» (для 
самостійної роботи для студентів 3-го курсу денної і 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 
«Електромеханіка» спеціальностей «Електричний 
транспорт» та «Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів»)

укр. 1,3 50 Травень М

184 301
Пушков П.М.,         Мінєєва 
Ю.В

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять, 
контрольних завдань, курсової роботи і лабораторним 
роботам з дисципліни «Основи електричної тяги» (для 
студентів заочної форми навчання напряму підготовки 
6.050702 – «Електромеханіка», спеціальностей 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів» 
та «Електричний транспорт»)

укр. 2,7 50 Травень М

185 301
Скуріхін І.Л.,        Коваленко 
А.В. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни "Механічне обладнання рухомого 
складу" (для студентів 3–4 курсів заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» 
спеціальності "Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів")

укр. 0,8 50 Вересень М



186 301
Сорока К.О.,                Личов 
Д.О.  

Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт (для студентів 3 курсу усіх 
форм навчання та слухачів другої вищої освіти за 
напрямом підготовки 6.050702 “Електромеханіка“)

укр. 3,8 50 Червень М

187 301
Фатеєв В.М.,            Шавкун  
В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
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»)

укр. 1,9 50 Грудень М

188 301 Сидоренко В.Ф., Гарбуз Н.В. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни “Матеріалознавство і технологія матеріалів” 
(для студентів всіх форм навчання і слухачів другої вищої 
освіти напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»)

укр. 1,7 50 Грудень М

189 301
Шульженко М.Г.,    Шавкун 
В.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Діагностування рухомого складу електричного 
транспорту» (для студентів усіх форм навчання напряму 
підготовки 0922 (6.050702) - «Електромеханіка»)

укр. 2,0 50 Червень М

190 303
Шпачук В.П.,    Золотов 
М.С.,                    Рубаненко 
О.І., Гарбуз А.О.

Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольних і розрахунково-графічних завдань, 
самостійної роботи з розділу СТАТИКА курсу 
теоретичної механіки.

укр. 2,5 50 Квітень М

191 303
Колодій Л.І.,            Чупринін 
О.О.

Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольних і розрахунково-графічних завдань, 
самостійної роботи з розділу «Розрахунок статично 
невизначених балок» курсу Опір матеріалівдля студентів 2 
курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
напрямом 6.060101 «Будівництво».

укр. 2,5 50 листопад М

192 303 Колодій Л.І.     

Методичні вказівки і завдання для практичних занять, 
виконання контрольних і розрахунково-графічних 
завдань, самостійної роботи з курсу будівельної механіки 
“Розрахунок статично визначених ферм” для студентів 2, 
3 курсів денної та заочної форм навчання бакалаврів за 
напрямом 6.060101 –„Будівництво”.

укр. 2,5 50 травень М



193 303
Засядько М.А., Андрієвська 
Л.С., Чупринін О.О., Середа 
Н.В.

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної 
роботи , виконання контрольних і розрахунково-
графічних завдань з розділу «Метод скінчених елементів» 
курсу Будівельна механіка для студентів 3 курсу денної і 
заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 
«Будівництво».

укр. 2,5 50 вересень М

194 303 Кузнєцов О.М.,

Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічного завдання, практичних занять, самостійної і 
контрольної роботи з курсу технічної механіки для 
студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямом 6.170202 «Охорона праці».

укр. 2,5 50 жовтень М

195 303
Шпачук В.П.,    Кузнєцов 
О.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
«Експериментальне визначення межі витривалості» з 
дисципліни «Технічна механіка» і "Прикладна механіка" 
для студентів 2,3 курсу всіх форм навчання бакалаврів за 
напрямами 6.170202 –“Охорона праці”, 6.050702 
"Електромеханіка".

укр. 2,5 50 травень М

196 305 Абракітов, В.Е.

 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
«Безпека життєдіяльності» для студентів 4 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 0708 "Екологія" 
(6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»). / Укл. Абракітов 
В.Е. - Харків: ХНАМГ

українська 1 50 Жовтень М

197 305 Абракітов, В.Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
«Охорона праці в галузі та цивільна оборона» (для 
студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 - 
"ГЕОIНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ"). / 
Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ

українська 1 50 Листопад М

198 305 Абракітов, В.Е.  Доронін Є.В

Методичні вказівки і завдання до проведення практичних 
занять з курсу з курсу «Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці» (для студентів напряму підготовки 
6.040106 - "Екологія і охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування ") / 
Укл. Абракітов В.Е., Доронін Є.В. - Харків: ХНАМГ

українська 1 50 Листопад М



199 305 Гарьковець , А.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Охорона праці » для студентів 4-5 курсу усіх 
форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) 
«Електромеханіка», всіх спеціальностей.

українська 1 50 Травень М

200 305 Гарьковець , А.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Охорона праців міському господарстві» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», 
спеціальності - “Електромеханічні системи автоматизації 
та електропривод”.

українська 1 50 Травень М

201 305 Гарьковець , А.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Охорона праці на транспорті» для студентів 
5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 
(6.050702) «Електромеханіка», всіх спеціальностей.

українська 1 50 Травень М

202 305 Гарьковець , А.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3,4 курсів усіх 
форм навчання напрямів підготовки 6.020107 «Туризм» та 
6.140101-Готельно-ресторанна справа).

українська 1 50 Травень М

203 305 Гарьковець , А.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Охорона праці» для студентів 4,5 курсів усіх 
форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) 
«Електромеханіка», всіх спеціальностей.

українська 1 50 Травень М

204 305 Губенко, В.Д. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної 
форми навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка».

українська 1 50 Квітень М

205 305 Данова, К.В.

 Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці 
та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних 
проектах та магістерських роботах (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму 1004 
«Транспортні технології» спеціальностей: 7.100401, 
8.100401«Організація і регулювання дорожнього руху», 
7.100402, 8.100402 «Транспортні системи», 7.100403, 
8.100403 «Організація перевезень і управління на 
транспорті»).

українська 1 50 Листопад М



206 305 Данова, К.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійного 
вивчення курсу та виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.070101 «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»).

українська 1 50 Червень М

207 305 Данова, К.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійного 
вивчення курсу та виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 6 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 
«Транспортні технології»).

українська 1 50 Листопад М

208 305 Дмитрієв, С.Л. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання 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 0,5 50 Травень М

209 305 Дмитрієв, С.Л. 

 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
“Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го 
курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) – «Будівництво» спеціалізації Охорона праці в 
будівництві”).

українська 1 50 Серпень М

210 305 Дмитрієв, С.Л. 

 Методичні вказівки до самостійної роботи 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 0,5 50 Травень М

211 305 Дмитрієв, С.Л. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять 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 М

212 305 Дмитрієв, С.Л. 
 Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з 
дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»).

українська 1 50 Липень М



213 305 Дмитрієв, С.Л. 

 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “ 
Охорона праці” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» 
спеціалізації “Охорона праці в будівництві”).

українська 0,5 50 Травень М

214 305
Жигло, Ю.І.      Мікуліна, 
І.О.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни „Охорона праці” (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - " 
Будівництво" спеціальності „Теплогазопостачання і 
вентиляція”).

українська 1,5 50 Березень М

215 305 Заіченко, В.І. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і 
контрольні завдання з навчальної дисципліни «Основи 
охорони праці» для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – 
«Менеджмент.

українська 1 50 Листопад М

216 305 Заіченко, В.І. 

 Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 0502 
(6.030601) – «Менеджмент".

українська 1 50 Листопад М

217 305
Заіченко, В.І.       Жигло, 
Ю.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення 
практичних занять з дисципліни «Науково-дослідна 
робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» 
спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» 
спеціалізації «Охорона праці в будівництві»).

українська 1 50 Листопад М

218 305
Заіченко, В.І.       Жигло, 
Ю.І.

 Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення 
практичних занять з дисципліни «Наукові дослідження» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки напряму підготовки 0921 (6.060101) – 
«Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне 
будівництво» спеціалізації «Охорона праці в 
будівництві»).

українська 1 50 Жовтень М

219 305
Коржик, Б.М.  Нестеренко, 
С.В. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу 
денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі 
знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 
6.170202 «Охорона праці».

українська 1 50 Березень М



220 305
Коржик, Б.М.  Нестеренко, 
С.В. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Охорона праці в будівництві» для студентів 4,5 
курсів денної форми кваліфікаційних рівнів бакалавр, 
спеціаліст і магістр напряму підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво».

українська 1 50 Червень М

221 305 Нікітченко, О.Ю. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
“Безпека життєдіяльності” для студентів денної за 
напрямом підготовки 6.070101- «Транспортні технології 
(за видами транспорту.

українська 1 50 Травень М

222 305 Нікітченко, О.Ю. 

 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
“Безпека життєдіяльності” для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.020107 „ Готельне господарство ”.

українська 1 50 Травень М

223 305 Нікітченко, О.Ю. 

 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
“Безпека життєдіяльності” для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.020107 „Туризм.

українська 1 50 Травень М

224 305 Нікітченко, О.Ю. 

 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«ГІГІЄНА ПРАЦІ»для студентів за напрямом підготовки 
6. 060101 «Будівництво» спеціальності: «Промислове і 
цивільне будівництво ».

українська 1 50 Травень М

225 305
Сєріков, Я.О.  Гарьковець , 
А.М. 

 Навчальне видання методичні вказівки до самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Електробезпека» 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки (6.170202) «Охорона праці».

українська 1 50 Вересень М

226 305
Чеботарьова, О.В.  Мікуліна, 
І.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” 
(для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

українська 1 50 Грудень М

227 305
Чеботарьова, О.В.  Мікуліна, 
І.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни „Атестація робочих місць” (для студентів 1 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.170202 “Охорона праці”).

українська 1 50 Грудень М

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

 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу 
„Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов” 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0921 (6.060101) – Будівництво, спеціалізації – 
Охорона праці в будівництві).

українська 1 50 Грудень М



229 305
Чеботарьова, О.В.  Мікуліна, 
І.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
„Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов” 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0921 (6.060101) – Будівництво, спеціалізації – 
Охорона праці в будівництві).

українська 1 50 Грудень М

230 306 Бурмака, В.П.

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт 
з навчальної дисципліни «Культурологія»для студентів 1 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.050702 «Електромеханіка».

укр. 1,0 50 Грудень М

231 306 Бурмака, В.П.

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт 
і самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Культурологія» для студентів 1-4 курсу заочної форми 
навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа», 6.020107 «Туризм», 6.030601 
«Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства», 
6.030509 «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 Грудень М

232 306 Бурмака, В.П.

Методичні рекомендації до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 1 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.050702 «Електромеханіка».

укр. 1,0 50 Грудень М

233 306 Рябченко, О.Л.

Історія української культури: Методичні рекомендації до 
самостійної роботи та практичних занять. для студентів 1 
курсу денної форми навчання спеціальностей 6.070101 – 
«Транспортні технології», 6.080101 – «Геодезія, 
картографія та землеустрій», 6.020107 – «Туризм», 
6.040101 – «Готельно-ресторанна справа»

укр. 1,0 50 Грудень М

234 306 Фесенко, Г.Г. 

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Філософія господарювання»(для 
студентів 3 курсу денної форми навчання та 2,3 курсів 
заочної форми навчання спеціальності 6. 030504 
«Економіка підприємства», 6. 030509 «Облік і аудит»).

укр. 1,0 50 Грудень М

235 306 Яцюк, М. В.

Плани практичних занять з дисципліни «Історія України» 
для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 1702 − 
«Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 − 
«Охорона праці».

укр. 1,0 50 Грудень М



236 306 Яцюк, М.В. 

Плани практичних занять з дисципліни «Історія України» 
для студентів І курсу денної і ІІ курсу заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
галуззю знань 0507 − «Електротехніка та 
електромеханіка» напряму підготовки 6.050702 − 
«Електромеханіка».

укр. 1,0 50 Грудень М

237 307 Петченко О. М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
фізики, розділ "Механіка" (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми навчання бакалаврів за напрямами 
6.170202 “Охорона праці”, 6.050702 “Електромеханіка”, 
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”)

укр. 2,5 50 червень М

238 307 Безуглий А. В.

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи 
студентів  з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 
курсу денної та заочної форми навчання бакалаврів за 
напрямом 6.080101 “Геодезія, картографія та 
землеустрій”)

укр. 0,5 50 червень М

239 307

Петченко О. М.
Безуглий А. В.
Сисоєв А. С.

Методичні вказівки до виконання комп'ютерних 
лабораторних робіт з фізики, розділ "Електрика та 
магнетизм" (для студентів 1 курсу 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. 3,0 50 червень М

240 401
Абраменко  І.Г., Ковальов  
В.М. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Автоматизований електропривод» для студентів 4 курсів 
денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої 
вищої освіти напряму 6.050701 "Електротехніка та 
електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.

укр. 3,0 50 грудень М



241 401
Абраменко  І.Г., Ковальов  
В.М. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Автоматизований електропривод» для студентів 4 курсу 
денної форми навчання за напрямом 6.030601 
«Менеджмент» зі спеціальності „Менеджмент організацій 
паливно-енергетичного комплексу”. 

укр. 3,0 50 листопад М

242 401 Калюжний  Д.М. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
“Електропостачання та електрозбереження” (для 
студентів 3,4 курсу денної і заочної форм навчання за 
напрямом 6.030601 „Менеджмент” спеціальності 
„Менеджмент організації паливно-енергетичного 
комплексу”).  

укр. 3,0 50 грудень М

243 401
Колбасін  О.І., Абраменко  
І.Г. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці» для 
студентів 4 та 5 курсу денної та заочної форм навчання, а 
також слухачів другої вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.050701 – "Електротехніка та 
електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 3,0 50 листопад М

244 401
Кравченко  Ю.П., Саприка  
О.В. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу 
«Споживачі електричної енергії»для студентів 4 курсу 
денної, 5 курсу заочної форм навчання та слухачів другої 
вищої освітиза напрямом підготовки 6.050701 – 
"Електротехніка та електротехнології" (0906 - 
"Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.  

укр. 3,0 50 грудень М

245 401
Маляренко  В.А., Темнохуд  
І.О.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
Енергетичні установки» для студентів 2 курсу денної, 3 
курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої 
освіти за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка 
та електротехнології" зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.  

укр. 3,0 50 листопад М

246 401
Рожков  П.П., Шимук  Д.С., 
Гаряжа  В.М., Абраменко  
І.Г.

Методичні вказівки до оформлення бакалаврської 
роботидля студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм за напрямом підготовки 6.050701 – "Електротехніка 
та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 2,0 50 грудень М



247 401 Рожков  П.П., Рожкова  С.Е. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Мікропроцесорні системи обліку і керування» для 
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 
6.030601 «Менеджмент» зі спеціальності „Менеджмент 
організацій паливно-енергетичного комплексу”.  

укр. 2,0 50 листопад М

248 401 Рожков  П.П., Рожкова  С.Е.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Надійність електричних мереж»для студентів 4 курсу 
денної форми навчання за напрямом 6.030601 
«Менеджмент» зі спеціальності „Менеджмент організацій 
паливно-енергетичного комплексу”.  

укр. 2,0 50 грудень М

249 401 Рой  В.Ф. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Техніка та електрофізика високої напруги» для студентів 
4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 – "Електротехніка та 
електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 2,0 50 листопад М

250 401 Рой  В.Ф. 

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
курсу «Техніка та електрофізика високої напруги»для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів 
другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 – 
"Електротехніка та електротехнології" (0906 - 
"Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.  

укр. 2,0 50 грудень М

251 401 Швець  С.В. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Перехідні процеси в електроенергетиці»для студентів 3, 
4 курсів денної та 4 курсу заочної форм навчання, а також 
слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - 
"Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.  

укр. 2,0 50 листопад М

252 401 Швець  С.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
«Перехідні процеси в енергетичних системах»для 
студентів 4 курсів денної, заочної форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології" (0906 - 
"Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.  

укр. 2,0 50 грудень М



253 401 Шимук  Д.С. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Релейний захист та автоматика»для студентів 4, 5 курсів 
заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти 
за напрямом підготовки 6.050701 – "Електротехніка та 
електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 2,0 50 листопад М

254 402 Бухарін С.Л.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни „Світлотехнічні матеріали” (для студентів 2,3 
курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” 
спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”)/

укр. 3,0 50 Квітень М

255 402 Гуракова Л.Д.

Методичні вказівки практичних занять і виконання 
контрольних робіт з дисципліни „Джерела світла” (для 
студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і 
джерела світла”)

укр. 2,5 50 Червень М

256 402
Салтиков В.О., Васильєва 
Ю.О., Ляшенко О.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
„Освітлення міст та спортивних споруд” (для студентів 
5курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 8.090605, 7.090605 „Світлотехніка і джерела 
світла”)

укр. 2,0 50 Червень М

257 402
Поліщук В.М., Овчинников 
С.С., Петченко Г.О.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і 
самостійної роботи студентів з дисципліни „Фотометрія” 
(для студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і 
джерела світла”)

укр. 3,0 50 Червень М

258 402
Лісна О.І., Ляшенко  О.М., 
Чернець В.С.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
«Світлотехнічні установки та системи» для студентів 4 
курсу денної і 5 курсу заочної форм на-вчання за 
напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” (0906 „Електротехніка”) спеціальності 
“Світлотехніка і джерела світла”).

укр. 2,5 50 Червень М



259 402
Лісна О.І., Ляшенко  О.М., 
Чернець В.С.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Світлотехнічні установки та системи» для студентів 4 
курсу денної і 5 курсу заочної форм на-вчання за 
напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” (0906 „Електротехніка”) спеціальності 
“Світлотехніка і джерела світла” 

укр. 2,0 50 Червень М

260 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.

Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
курсової роботи і самостійної роботи з дисципліни „ 
Електричні системи та мережі ” (для студентів 4 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” 
спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”)

укр. 3,0 50 Квітень М

261 403
Дорохов О.В.
Капустін Г.В.
Тугай Д.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін 
«Основи метрології та електровимірювальна техніка» і 
«Основи метрології та електричних вимірів» (для 
студентів денної та заочної форм навчання напрямів 
підготовки 6.050701 - «Електротехніка та 
електротехнології» і 6.050702 - "Електромеханіка")

укр. 1,0 50 Вересень М

262 403
Дорохов А.В.
Капустін Г.В.
Тугай Д.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін 
"Електротехніка" та "Електротехніка в будівництві" (для 
студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 
6.060101 – «Будівництво», 0926-"Водні ресурси (6.060103  
– «Гідротехніка (Водні ресурси)») 

укр. 1,5 50 Вересень М

263 403

Дорохов О.В.
Капустін Г.В.
Тугай Д.В.
Сабалаєва Н.О.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін 
"Електротехніка" та "Електротехніка в будівництві" (для 
студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 
6.060101 – «Будівництво», 0926-"Водні ресурси (6.060103  
– «Гідротехніка (Водні ресурси)») 

укр. 1,0 50 Вересень М

264 403
Білоусов О.Ф.
Колонтаєвський Ю.П.
Сосков А.Г.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» (0906 – 
«Електротехніка»))

укр. 2,0 50 Червень М



265 403
Дорохов О.В.
Капустін Г.В.
Тугай Д.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисциплін «Основи метрології та електровимірювальна 
техніка» і «Основи метрології та електричних вимірів» 
(для студентів денної та заочної форм навчання напрямів 
підготовки 6.050701 - «Електротехніка та 
електротехнології» і 6.050702 - "Електромеханіка")

укр. 1,5 50 Червень М

266 403
Сосков А.Г.
Колонтаєвський Ю.П.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни «Промислова електроніка» 
(для студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 - «Електротехніка та 
електротехнології» (0906 – «Електротехніка»))

укр. 2,0 50 Грудень М

267 403
Білоусов О.Ф.
Колонтаєвський Ю.П.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» 
(для студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 - «Електротехніка та 
електротехнології» (0906 – «Електротехніка»))

укр. 2,0 50 Червень М

268 403
Колонтаєвський Ю.П.
Сосков А.Г.
Білоусов О.Ф.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни «Електроніка і 
мікросхемотехніка» (для студентів денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050702 - 
"Електромеханіка" (0922 – «Електромеханіка»))

укр. 2,0 50 Грудень М

269 403
Форкун Я.Б.
Капустін Г.В.
Сабалаєва Н.О.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Теоретичні основи електротехніки» (для студентів денної 
та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 - 
"Електромеханіка")

укр. 1,5 50 Вересень М

270 403
Капустін Г.В.
Самошкін В.П.
Форкун Я.Б.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи за темою «Розрахунок складного кола постійного і 
розгалуженого кола синусоїдного струму» з дисципліни 
"Теоретичні основи електротехніки" (для студентів денної 
та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 - 
«Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 - 
"Електромеханіка")

укр. 1,5 50 Червень М

271 403
Капустін Г.В.
Самошкін В.П.
Форкун Я.Б.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Теоретичні основи електротехніки» для студентів денної 
та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 - 
«Електротехніка та електротехнології"

укр. 1,0 50 Вересень М



272 403
Білоусов О.Ф.
Тугай Д.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Електротехніка"  (для студентів усіх форм 
навчання напрямів підготовки  6.060103 (6.092 - "Водні 
ресурси") – «Гідротехніка (Водні ресурси)») та 
дисципліни "Електротехніка в будівництві" (для студентів 
усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – 
«Будівництво»)

укр. 1,5 50 Грудень М

273 403 Білоусов О.Ф.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Промислова електроніка" (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”, 
професійного спрямування „Менеджмент організацій”, 
спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-
енергетичного комплексу”)

укр. 1,5 50 Листопад М

274 404
Четчикова О.І., 
Протоковилло В.І.

Удосконалення рухової сфери студентства засобами 
спортивного тренування і спортивної анімації. МР до 
практичних занять з дисциплін "Фізичне виховання" і 
"Фізична культура" (для студентів усіх спеціальностей 
Академії)

укр. 1,6 50
березень 
2011 р.

М

275 404 Симанцев М.О.

Формування креативного мислення стратегії гри у шахи. 
МВ до практичних занять з дисциплін "Фізичне 
виховання" і "Фізична культура" (для студентів усіх 
спеціальностей Академії)

укр. 2,0 50
квітень 2011 

р.
М

276 404 Поліщук А.А.

Техніка легкоателтичних вправ. Біомеханічні основи 
техніки ходьби та бігу. МВ до практичних занять з 
дисциплін "Фізичне виховання" і "Фізична культура" (для 
студентів усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,0 50
травень 
2011 р.

М

277 404 Бондаренко Т.В.

Диагностика профессиональной работоспособности. МР к 
практическим и самостоятельным занятиям по 
дисциплине "Управление профессиональной 
работоспособностью" (для студентов дневной формы 
обучения всех специальностей Академии)

рус. 2,0 50
квітень 2011 

р.
М

278 404 Крівіч С.М.
Словник-довідник з дзюдо. МР до практичних занять з 
дисциплін "Фізичне виховання" і "Фізична культура" (для 
студентів усіх спеціальностей Академії)

укр. 1,6 50
квітень 2011 

р.
М

279 404 Звягінцева І.М.
Атлетична гімнастика. МВ до практичних занять з 
дисциплін "Фізичне виховання" і "Фізична культура" (для 
студентів усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,0 50
травень 
2011 р.

М



280 404 Башкатова Н.В.

Фітнес як засіб підвищення професійної працездатності 
студентів. МВ для практичних і самостійних занять з 
дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", 
"Управління професійною працездатністю" (для студентів 
1-3 курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,0 50
березень 
2011 р.

М

281 404 Клочко В.М.

Методика розвитку швидкісно-силових якостей у 
самбістів. МВ для практичних занять з дисциплін 
"Фізичне виховання", "Фізична культура" (для студентів 1-
3 курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 3,0 50
травень 
2011 р.

М

282 404 Клочко В.М.

Управління професійною працездатністю працездатністю 
засобами акменаправленного креативно-валеологічного 
самовдосконалення. МВ для практичних і самостійних 
занять з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична 
культура", "Управління професійною працездатністю" 
(для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,5 50
травень 
2011 р.

М

283 404 Клочко В.М.
Інтерактивний МКД "Управління професійною 
працездатністю" (для студентів 1-3 курсів усіх 
спеціальностей Академії)

укр. 1,5 50
червень 
2011 р.

М

284 404 Вашев О.Є., Клочко В.М.

Ідеологія здоров'я - шляхи становлення студентства 
України. МР для практичних і самостійних занять з 
дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", 
"Управління професійною працездатністю" (для студентів 
1-3 курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,5 50
червень 
2011 р.

М

285 404 Гагарін В.В., Клочко В.М.
Кікбоксинг. Ч.2. МВ для практичних і самостійних занять 
з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура" (для 
студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії)

укр. 1,8 50
червень 
2011 р.

М

286 405
Зінчина О. Б., Клименко 
Г.Т., Кудрявцев О.Ю., 
Радионова Л.А.

 Методичні рекомендації з самостійної роботи та 
практичних занять з соціології (для студентів 2-3 курсів 
всіх форм навчання всіх спеціальностей академії)

укр. 3,0 50
жовтень 

2011
М

287 405 Радионова Л.А.

Методические указания к проведению практических 
занятий и самостоятельной работы по философии 
(истории философии) (для студентов 1-2 курсов дневной 
формы обучения направления подготовки 6.060102 
«Архитектура»)

русс. 3,0 50
листопад 

2011
М



288 405 Гриньова Н.В. 

Діалектика як вчення про всезагальні зв'язки та розвиток 
(матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни 
"Філософія" 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа»). 

укр. 1,5 50
травень 

2011
М

289 405 Гриньова Н.В. 

Пізнання як предмет філософського аналізу (матеріали 
для самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Філософія» 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа»)

укр. 1,5 50
травень 

2011
М

290 405 Гриньова Н.В. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
«Философия» (для иностранных учащихся 1 курса 
дневной формы обучения направления подготовки 
6.030601 «Менеджмент»). 

укр. 3,0 50
травень 

2011
М

291 501
Бібік Н.В.,                   Дріль 
Н.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни „Економіка інвестицій” для студентів 
5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності зі спеціальностей 7.092101 та 8.092101 
"Промислове та цивільне будівництво". 

укр. 2,5 50 верес. М

292 501
Бібік Н.В.,                     Дріль 
Н.В.

Методичні вказівки до проведення практичних та 
самостійної роботи з дисципліни „Економіка інвестицій” 
для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності зі спеціальностей 7.092101 та 8.092101 
"Промислове та цивільне будівництво". 

укр. 2,5 50 верес. М

293 501 Дріль Н.В.

Методичні вказівки до самостійної  роботи  та  написання 
звіту з дисципліни комплексний  тренінг на  будівельному 
підприємстві  (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка 
підприємства”) 

укр. 2,5 50 верес. М

294 501 Мамаєва Т.О.

Методичні вказівки до виконання практичних і 
самостійних занять і розробки контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Потенціал і розвиток 
підприємства" (для студентів 4 -6 курсів денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 0501 - "Економіка і 
підприємництво") (6.030504 - "Економіка підприємства")

укр. 2,5 50 верес. М

295 501 Пасічний В.О.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліні  «Внутрішній економічний механізм 
підприємства» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напрямку підготовки 6.030504 -  «Економіка 
будівельного підприємства».

укр. 2,5 50 верес. М



296 501 Світлічна Т.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
розрахунково-графічної роботи з курсу “ Обґрунтування 
господарських рішень і оцінювання ризиків ” (для 
студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”

укр. 2,5 50 верес. М

297 501 Світлічна Т.І.

Методичні вказівки до виконання  контрольної роботи  з 
дисципліни «Економіка і організація діяльності 
будівельного підприємства» для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»/ 

укр. 2,5 50 верес. М

298 501 Скала Г.Ф.,         Бібік Н.В

Методичні вказівки до організації практичних занять з 
дисципліни  «Економіка та управління нововведеннями у 
будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня: бакалавр денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства 

укр. 2,5 50 верес. М

299 501 Скала Г.Ф.,         Бібік Н.В

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 
дидактичним  забезпеченням з дисципліни  «Економіка та 
управління нововведеннями у будівництві» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства 

укр. 2,5 50 верес. М

300 501
Торкатюк В.І.,             
Шутенко А.Л.,        Коненко 
В.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Диверсифікація будівельного підприємства» 
(для студентів 5курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»)

укр. 2,5 50 верес. М

301 501
Торкатюк В.І.,      Шутенко 
А.Л.,      Коненко В.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Диверсифікація будівельного підприємства» 
(для студентів 5курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»)

укр. 2,5 50 груд. М

302 501
Торкатюк В.І.,      Шутенко 
А.Л.,      Коненко В.В.

Методичні вказівки до виконання практичних і 
самостійних занять з дисципліни «Менеджмент 
персоналу» (для студентів 5курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»). 

укр. 2,5 50 груд. М



303 501 Трояновська, О.Б. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Економіка проектних рішень в будівництві» 
для студентів 6 курсу, заочної форми навчання 
спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». 

укр. 2,5 50 верес. М

304 501 Чеканова Л.Г. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни „Комерційна робота в будівництві” для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання  спеціальності 
7.050107 ”Економіка підприємства”

укр. 2,5 50 верес. М

305 501
Чалий, І.Г.          Тараруєв, 
Ю.О

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.050107 – «Економіка підприємства»). 

укр. 2,5 50 верес. М

306 501 Юр’єва, С.Ю. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни „Фінанси будівельного 
підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка 
підприємства”).

укр. 2,5 50 верес. М

307 502 Бурак О.М.

 Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійного вивчення 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. 2,0 50 3 квартал М

308 502 Бурак О.М.

Методичні вказівки до самостійного вивчення, 
проведення практичних занять та виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Технологія 
виробництва у галузях міського господарства» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 3 квартал М

309 502 Єсіна В.О. 
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”

укр. 2 50 2 квартал М



310 502 Єсіна В.О. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та 
практичних занять з дисципліни „Потенціал і розвиток 
підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка 
підприємства”.

укр. 2 50 2 квартал М

311 502
Величко В.В. и Бурак О.М. и 
Водка Н.В. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
та проведення практичних занять з курсу “Економіка 
підприємства“ (для студентів 3 курсу напряму 6030601 – 
«Менеджмент» всіх форм навчання)

укр. 2,5 50 4 квартал М

312 502 Волгіна Н.О. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Фінансовий ринок» і проведення практичних занять (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»).

укр. 2 50 4 квартал М

313 502 Глухарєв С.М. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення і 
проведення практичних занять з курсу „Методика 
викладання економіки” (для студентів 3 курсу напряму 
підготовки 6.030504 - Економіка підприємства).

укр. 2 50 2 квартал М

314 502
Костюк В.О. и Гайденко 
С.М. 

Статистика підприємств міського господарства: 
Рекомендації до самостійного вивчення дисципліни, 
методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання і проведення практичних занять (для 
студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання 
напрямів підготовки 6.030504 – “Економіка 
підприємства”).

укр. 3 50 3 квартал М

315 502 Матвєєва Н.М. и Єсіна В.О. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
та виконання розрахунково-графічної роботи з курсу 
«Ціноутворення на підприємствах міського господарства» 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)

укр. 2 50 3 квартал М

316 502 Матвєєва Н.М. и Водка Н.В. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
курсу «Ціноутворення на підприємствах міського 
господарства» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 2 50 3 квартал М



317 502 Матвєєва Н.М. и Водка Н.В. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
та виконання розрахунково-графічної роботи з курсу 
«Ціноутворення на підприємствах міського господарства» 
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»).

укр. 2 50 3 квартал М

318 502 Прасол В.М. и Волгіна Н.О. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові 
відносини» (для студентів 3курсу денної і 4 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 2 50 1 квартал М

319 502 Славута О.І. и Покуца І.В.
 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для 
студентів 2-3 курсів денної і заочної форм навчання 
напряму 6.030504 „Економіка підприємства”).

укр. 3 50 4 квартал М

320 503 Наумов М.С.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять, виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології".

укр. 1,2 50
Жовтень
2011 р. М

321 503
Решетило В.П.           
Єгорова О.Ю.         

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять, виконання розрахунково-графічних 
робіт з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 2 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.020107  „Туризм”.

укр. 1,1 50

Жовтень

2011 р.
М

322 503
Москвіна А.О.,
Мітькова О.О.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять, виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”.  

укр. 1,2 50

Жовтень

2011 р.
М

323 503
Шекшуєв О.А.
Батістова О.І.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять, виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060101 "Будівництво".

укр. 2,0 50
Травень  

2011
М



324 503 Володіна І.М.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять, виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 
"Архітектура".

укр. 2,0 50
Вересень 

2011
М

325 503 Тимофієва С.Б.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять, виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу 
денної та заочної  форм навчання напряму підготовки  
6.060101 "Будівництво" (спеціальність 
"Теплогазопостачання і вентиляція").

укр. 2,0 50
Травень 
2011 р. М

326 503 Можайкіна Н.В.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять, виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

укр. 2,0 50
Червень 

2011
М

327 503
Єгорова О.Ю.    Решетило 
В.П.

 Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять, виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 1 
курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.070101 "Транспортні технологіі" (за видами 
транспорту).

укр. 2,0 50
Вересень 
2011 р. М

328 503 Штефан С.І.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять, виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050702 "Електромеханіка"

укр. 2,0 50
Жовтень 
2011 р

М

329 503 Штефан С.І.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 „ 
Геодезія, картографія та землеустрій”.

укр. 2,0 50
Жовтень 

2011
М

330 503

Островський І.А., Шекшуєв 
О.А.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять, виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» 
для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання 6.030601 "Менеджмент"

укр. 3,0 50 Лютий 2011 М

331 504 Василевська Н.Є.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Бухгалтерський облік 2" (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030509 "Облік і аудит"). 

укр. 3,0 50 квітень 2011 М



332 504 Василевська Н.Є.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 
"Облік і аудит"). 

укр. 1,6 50 липень 2011 М

333 504 Василевська Н.Є.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 2 і 3 
курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). 

укр. 3,4 50 липень 2011 М

334 504 Василевська Н.Є.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік 
2" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). 

укр. 1,2 50 липень 2011 М

335 504 Василевська Н.Є.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 2 і 3 
курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). 

укр. 1,2 50 липень 2011 М

336 504
Василевська Н.Є., Шкурко, 
О.В. 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 і 2 з 
дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 2 і 3 
курсів денної форми навчання напряму підготовки 
6.030509 "Облік і аудит")

укр. 1,2 50 липень 2011 М

337 504 Воскобойніков В.А. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Ділова іноземна мова" (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 – "Облік і аудит") 

укр. 1,2 50 липень 2011 М

338 504 Гордієнко Н.І. 

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
самостійної та контрольної робіт з дисципліни 
"Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання, за напрямом підготовки 6.030504 
"Економіка підприємства"). 

укр. 1,2 50 липень 2011 М

339 504 Гордієнко Н.І. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, 
практичних занять і курсової роботи з дисципліни 
"Звітність підприємства" (для студентів 5 курсу денної і 5 
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 та 
8.050106 "Облік і аудит"). 

укр. 1,2 50 липень 2011 М

340 504 Гордієнко Н.І. 

Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової 
роботи з дисципліни з дисципліни "Фінансовий облік 1" і 
"Фінансовий облік 2" (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 
"Облік і аудит").

укр. 1,2 50 липень 2011 М



341 504 Гордієнко Н.І. 

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи 
(денна форма навчання) і контрольної роботи з 
дисципліни "Фінанси підприємства" (заочна форма 
навчання) для студентів 4 курсу напряму підготовки 
6.030509 "Облік та аудит"

укр. 1,0 50 липень 2011 М

342 504 Гордієнко Н.І. 

Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової 
роботи з "Фінансовий облік 1" і "Фінансовий облік 2" (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання 
напряму 6.030509 "Облік і аудит"). 

укр. 1,0 50 липень 2011 М

343 504 Гордієнко Н.І. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, 
практичних занять і курсової роботи з дисципліни 
"Звітність підприємства" (для студентів 5 курсу денної і 5 
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 та 
8.050106 "Облік і аудит") 

укр. 1,2 50 липень 2011 М

344 504 Гордієнко Н.І. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахункового завдання з 
дисципліни "Організація і методика аудиту" (для 
студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). 

укр. 3,8 50 липень 2011 М

345 504 Димченко В.В. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Облік у банках" для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготвки 6.030509 - "Облік і аудит" 

укр. 1,7 50 липень 2011 М

346 504 Димченко В.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Облік 
кредитно-розрахункових операцій у банках" (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" 
спеціальності 7.0501.06 Облік і аудит) 

укр. 1,6 50 липень 2011 М

347 504 Димченко В.В. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання розрахунково–графічної роботи та організації 
самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси та 
фінанси підприємств" для студентів 3 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки: 6.020107 – "Туризм". 

укр. 1,6 50 липень 2011 М

348 504 Димченко В.В. 

Методичні вказівки до самостійної та розрахунково-
графічної роботи з дисципліни "Фінанси та фінанси 
підприємства" для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки: 6.020107 – "Туризм. 

укр. 1,8 50 липень 2011 М



349 504 Димченко В.В. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної 
роботи з курсу "Облік у банках"для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 - 
"Облік і аудит"

укр. 1,9 50 липень 2011 М

350 504 Кизилова Л.О. 

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 
контрольних завдань з дисципліни "Оподаткування 
підприємств" (для студентів 4 і 5 курсів заочної форм 
навчання напрямів підготовки 0501 – "Економіка і 
підприємництво": 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030504 
"Економіка підприємства"). 

укр. 2,5 50 липень 2011 М

351 504 Лелюк Н.Є. 

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни "Фінанси" (для студентів 4-го курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 0501 – "Економіка і підприємництво" 
: 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030509 "Облік і 
аудит"). 

укр. 2,5 50 липень 2011 М

352 504
Мамонов К.А, 
Кадничанський М.В. 

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни "Економіко-математичні моделі в управлінні 
та економіці" (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит")

укр. 2,5 50 липень 2011 М

353 504
Мамонов К.А., 
Кадничанський М.В. 

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
"Економіко-математичне моделювання" (для студентів 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – 
"Облік і аудит")

укр. 2,5 50 липень 2011 М

354 504
Мамонов К.А. и 
Кадничанський М.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Економіко-математичні моделі в 
управлінні та економіці" (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і 
аудит"). 

укр. 2,5 50 липень 2011 М

355 504
Мамонов, К.А. и 
Кадничанський М.В. 

Методичні вказівки до практичних занять і виконання 
розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Економіко-
математичне моделювання" (для студентів денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит")

укр. 2,5 50 липень 2011 М



356 504
Мамонов К.А., 
Кадничанський М.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
контрольної роботи з дисципліни "Економіко-математичні 
моделі в управлінні та економіці" (для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – 
"Облік і аудит"). 

укр. 2,5 50 липень 2011 М

357 504
Момот Т.В., Кадничанський 
М.В. 

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.050106 – "Облік і аудит". 

укр. 2,0 50 липень 2011 М

358 504
Момот Т.В., Кадничанський 
М.В. 

Методичні вказівки для виконання курсової роботи та 
самостійного вивчення з навчальної дисципліни 
"Фінансовий аналіз" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит"

укр. 2,0 50 липень 2011 М

359 504
Момот Т.В., Кадничанський 
М.В. 

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення з навчальної дисципліни 
"Фінансовий менеджмент" (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.050106 – "Облік і аудит"

укр. 2,0 50 липень 2011 М

360 504 Момот Т.В., Сисоєв Д.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Методика викладання економіки" 
(для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). 

укр. 2,0 50 липень 2011 М

361 504 Момот Т.В., Сисоєв Д.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Фінансова діяльність підприємств" 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 7.050106 – "Облік і аудит"). 

укр. 2,0 50 липень 2011 М

362 504 Мочаліна З.М. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Фінансовий менеджмент" для магістрів 
заочної форми навчання спеціальності 8.050106 – "Облік і 
аудит

укр. 1,0 50 липень 2011 М

363 504 Світлична В.Ю. 

Методичні вказівки для практичних занять з курсу 
"Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка 
підприємства"

укр. 4,0 50 липень 2011 М



364 504 Світлична В.Ю. 

Методичні вказівки для самостійного вивчення та 
виконання РГЗ з курсу "Бухгалтерський облік" (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"). 

укр. 3,0 50 липень 2011 М

365 504 Світлична В.Ю. 

Методичні вказівки для практичних занять з курсу 
"Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 
"Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент 
організацій", спеціалізація "Менеджмент готельно-
курортного туристського сервісу", "Менеджмент 
організацій міського господарства"). 

укр. 3,0 50 липень 2011 М

366 504
Світлична В.Ю., Романькова 
О.П.  

Методичні вказівки для самостійного вивчення та 
виконання РГЗ з курсу "Бухгалтерський облік" (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"). 

укр. 1,0 50 липень 2011 М

367 504 Сіробаба  Л.А. 

Методичні вказівки до виконання розрахункового 
завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік туристичної 
діяльності" для студентів 3 курсу денної та заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.020107 – "Туризм" 

укр. 2 50 липень 2011 М

368 504 Сіробаба Л.А. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік туристичної 
діяльності"для студентів 3 курсу денної та заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.020107 – "Туризм". 

укр. 2 50 липень 2011 М

369 504 Харламова О.В. 

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни "Аудит" для студентів 4-го курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". 

укр. 2 50 липень 2011 М

370 504 Харламова О.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни "Аудит" для студентів 4-го курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". 

укр. 2 50 липень 2011 М

371 504 Харламова О.В. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Аудит" (для студентів 4-
го курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 
6.030509 "Облік і аудит")

укр. 2 50 липень 2011 М



372 504 Шкурко О.В. 

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Ціноутворення у ЖКГ" (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030509 "Облік і аудит" )

укр. 2 50 липень 2011 М

373 504 Шкурко О.В. 

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Ціноутворення у ЖКГ" (для 
студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит". 

укр. 2 50 липень 2011 М

374 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для практичних занять, вирішення 
практичних завдань та  самостійної роботи з дисципліни 
«Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки  6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 2 50 лютий М

375 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для  виконання контрольних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»)

укр. 2 50 лютий М

376 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для практичних занять, вирішення 
практичних завдань та  самостійної роботи  з дисципліни 
«Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» 6.030509 «Облік і аудит»

укр. 2 50 лютий М

377 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для для виконання контрольних робіт 
та  самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки  6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 
«Облік і аудит»

укр. 2 50 лютий М

378 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для практичних занять, вирішення 
практичних завдань та  самостійної роботи з дисципліни 
«Правознавство» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки  6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій» 

укр. 2 50 лютий М



379 506 Коляда Т.А.

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, 
самостійної роботи та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Підприємницьке право» для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.140101 "Готельно-ресторанна справа"

укр. 2 50 червень М

380 506 Коляда Т.А.

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, 
самостійної роботи та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу денної 
та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 ( 
0502) «Менеджмент»)

укр. 2 50 грудень М

381 506 Коляда Т.А.

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, 
самостійної роботи та виконання контрольних робіт з 
дисципліни "Правове регулювання туристської 
діяльності" для студентів 4 курсу заочної форми навчання, 
напряму підготовки 6.020107 "Туризм"

укр. 2 50 квітень М

382 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни "Правознавство" для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 "Будівництво".

укр. 2 50 лютий М

383 506 Євтушенко М.В.
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни "Правознавство" для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.060103 "Гідротехніка"(водні ресурси).

укр. 2 50 лютий М

384 506 Євтушенко М.В.
Методичні вказівки для практичних занять, вирішення 
практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни 
"Правознавство" для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".

укр. 2 50 лютий М

385 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для практичних занять,вирішення 
практичних завдань, виконання контрольних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни "Правознавство" для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 "Менеджмент".

укр. 2 50 лютий М

386 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, 
вирішення практичних завдань та самостійної роботи з 
дисципліни "Правознавство" для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.070101 
"Транспортні технології (за видами транспорту)".

укр. 2 50 лютий М



387 506 Євтушенко М.В.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
"Правознавство" для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво".

укр. 2 50 лютий М

388 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
"Правознавство" для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060103 "Гідротехніка 
(водні ресурси)".

укр. 2 50 лютий М

389 506 Івасішина Н.В.

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з 
дисципліни «Фінансове право» для студентів 5 курсу 
заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит» 
(0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 
6.050100 – «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»)

укр. 2 50 червень М

390 601

Андрєєва В.М., Кайлюк 
Є.М., Бардаков В.А., 
Ковалевський Г.В., Лелюк 
В.О.

Методичні рекомендації до виконання дипломних 
проектів (для студентів спеціальності 7.050201 – 
«Менеджмент організацій»)

укр. 5 50 січень 2011 М

391 601
Андрєєва В.М., Гнатенко 
М.К.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)

укр. 2 50
травень 

2011
М

392 601
Андрєєва В.М., Гнатенко 
М.К.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)

укр. 1,5 50
жовтень 

2011
М

393 601 Самойленко І.О.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальностей 
6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна 
справа»)

укр. 1 50
листопад 

2011
М

394 601
Ковалевский Г.В., Колесник 
Т.М.,  Тихонова Г.Б.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань,        
тестів та самостійної роботи (практикум та тренінг) з 
дисципліни «Статистика» (для студентів денної та заочної 
форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент», 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – 
«Готельно-ресторанна справа»)

укр. 6 50
травень 

2011
М



395 601 Гриненко В.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 1 50
жовтень 

2011
М

396 601 Гриненко В.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Розвиток міських бізнес-систем» (для 
студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»)

укр. 3 50
березень 

2011
М

397 601 Кайлюк Є.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
курсу «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – 
«Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент 
організацій»)

укр. 1,6 50
вересень 

2011
М

398 601 Сніжко С.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «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. 1,5 50
травень 

2011
М

399 601 Сніжко С.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «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. 1,5 50
вересень 

2011
М

400 601 Сніжко С.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «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. 2 50
вересень 

2011
М

401 601 Бурмака Т.М.
Методичні вказівки до виконання економічної частини 
дипломних проектів (для студентів спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2 50
листопад 

2011
М



402 601 Бурмака Т.М.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 4 
курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.010101 – «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 1 50
листопад 

2011
М

403 601 Бурмака Т.М.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни Економічна діагностика» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 
(6.030601) – «Менеджмент»)

укр. 1 50
листопад 

2011
М

404 601 Колонтаєвький О.П.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 
курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.010101 – «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2 50
жовтень 

2011
М

405 601 Волкова М.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дидактичними матеріалами з дисципліни «Ціноутворення» 
(для студентів 3 курсу денної і 3-4 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 2 50 квітень 2011 М

406 601 Плотницька С.І.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для 
студентів 5 курсу спеціальності 7.092601 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2 50
жовтень 

2011
М

407 601 Грецька Г.М.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 7.090603 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання», 7.090605 – Світлотехніка та джерела 
світла»)

укр. 2 50
червень 

2011
М

408 601 Грецька Г.М.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 7.090603 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання», 7.090605 – Світлотехніка та джерела 
світла»)

укр. 2 50
червень 

2011
М



409 601 Колесник Т.М., Шахова О.В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 
3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»)

укр. 1,5 50
червень 

2011
М

410 601
Колесник Т.М., 
Ковалевський Г.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 
3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»)

укр. 1 50
червень 

2011
М

411 601 Колесник Т.М.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.030601 - 
«Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій 
міського господарства», «Менеджмент організацій 
місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в 
будівництві», «Менеджмент організацій паливно-
енергетичного комплексу», Логістика)

укр. 2 50
червень 

2011
М

412 601 Репенко І.І.

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

укр. 1,5 50
червень 

2011
М

413 601
Бардаков В.А.,       Буркун 
І.Г.

Методичні рекомендації до виконання РГЗ (КР) з 
дисципліни «Економіка водного господарства» для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка 
(водні ресурси)»

укр. 2 50
грудень 

2011
М

414 601 Кайлюк Є.М.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи та 
проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» 
(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
0502 (6.030601) – «Менеджмент»)

укр. 3,5 50 квітень 2011 М

415 601 Бардаков В.А.

Методичні рекомендації до курсового проекту з 
дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 5 
курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальностей  7.050201 та 8.050201 – «Менеджмент 
організацій»)

укр. 1 50
жовтень 

2011
М



416 601 Бардаков В.А.

Методичні рекомендації до РГЗ з дисципліни 
«Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 
курсу спеціальностей 8.092108 «Теплогазопостачання і 
вентиляція» і 8.092601 «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 0,3 50
листопад 

2011
М

417 601
Кондратенко Н.О., Шахова 
О.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології»)

укр. 2 50
жовтень 

2011
М

418 601 Кондратенко Н.О.

Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни 
«Організація виробництва на підприємствах міського 
господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)

укр. 1 50
грудень 

2011
М

419 601 Кондратенко Н.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Організація виробництва на підприємствах міського 
господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)

укр. 2 50
грудень 

2011
М

420 602 Бабаєв В.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Системна організація професійної діяльності» для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 
7,8.000003 – «Управління проектами»

укр. 2,0 50 квітень М

421 602 Бабаєв В.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Системна організація професійної діяльності» для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 
7,8.000003 – «Управління проектами»

укр. 2,0 50 квітень М

422 602
Бєлова, Л.О.,  Мельман , 
В.О.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання спец. 7.000003 – 
«Управління проектами»)

укр. 2,0 50 квітень М

423 602 Виноградская О.М.

Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольної роботи та організації самостійної роботи з 
дисципліни «Менеджмент» для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 - 
«Економіка підприємств»

укр. 2,0 50 квітень М



424 602 Висоцька Г.В.

 Методичні вказівки для проведення поточного та 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни 
«Управління нерухомістю» для студентів 5 курсу денної 
форми навчання, напряму підготовки 0502 - 
«Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент 
організацій»

укр. 2,0 50 листопад М

425 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
організації самостійної роботи з дисципліни 
„Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - 
"Менеджмент".

укр. 2,0 50 листопад М

426 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з 
дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 
(6.030601) - "Менеджмент"

укр. 2,0 50 листопад М

427 602 Висоцька Г.В.

 Методичні вказівки для проведення поточного та 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни 
«Управління проектами» для студентів 4 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – 
Менеджмент, спеціальності „Менеджмент організацій і 
адміністрування”).

укр. 2,0 50 листопад М

428 602
Висоцька  Г.В.  Мущинська 
Н.Ю.  Молчанова  О.П.

Методичні вказівки для проходження науково-дослідної 
практики для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.000003; 8.000003 - «Управління 
проектами»,.

укр. 2,0 50 листопад М

429 602 Гончарова З.В.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму 
підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 
– «Менеджмент організацій»

укр. 2,0 50 листопад М

430 602 Зеленський Б.К.

Методичні вказівки для практичних занять та організації 
самостійної роботи з дисципліни «Технологія наукових 
досліджень» для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент"

укр. 2,0 50 листопад М

431 602 Зеленський Б.К.

Методичні вказівки для виконаня курсової роботи з 
дисципліни «Технологія наукових досліджень» для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент"

укр. 2,0 50 листопад М



432 602 Мельман  В.О.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060101- "Будівництво".

укр. 2,0 50 листопад М

433 602 Мельман  В.О.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Організація будівництва» для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060101- «Будівництво»

укр. 2,0 50 листопад М

434 602 Мельман  В.О.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи 
менеджменту і маркетингу» для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.060101- 
"Будівництво"

укр. 2,0 50 листопад М

435 602
Молодченко Т.Г.  
Мущинська Н.Ю. 

Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
організації самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” 
для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 - Економіка 
підприємства, 6.030509 - Облік і аудит.

укр. 2,0 50 вересень М

436 602
Молодченко Т.Г.  
Мущинська Н.Ю. 

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни „Управління проектами” для студентів 5 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 
(6.030601) - "Менеджмент"

укр. 2,0 50 вересень М

437 602 Молчанова  О.П.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Мотивація персоналу» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 0502 
(6.030601)- «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент 
організацій»

укр. 2,0 50 вересень М

438 602
Мущинська , Н.Ю. и 
Сапатюк, Л.А.

 Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни „Муніципальний менеджмент” (для студентів 
4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 
0502(6.030601) – Менеджмент, спеціальності 
„Менеджмент організацій і адміністрування ”). 

укр. 2,0 50 вересень М

439 602 Фесенко Т.Г.

Завдання і методичні рекомендації до виконання 
розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Організація 
будівництва (спецкурс)" (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) «Будівництво» спеціальності «Промислове та 
цивільне будівництво»).

укр. 2,0 50 вересень М



440 602 Фесенко Т.Г.

Методичні рекомендації з підготовки до практичних 
занять і організації самостійної роботи 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. 2,0 50 вересень М

441 603
Бочаров Б.П.,       Яковицкий 
И.Л.,         Воеводина М.Ю.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот і 
самостійної роботи з курсу «Основи архітектурного 
проектування з використанням ЕОМ» (для студентів 3 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та 
архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 
«Архітектура», спеціальності «Містобудування»).

укр. 5,0 50 червень М

442 603
Замалеев, Ю.С.        
Гавриленко, И.А. 

Методические указания для выполнения лабораторных 
работ по дисциплине «Вычислительная техника и 
программирование». Раздел «Операционная система 
Microsoft Windows 98 / XP» ( для студентов 1 курса 
дневной формы обучения бакалавров направления 
6.050702 «Электромеханика»). 

рус. 5,0 50 червень М

443 603
КАРПЕНКО, М.Ю.           
Уфимцева, В.Б.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601- «Менеджмент)

укр. 5,0 50 червень М

444 603
КАРПЕНКО, М.Ю.           
Уфимцева, В.Б.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисциплін: «Інформаційні системи в менеджменті», 
«Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» 
(для студентів 4-6 курсу всіх форм навчання за напрямами 
підготовки 0502 (6.030601)- "Менеджмент" 0501- 
"Економіка і підприємництво (6.030509- "Облік і аудит")".

укр. 5,0 50 червень М

445 603
КАРПЕНКО, М.Ю.           
Уфимцева, В.Б.

 Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисциплін «Бухгалтерія 1С», «Підприємство: 1С» (для 
студентів 3,4 курсу денної та 4,6 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і 
аудит» та 6.030504 - «Економіка підприємства»). 

укр. 5,0 50 червень М



446 603
КАРПЕНКО, М.Ю.           
Уфимцева, В.Б.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «АРМ менеджера» (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601- «Менеджмент»). 

укр. 5,0 50 червень М

447 603
КАРПЕНКО, М.Ю.           
Уфимцева, В.Б.

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з 
дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» 
«Робота з СУБД MS ACCESS» (для студентів 4,5 курсу 
усіх форм навчання напрямів підготовки 0502 (6.030601) 
«Менеджмент»).

укр. 5,0 50 червень М

448 603
КАРПЕНКО, М.Ю.           
Уфимцева, В.Б.

Методичні вказівки до виконання практичної та 
лабораторної роботи з дисципліни «АРМ менеджера» 
«Робота з програмою Outlook» (для студентів 5 курсу усіх 
форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) 
«Менеджмент»). 

укр. 5,0 50 червень М

449 603
МАНАКОВА, Н.О.  
Костенко, О.Б.        Макогон, 
Н.В. 

 Методичні вказівки до лабораторних, розрахунково-
графічних і самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні 
технології в будівництві, бази даних» для студентів денної 
та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.0600101 «Будівництво», спеціальності «Міське 
будівництво та господарство».

укр. 5,0 50 червень М

450 603 Погребняк Б.И.

 Методические указания для выполнения лабораторных, 
самостоятельных и контрольных работ по курсу 
«Информатика и компьютерная техника» Для студентов 1-
го и 2-го курсов заочной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направления 
подготовки 6.030601 – «Менеджмент».

укр. 5,0 50 червень М

451 603 Погребняк Б.И.

Методические указания для выполнения лабораторных, 
самостоятельных и контрольных работ по курсу 
«Компьютерная техника и программирование»Для 
студентов 1-го курса заочной формы обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
направления подготовки 6.070101 – «Транспортные 
технологии» (по видам транспорта). 

укр. 5,0 50 червень М



452 603 Погребняк Б.И.

 Методические указания для выполнения лабораторных, 
самостоятельных и контрольных работ по курсу 
«Экономическая информатика». Для студентов 1-го и 2-го 
курсов дневной и заочной формы обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
направлений подготовки 6.030504 – «Экономика 
предприятия» и 6.030509 – «Учет и аудит» 

укр. 5,0 50 червень М

453 603

Самойленко, М.І.   
Білогурова, Г.В.      
Костенко, О.Б.       Штельма, 
О.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Математичне програмування»для студентів 3-
го курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0306 
«Менеджмент і адміністрування», за напрямом підготовки 
6.030601 «Менеджмент».

укр. 5,0 50 червень М

454 603
Самойленко, Н.И.   
Костенко, О.Б  .        
Штельма , О.М.

 Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія 
ймовірностей і математична статистика» для студентів 2 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 - “ Менеджмент”.

укр. 5,0 50 червень М

455 603
Самойленко, Н.И.   
Костенко, О.Б  .        
Штельма , О.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Теорія ймовірностей і математична 
статистика» для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання за напрямами підготовки 6.030504 - “ Економіка 
підприємства”, 6.030509 - “ Облік і аудит”, 6.060101 – 
”Будівництво”, спеціальностей “Промислове та цивільне 
будівництво”, “Міське будівництво та господарство”. 

укр. 5,0 50 червень М

456 603
Федоров, М. В           Хренов, 
О. М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 
самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни 
"Основи системного аналізу"для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 - 
№Будівництво", спеціальностей "Промислове 
будівництво", "Міське будівництво та господарство"

укр. 5,0 50 червень М



457 603
Федоров, М. В           Хренов, 
О. М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни "Основи системного 
аналізу"для студентів 2 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 - "Будівництво", 
спеціальностей "Промислове та цивільне будівництво", 
"Міське будівництво та господарство".

укр. 5,0 50 червень М

458 603
Хренов, О.М          
Воєводіна, М.Ю.

Методичні вказівки до практичних занять та для 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія 
ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та 
архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво»).

укр. 5,0 50 червень М

459 603

Шаповалов, А.Л.       
Гринчак, М.В.        
Кузьмичова, К.В          
Протопопова, В.П. 

 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології в 
проектуванні» для студентів 5 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
”Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне 
будівництво”.

укр. 5,0 50 червень М

460 604

Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни 
“ Історія туризму” для студентів 2 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки "Туризм" 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

461 604

Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
“Планування і організація туристських маршрутів” для
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки "Менеджмент" 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

462 604

Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни “СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” для студентів 4
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
"Туризм"    

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

463 604 Александрова С.А.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”
для студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки "Туризм" і для студентів 4 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки "Готельно-
ресторанна справа"

укр 2,0 50
Червень 

2011
М



464 604 Александрова С.А.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни
“ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” для студентів 3 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки "Туризм" і
для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки "Готельно-ресторанна справа"

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

465 604 Александрова С.А.
Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» для студентів 5 курсу
денної форми навчання напряму підготовки  „Туризм”  

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

466 604
Андреєва В.М., Лук'яненко 
О.І.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни
“ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” для студентів 5
курсу денної форми навчання напряму підготовки
"Менеджмент" 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

467 604
Андреєва В.М., Лук'яненко 
О.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни “ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ” для
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки  "Туризм" 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

468 604 Андренко І.Б.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
“АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ”
(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки «Туризм»)

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

469 604 Андренко І.Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
“АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ”
(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки «Туризм»)

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

470 604 Андренко І.Б.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ” (для студентів 4 курсу
денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки «Туризм»)

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

471 604
Андренко І.Б., Полчанінова 
І.Л.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” для
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки „Готельно-ресторанна
справа”    

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

472 604
Андренко І.Б., Полчанінова 
І.Л.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” для
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки „Готельно-ресторанна справа”    

укр 2,0 50
Червень 

2011
М



473 604 Влащенко Н.М.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни “ЕКОНОМІКА ТА
ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ” для студентів
3 курсу денної форми навчання напряму підготовки
"Туризм" 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

474 604 Влащенко Н.М.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни “ЕКОНОМІКА ТА
ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ” для студентів
4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
"Туризм" 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

475 604
Влащенко Н.М., 
Ладиженська Р.С.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з
дисципліни “ЕКОНОМІКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В
ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ” для студентів 3 курсу денної і 4
курсу заочної форм навчання напряму підготовки Туризм" 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

476 604
Давидова О.Ю., Баландіна 
І.С.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни
"РЕСТОРАННИЙ МЕНЕДЖМЕНТ для студентів 6 курсу
заочноїї форм навчання напряму підготовки
"Менеджмент" 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

477 604 Колесников О.М.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” для студентів 4
курсу денної та заочної форми навчання напряму
підготовки „Готельно-ресторанна справа”    

укр 2,0 50
Жовтень 

2011
М

478 604 Колесников О.М.

Методичні вказівки до виконання курсовоїї роботи з
дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” для студентів 4
курсу денної та заочної форми навчання напряму
підготовки „Готельно-ресторанна справа”    

укр 2,0 50
Жовтень 

2011
М

479 604 Кравець О.М.

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до
самостійної роботи, виконання контрольної роботи та
практичних занять з дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ»
(для студентів. І курсу заочної форми навчання напрямів
підготовки „Туризм”, „Менеджмент”)

укр 2,0 50
Червень 

2011
М



480 604 Кравець О.М.

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до
самостійної роботи, виконання контрольної роботи та
практичних занять з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ
АНІМАЦІЙНИХПОСЛУГ В ТУРИЗМІ» для студ. 3 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки Туризм”  

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

481 604 Кравець О.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ»
для студентів. 3 курсу денної форми навчання напряму
підготовки „Туризм”             

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

482 604 Кравець О.М.

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до
практичних занять, самостійної роботи та виконання РГР
з дисципліни «КУРОРТОЛОГІЯ» для студентів. 3 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки
„Менеджмент”

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

483 604 Леонов Я.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи з дисципліни “РЕКРЕОЛОГІЯ” для студентів 2
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
"Туризм"                                                   

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

484 604 Леонов Я.В.
Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни
“РЕКРЕОЛОГІЯї” для студентів 1 курсу денної та 2 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки  "Туризм" 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

485 604
Оболенцева Л. В. Леонтьєва 
Ю. Ю.

Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з
дисципліни «КОН`ЮКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ» для студентів 5 курсу денної
форми навчання напряму підготовки  „Туризм”

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

486 604
Петрова Н.Б., Леонтьєва 
Ю.Ю.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни
“ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ” для студентів 4 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки "Туризм"                                 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

487 604
Погасій С.О.,      
Краснокутська Ю.В.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни
“ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” для студентів 5
курсу денної та заочної форм навчання напрямів
підготовки "Туризм" 

укр 2,0 50
Червень 

2011
М



488 604
Погасій С.О.,      Нохріна 
Л.А.,   Матвеєва Н.М.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни “ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ” для
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки  "Менеджмент"    

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

489 604 Понолодна М.В.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни “ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ” для
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочнрої форми
навчання напряму підготовки "Туризм"     

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

490 604 Понолодна М.В.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ”
для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочнрої форми
навчання напряму підготовки "Туризм"    

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

491 604 Рябєв А.А.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи з дисципліни “УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ
ГОТЕЛЬНО - РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” для
студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання
напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа”    

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

492 604 Рябєв А.А.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни
“УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО -
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” для студентів 3
курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки „Готельно-ресторанна справа”    

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

493 604 Стешенко  О. Д. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни “ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ” для
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму
підготовки "Туризм”    

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

494 604 Тонкошкур М.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни “ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ” для студентів 2 кусу денної та 3 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки  "Туризм"              

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

495 604 Тонкошкур М.В.

Методичні вказівки до виконання курсувої роботи з
дисципліни “ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ” для студентів 2 кусу денної та 3 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки „Туризм”    

укр 2,0 50
Червень 

2011
М



496 604
Усіна А.І.,         Баландіна 
І.С.

Методичні вказівки до лабораторного заняття
«Моделювання організаційно-обслуговуючих систем в
закладах ресторанного господарства готельних, курортних 
і туристських комплексів. Технологія повсякденного
обслуговування» з дисципліни «Технологія ресторанної
справи» для студентів 3 курсу денної та заочної форм
навчання напряму підготовки  «Туризм»

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

497 604 Усіна А.І.,        Баландіна І.С.

Методичні вказівки до виробничої практики в закладах
ресторанногоо господарства для студентів 2 курсу денної
форми навчання напряму підготовки «Готельно-
ресторанна справава»   

укр 2,0 50
Червень 

2011
М

498 605
Вакуленко К.Є., Лежнева 
О.І., Афанасьєва І.А., 
Шевченко А.О.

Методичні вказівки «Екологічні характеристики міст» до 
самостійної роботи та практичних занять з дисципліни 
(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі 
знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура» за 
напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології 
(за видами транспорту)»)

укр. 1 50 травень М

499 605
Вакуленко К.Є., Соколова 
Н.А., Шилле Н.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної роботи 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 – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»)

укр. 1 50 травень М

500 605 Понкратов Д.П.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни: «Інтегровані транспортні системи» 
(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 «Транспортні 
системи»)

укр. 1 50 грудень М

501 605 Понкратов Д.П.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни: «Інтегровані транспортні системи» (для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 «Транспортні 
системи»)

укр. 1 50 грудень М



502 605
 Шевченко А.О., Літомін 
Є.В.

Методичні вказівки до виконання практичних та 
самостійних робіт 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. 1 50 жовтень М

503 605  Шевченко А.О.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни “Основи теорії транспортних процесів та 
систем“ (для студентів 3 курсу денної і 3 курсу заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 
“Транспортні технології (за видами транспорту)“)

укр. 1 50 грудень М

504 605  Шевченко А.О., Галкін А.С.

Методичні вказівки до виконання практичнихта 
самостійних робіт з дисципліни “Основи теорії 
транспортних процесів та систем“ (для студентів 3 курсу 
денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.070101 “Транспортні технології (за видами 
транспорту)“)

укр. 1 50 грудень М

505 605 Гюлєв Н.У.

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Фінансові потоки в 
логістичних системах» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 0502  «Менеджмент» 
з спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика») 

укр. 1 50 вересень М

506 605 Гюлєв Н.У.

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної  роботи з дисципліни «Міські та регіональні 
логістичні системи» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 0502  «Менеджмент» з 
спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика») 

укр. 1 50 грудень М

507 605 Гюлєв Н.У.

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 

самостійної роботи з дисципліни «Аналіз ефективності 

логістичних систем» (для студентів 5 курсу денної форми 

навчання напряму підготовки 0502  «Менеджмент» з 

спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика»)

укр. 1 50 грудень М

508 605 Пруненко Д.О.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни: «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 
курсу денної і заочної форми навчання за напрямом  
підготовки 6.030601-«Менеджмент» професійного 
спрямування «Логістика»)

укр. 1 50 травень М



509 605 Сабадаш В.В.

Методичні  вказівки  до  виконання  розрахунково-
графічної роботи з   дисципліни «Автотранспортна 
експертиза» (для студентів денної і заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 1004 - «Транспортні 
технології», спеціальностей 7.100401, 8.100401 
«Організація і регулювання дорожнього руху»)

укр. 1 50 жовтень М

510 605
Галкін А.С., Прасоленко 
О.В., Бурко Д.Л.

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Основи теорії систем і 
управління» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»)

укр. 1 50 травень М

511 605 Куш Є.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
практичних робіт з дисципліни «Функціональна 
логістика» (для студентів 3, 4 курсу денної, 3 курсу 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і 
адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»)

укр. 1 50 травень М

512 605 Куш Є.І., Рудєва А.С.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
практичних робіт з дисципліни «Транспортні системи» 
(для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101-Геодезія, 
картографія та землеустрій)

укр. 1 50 травень М

513 605
Куш Є.І, Давідіч Ю.О.,                    
Лобашов О.О., Понкратов 
Д.П., Соколова Н.А.

Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної 
роботи з дисципліни: «Транспортно-експедиційна робота» 
(для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 1004 – „Транспортні 
технології” (6.070101-Транспортні технології (за видами 
транспорту)")

укр. 1 50 жовтень М

514 605 Єрмак О.М.

Методичні  вказівки  до  виконання  розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Міський транспорт і 
дороги» (для  студентів  3  курсу  денної  форми навчання  
та  4  курсу  заочної  форми  навчання   напрямку   
підготовки   6.030601  – «Менеджмент»)

укр. 1 50 березень М



515 605 Шевченко А.О. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи 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. 1 50 листопад М

516 605
Рославцев Д.М., Федорова 
Т.Ф.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
і контрольної роботи з дисципліни: «Проектний аналіз 2» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання і 6 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 
«Транспортні технології»)

укр. 1 50 грудень М

517 605 Санько Я.В., Толмачов І.О.

Методичні  вказівки  до  виконання  практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» 
(для  студентів  2  курсу  денної  форми навчання  та  4  
курсу  заочної  форми  навчання   напрямку   підготовки   
6.030601  – «Менеджмент»)  

укр. 1 50 жовтень М

518 605 Прасоленко О.В.

Наскрізна програма і методичні вказівки  з проходження 
практики (для студентів 1,3,4,5,6 курсів денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки: 1004 - “Транспортні 
технології", спеціальностей  6.100401, 7.100401; 8.100401 - 
“Організація і регулювання дорожнього руху"; 6.100402, 
7.100402; 8.100402 - “Транспортні системи"; 6.100403, 
7.100403; 8.100403 - “Організація перевезень і управління 
на транспорті (міському електричному транспорті)"

укр. 1,5 50 грудень М

519 605 Рославцев Д.М.

Наскрізна програма і методичні вказівки  з проходження 
практики (для студентів 1,3,4,5,6 курсів денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки: 030601 - 
“Менеджмент", спеціальностей  7.050208,  8.050208 - 
“Логістика"

укр. 1,5 50 грудень М

520 605
Понкратов Д.П., Прасоленко 
О.В. 

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів 
(робіт) (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.100401, 8.100401 
«Організація і регулювання дорожнього руху»,7.100402, 
8.100402 «Транспортні системи», 7.100403, 8.100403 
«Організація перевезень і управління на транспорті»)

укр. 1,5 50 жовтень М



521 605 Доля В.К.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи  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. 1,5 50 жовтень М

522 605 Віниченко В.С., Рудєва А.С.

Методичні вказівки до проведення контрольної робіти з 
навчальної  дисципліни «Система управління 
транспортом» (для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 1004 – Транспортні 
технології 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 1,5 50 травень М

523 606 Ільєнко О.Л.

Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 
«Туризм».

анг.мов 3 50 грудень М

524 606 Ільєнко  О.Л.

Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 
«Туризм».

анг.мов 3 50 грудень М

525 606 Александрович  С.В.

Збірник текстових завдань з дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська мова) (для практичної роботи студентів 1-2 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060102 «Архітектура»)

анг.мов 3 50 червень М

526 606 Александрович  С.В.

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

анг.мов 4 50 червень М

527 606 Анісенко О.В.

Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 
«Туризм»)

анг.мов 3 50 грудень М



528 606 Бугаєва  В.Ю.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова 
(професійного спрямування» (англійська мова) (для 
організації самостійної роботи студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму 6.030601 “Менеджмент ” 
спеціальності «Менеджмент готельного, курортного і 
туристського сервісу»)

анг.мов 3 50 грудень М

529 606 Бучковська С.А.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності - 
«Електротехнічні системи електроспоживання».

анг.мов 4 50 червень М

530 606
Бучковська С.А.,    Сергєєва, 
Г.Б.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму 6. 050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла (СДС)»

анг.мов 4 50 червень М

531 606 Варава І.М.

Збірник завдань для практичних занять з дисципліни 
«Іноземна мова професійного спрямування» (французька 
мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»)

фр.мов 4 50 червень М

532 606 Варава І.М.

Збірник завдань для практичних занять з дисципліни 
«Ділова іноземна мова перша (додаткова» (французька 
мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.140101 «Готельна та ресторанна 
справа»)

фр.мов 4 50 вересень М

533 606 Зубенко С.О. 

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

анг.мов 2 50 червень М

534 606 Зубенко С.О. 

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
6.060102 - «Архітектура»

анг.мов 2 50 вересень М



535 606 Кладько Н.С.

 Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

анг.мов 3 50 грудень М

536 606 Кладько Н.С.

 Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

анг.мов 3 50 грудень М

537 606
Кладько Н.С.           Костенко 
О.О.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
“ Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 1курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напряму підготовки 6.060301 - “Гідротехніка 
(Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та 
водовідведення”.

анг.мов 3 50 червень М

538 606
Кобяков С.В.            
Міщенко К.О

Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного 
спрямування)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»)

анг.мов 3 50 червень М

539 606
Кобяков С.В.            
Міщенко К.О

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування)» 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

анг.мов 3 50 грудень М

540 606 Костенко О.О.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
“ Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 1курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напряму підготовки 6.060301 - “Гідротехніка 
(Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та 
водовідведення”.

анг.мов 3 50 червень М

541 606 Крохмаль А.Н.

Методичні вказівки до виконання самостійної та 
контрольної роботи з дисципліни «Іноземна мова 
професійного спрямування» (англійська мова) для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
6.080101 «Геодезія, картографія та землевпорядкування».

анг.мов 3 50 грудень М



542 606 Крохмаль А.Н.

Методичні вказівки для виконання самостійної та 
контрольної роботи з дисципліни «Іноземна мова 
професійного спрямування» (англійська мова) для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
6.080101 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»

анг.мов 3 50 грудень М

543 606 Курова Ю.В.

Методичні вказівки для практичної роботи з дисципліни 
“ Іноземна мова (додаткова)” (англійська мова) для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 - “Облік і аудит”, 6.030504 “ 
Економіка підприємства”. 

анг.мов 3 50 грудень М

544 606
Курова Ю.В.        
Омельченко А.В.

Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (додаткова)» 
(англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит», 
6.050504 “ Економіка підприємства”.

анг.мов 3 50 грудень М

545 606 Маматова Н.В.

Тексти і тестові завдання для самостійної роботи з 
дисципліни “Ділова іноземна мова” (англійська мова) для 
студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього 
середовища, та збалансоване природокористування”.

анг.мов 3 50 грудень М

546 606 Маматова Н.В.

Тестові завдання з дисципліни “Іноземна мова 
професійного cпрямування” (англійська мова) для 
організації практичної роботи студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
“Менеджмент ”.

анг.мов 3 50 грудень М

547 606 Маматова О.В.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – 
«Готельна та ресторанна справа», 6.020107 – «Туризм».

анг.мов 3 50 грудень М

548 606
Моштаг Є.С.,   
Тарабановська О.М.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська мова) (для організації самостійної роботи 
студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 
6.030509 – «Облік і аудит».

анг.мов 3 50 червень М



549 606
Моштаг Є.С.,   
Тарабановська О.М.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 
6.030509 – «Облік і аудит».

анг.мов 3 50 червень М

550 606 Моісєєнко О.Б.

Збірник тестів та завдань для практичних занять з 
дисципліни «Ділова іноземна мова» (французька мова) 
(для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»)

фр. мов 3 50 грудень М

551 606 Моісєєнко О.Б.

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
(французька мова) для студентів 1-2 курсу заочної форми 
навчання

фр. мов 3 50 грудень М

552 606 Міщенко Н.Д.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська мова) (для організації самостійної роботи 
студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» та 6.030509 
«Облік і аудит»)

анг.мов 3 50 грудень М

553 606 Омельченко А.В.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням) для організації самостійної 
роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
6.170202 «Охорона праці.

анг.мов 3 50 грудень М

554 606 Писаренко Л.М.

Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання: напрямів підготовки 6.020107 
«Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» )

анг.мов 3 50 грудень М

555 606
Потапенко С.М.     Шелухіна 
В.С.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова 
професійного спрямування «(німецька мова)(для 
організації практичної роботи студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент» спеціальності МГКТС)

нім.мов 5 50 вересень М

556 606
Потапенко С.М.     Шелухіна 
В.С.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Ділова іноземна 
мова (німецька мова) (для організації самостійної роботи 
студентів 1-2 курсів заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.020107 «Туризм»)

нім.мов 4 50 лютий М



557 606 Сергєєва Г.Б.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології».

анг.мов 3 50 грудень М

558 606 Сергєєва Г.Б.
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання

анг.мов 3 50 грудень М

559 606 Шумейко Л.В. 

Збірник текстів і завдань з дисципліни “Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” (англійська мова) для 
організації практичної роботи (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання)

анг.мов 2,5 50 грудень М

560 606 Шумейко Л.В. 

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»

анг.мов 2,5 50 червень М

561 606 Юрченко Д.О.

Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 
«Облік і аудит»)

нім.мов 2,5 50 червень М

562 606 Юр’єва Н.П.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Ділова іноземна 
мова» (французька мова) (для організації практичної 
роботи студентів 1-2 курсів денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

фр. мов 3 50 грудень М

563 606 Юр’єва Н.П.

Збірник тестових завдань з дисципліни «Іноземна мова 
професійного спрямування (додаткова)» (французька 
мова) (для організації практичної роботи студентів 4 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.020107 «Туризм»)

фр. мов 3 50 грудень М

564 606 Юр’єва Н.П.

Збірник тестових завдань з дисципліни «Ділова іноземна 
мова перша (додаткова)», «Ділова іноземна мова друга 
(додаткова)» (французька мова) (для організації 
практичної роботи студентів 4 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»)

фр. мов 3 50 грудень М



565 701
Золотарева И.Н.,  Крутовая 
Л.Ф., Пономарев А.С.,  
Хомякова  О.В.

Методические указания и контрольные работы по 
русскому языку (для иностранных студентов 1 курса 
направлений подготовки: 6.030504 «Экономика 
предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 
«Менеджмент»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 
«Архитектура»; 6.050701 «Электротехника и 
электротехнологии»).

укр. 1,5 50 грудень М

566 701
Золотарева И.Н.,  Крутовая 
Л.Ф., Пономарев А.С.,  
Хомякова  О.В.

Методические указания и контрольные работы по 
русскому языку (для иностранных студентов 2 курса 
направлений подготовки: 6.030504 «Экономика 
предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 
«Менеджмент»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 
«Архитектура»; 6.050701 «Электротехника и 
электротехнологии»).

укр. 1,5 50 грудень М

567 701
Золотарьова І.М., Блажко, 
Т.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Психологія» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напрямів підготовки: 6.060101 «Будівництво»; 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»).

укр. 1,5 50 червень М

568 701 Золотарьова І.М.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 
курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 
6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і 
аудит»).

укр. 1,5 50 червень М

569 701
Золотарьова І.М., Блажко, 
Т.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

укр. 1,5 50 грудень М

570 701
Золотарьова І.М., Блажко, 
Т.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Психологія і педагогіка» (для студентів 1 
курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 
6.030504 «Економіка підприємства»; 6.030509 «Облік і 
аудит»; 6.030601 «Менеджмент»).

укр. 1,5 50 грудень М

571 701
Золотарьова, І.М.,  
Острянська, Н.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Психологія» (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.140101– «Готельно-
ресторанна справа».

укр. 1,5 50 червень М



572 701 Пономарев О.С.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.092202 «Електричний транспорт»). 

укр. 1,5 50 червень М

573 701 Пономарев О.С.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи «Основи психології та педагогіки» (для студентів 6 
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.092202 
«Електричний транспорт»).

укр. 1,5 50 червень М

574 701 Пономарев О.С.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.050702 
«Електромеханіка»).

укр. 1,5 50 вересень М

575 701 Пономарев О.С.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.050702 «Електромеханіка»).

укр. 1,5 50 червень М

576 701 Пономарев О.С.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.050702 «Електромеханіка»).

укр. 1,5 50 вересень М

577 701 Хом’якова О.В.

Методичні вказівки до практичних занять 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– «Економіка та 
підприємництво»). 

укр. 1,5 50 грудень М

578 701 Хом’якова О.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи 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– «Економіка та 
підприємництво»).

укр. 1,5 50 грудень М



579 701 Хом’якова О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Основи педагогіки та психології» (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології» та слухачів другої вищої освіти 
напряму підготовки 0906 – «Електротехніка»).

укр. 1,5 50 червень М

580 701 Хом’якова О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.060101 – 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 0921– «Будівництво»).

укр. 1,5 50 червень М

581 701 Хом’якова О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Психологія» (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.050701 – 
«Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої 
вищої освіти напряму підготовки 0906– 
«Електротехніка»).

укр. 1,5 50 грудень М

582 701 Хом’якова О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт 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. 1,5 50 червень М

583 701 Хом’якова О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт 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– «Економіка 
та підприємництво»).

укр. 1,5 50 грудень М

584 701 Хом’якова О.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи 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. 1,5 50 грудень М



585 702
Горбенко А.М., Горбенко 
В.Н., Вальченко И.В.

Черчение. Введение в предмет и язык предмета. 
Методические указания для практических и 
самостоятельных занятий по курсу "Черчение" для 
иностранных учащихся подготовительного отделения.

Рос. 2 50 лютий 2011 М

586 702

Вальченко И.В., Лубяная 
О.Л., Плотникова Т.А., 
Сергійчук Л.В., Соколова 
Г.П.

Основы экономической и социальной географии мира. 
Методические указания для практических и 
самостоятельных занятий по курсу "Экономическая и 
социальная география мира" для иностранных студентов 
подготовительного отделения гуманитарных 
специальностей.

Рос. 4 50
вересень 

2011
М

587 801 Андренко, О.А.

Методичні вказівки для виконання розрахунково – 
графічного завдання з дисципліни «Облік у бюджетних 
установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 
0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 
6.030509 – «Облік і аудит»).

укр. 2,0 50 жовтень М

588 801 Андренко, О.А.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік у 
бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і 
аудит»)

укр. 2,0 50 жовтень М

589 801 Ачкасов, А.Є. и Косяк , А.П. 

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни 
«Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0501 – 
«Економіка і підприємництво» (галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і 
аудит»)

укр. 2,0 50 жовтень М

590 801 Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Звітність підприємства» (для слухачів другої 
вищої освіти за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і 
аудит»)

укр. 2,0 50 жовтень М

591 801 Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Організація обліку» (для слухачів другої 
вищої освіти за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і 
аудит»)

укр. 2,0 50 жовтень М



592 801 Ачкасов , А.Є. и Косяк, А.П.

Методичні вказівки до самостійного вивчення 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. 2,0 50 жовтень М

593 801 Ачкасов, І.А.

Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення 
практичних занять з дсципліни «Управління проектами» 
(для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і 
адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент», 
спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» і для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – 
«Економіка підприємства» заочної форми навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М

594 801 Базецька, Г.І.

Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів, проведення практичних 
занять і виконання контрольної роботи роботи (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 2,5 50 жовтень М

595 801 Базецька, Г.І.

Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів,проведення практичних 
занять і виконання курсової роботи (для студентів 6 курсу 
заочної форми спеціальності 7.050107 – «Економіка 
підприємства»).

укр. 2,6 50 жовтень М

596 801 Бойко, Л.Г. 

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання розрахунково -графічної 
роботи з дисципліни «Введення у спеціальність» (для 
студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства».

укр. 2,5 50 жовтень М

597 801
Васильєва, 
І.М. и Віноградська, Н.С.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
курсу «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу 
галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» 
напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми 
навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М



598 801
Васильєва, 
І.М. и Віноградська, Н.С.

Методичні вказівки для виконання контролної роботи з 
курсу «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу 
галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» 
напряму 6.030601 - «Менеджмент» » і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.050107 – «Економіка 
підприємства» заочної форми навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М

599 801
Васильєва, 
І.М. и Віноградська, Н.С.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
курсу «Економічна діагностика» (для студентів 6 курсу 
спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» 
заочної форми навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М

600 801
Васильєва , 
І.М. и Віноградська, Н.С.

Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення 
практичних занять з курсу «Економічна діагностика» (для 
студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.050107 - «Економіка підприємства» заочної форми 
навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М

601 801
Воронков, О.О. и Воронкова, 
Т.Б.

Методичні вказівки для виконання 
розрахунково–графічної роботи з курсу «Економетрія» 
(для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 
– «Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”)

укр. 2,0 50 жовтень М

602 801
Воронков, О.О. и Воронкова, 
Т.Б.

Методичні вказівки для виконання 
розрахунково–графічної роботи з курсу «Економетрія» 
(для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент 
адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» 
заочної форми навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М

603 801
Воронков, О.О. и Воронкова, 
Т.Б.

Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
самостійної роботи з курсу «Теорія ймовірності і 
математична статистика» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальностей 7.050016 – Облік і аудит і 70050107 
– Економіка підприємства заочної форми навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М

604 801
Воронков, О.О. и Воронкова, 
Т.Б.

Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
самостійної роботи з курсу «Теорія ймовірності і 
математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 - 
«Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М



605 801 Воронков, О.О. 

Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
самостійної роботи з курсу «Економіко – математичне 
моделювання» для студентів галузі знань 0305 «Економіка 
та підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» та 6.030509 “Облік і аудит” 
заочної форми навчання.

укр. 2,0 50 жовтень М

606 801 Гелеверя, Є.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
самостійної роботи з курсу «Ціноутворення» для слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 - “Економіка 
підприємства» та 7.050106 “Облік і аудит”заочної форми 
навчання.

укр. 2,0 50 жовтень М

607 801 Гелеверя, Є.М.

Гроші та кредит: методичні вказівки для самостійної 
роботи студентів, проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботи студентів (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво», напрямів підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік 
і аудит» ).

укр. 2,0 50 жовтень М

608 801 Горєлкіна, Ю.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Аудит» (для студентів галузі знань 0306 - 
«Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання).

укр. 2,5 50 вересень М

609 801 Едаменко, М.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Екологія» (для студентів галузі знань 0507 - 
«Електротехніка та електромеханіка» заочної форми 
навчання).

укр. 1,5 50 вересень М

610 801 Жемеренко, О.В.

Внутрішньогосподарський контроль: Методичні вказівки 
для самостійної роботи студентів і проведення 
практичних занять (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання галузі знань 0305 – «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і 
аудит»).

укр. 2,0 50 жовтень М



611 801 Жемеренко, О.В.

Економіка будівництва: методичні вказівки до 
самостійної роботи студентів і проведення практичних 
занять (для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво" 
спеціальності "Міське будівництво і господарство» і 
слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092103 – 
«Міське будівництво і господарство» і 7.092101 – 
«Промислове і цивільне будівництво»).

укр. 2,0 50 вересень М

612 801 Жовтяк, Г.А.

Ціноутворення: Методичні вказівки до виконання 
контрольної роботи(для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства, 
6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 – «Економіка 
та підприємництво»).

укр. 2,0 50 жовтень М

613 801 Ковалевська, А.В.
Стратегія підприємства: Методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів і проведення практичних 
занять.

укр. 2,0 50 вересень М

614 801 Кожокіна, К.О.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і 
самостійної роботи «Історія економічних вчень» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – 
«Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 вересень М

615 801 Мількін, І.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання розрахунково – графічного 
завдання з дисципліни «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» (для 
студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 
6.030504 – « Економіка підприємства»).

укр. 2,0 50 жовтень М

616 801 Островський, І.А.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
самостійної роботи і виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Економічна теорія» (для студентів галузі 
знань 0601 - «Будівництво та архітектура» напряму 
6.060101- «Будівництво» заочної форми навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М



617 801
Островський, І.А. і 
Тимофєєва С.Б.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і 
проведення практичних занять з дисципліни «Основи 
економічної теорії» (для студентів галузі знань 0306 - 
«Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М

618 801
Охріменко, 
В.М. и Леонтьєва, Ю.Ю.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни "Планування і контроль на підприємстві" (для 
студентів заочної форми навчання ФПО та ЗН, галузь 
знань - 0305 Економіка та підприємництво, напрям 
підготовки - 6.030504 Економіка підприємства)

укр. 2,0 50 вересень М

619 801 Петрова, В.Ф.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і 
аудит»).

укр. 2,0 50 жовтень М

620 801 Петрова, В.Ф.

Бухгалтерський облік: Методичні вказівки до виконання 
практичних завдань та самостійної роботи студентів 
дисципліни (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
галузей знань 0305 – «Економіка і підприємництво» і 0306 
- « Менеджмент і адмініструваня»).

укр. 2,0 50 жовтень М

621 801 Петрова, В.Ф.

Особливості обліку в міському господарстві: Методичні 
вказівки до виконання практичних завдань та контрольної 
роботи з дисципліни (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
галузей знань 0305 – «Економіка і підприємництво» 
напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»).

укр. 2,0 50 вересень М

622 801
Пушкар Т.А. и Сиренко, 
Н.М. 

Методичні вказівки для самостійної роботи, виконання 
контрольної роботи і проведення практичних занять з 
дисципліни «Економічна теорія» (для студентів галузі 
знань 0507-«Електротехніка та електромеханіка» напряму 
6.050702 - «Електромеханіка» заочної форми навчання)

укр. 2,6 50 вересень М



623 801 Пушкар, Т.А.

Національна економіка: Методичні вказівки для 
організації самостійної роботи студентів галузі 0305 
«Економіка та підприємництво» напрямів 6.030504 
«Економіка підприємства» та 6.030509 “Облік і аудит” 
заочної форми навчання.

укр. 2,0 50 вересень М

624 801 Пушкар, Т.А.

Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні 
вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 – 
«Менеджмент».

укр. 2,2 50 вересень М

625 801
Пушкар, Т.А. и Федорова, 
В.Г.

Потенціал і розвиток підприємства: методичні вказівки 
для самостійної роботи студентів, проведення практичних 
занять і виконання контрольної роботи (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво», напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»).

укр. 2,8 50 жовтень М

626 801 Пушкар, Т.А. 

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання контрольної роботи і самостійної роботи з 
дисципліни «Економічна теорія» (для студентів галузі 
знань 0507-«Електротехніка та електромеханіка» напряму 
6.050701- «Електротехніка та електротехнології» заочної 
форми навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М

627 801
Пушкар, Т.А. и Сиренко, 
Н.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
самостійнох роботи студентів і виконання контрольної 
роботи курсу «Розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка» (для слухачів другої вищої освіти, 
спец. 7.050107 – «Економіка підприємства» та 7.050106 – 
«Облік і аудит»). 

укр. 2,6 50 жовтень М

628 801 Сиренко, Н.М.
Регіональна економіка: методичні вказівки для виконання 
розрахунково – графічної роботи.

укр. 2,0 50 жовтень М

629 801
Сиренко, Н.М. и Кожокіна, 
К.О.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і 
самостійної роботи «Економічна історія» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і 
аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 жовтень М

630 801 Соловйова, О.Є.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
курсу «Економіка праці і соціально – економічні 
відносини» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» та 6.030509 “Облік і аудит” 
заочної форми навчання.

укр. 2,0 50 жовтень М



631 801 Соловйова, О.Є.

Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
самостійної роботи студентів з курсу «Економіка праці і 
соціально – економічні відносини» для слухачів другої 
вищої освіти, спеціальностей 7.050107 - “Економіка 
підприємства» та 7.050106 “Облік і аудит” заочної форми 
навчання.

укр. 2,0 50 жовтень М

632 801
Тимофєєва С.Б., 
Островський І.А.

Макроекономіка: методичні вказівки для проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – 
«Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”)

укр. 2,0 50 жовтень М

633 801
Тимофєєва С.Б., 
Островський І.А.

Мікроекономіка: методичні вказівки для самостійної 
роботи, проведення практичних занять і виконання 
контрольної роботи (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - 
“Економіка підприємства”)

укр. 2,4 50 жовтень М

634 801 Циганок, В.Н.

Оподаткування підприємств: Методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів, проведення практичних 
занять і виконання контрольної роботи (для студентів 
заочної форми навчання еапряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит» і 
слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.050106 – 
«Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»)

укр. 2,0 50 жовтень М

635 801 Циганок, В.Н.

Оподаткування: Методичні вказівки для самостійної 
роботи студентів і виконання контрольної роботи (для 
студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і 
адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» 
заочної форми навчання).

укр. 2,0 50 жовтень М

636 802
Воронкова, Т.Б. и 
Охріменко, В.М. и 
Воронков, О.О. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних
робот з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»
(для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН
спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства»,
7.050106 «Облік і аудит».

укр. 2,0 50 жовтень М

637 802 Карпалюк І.Т.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи по
курсу «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА» (для студентів 2
курса заочної форми навчання напрямів підготовки
6.030504 - «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і
аудит»).

укр. 2,0 50 жовтень М



638 802
Карпалюк, І.Т. и Чернявська, 
М.В. и Глєбова, М.Л. 

МВ до практичних занять з курсу «Теоретичні основи
електротехніки» (для студентів 3 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.050702 —
«Електромеханіка», та для 2, 3 курсів напряму підготовки
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слуха

укр. 2,0 50 жовтень М

639 802 Карпалюк І.Т.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
"Економічна інформатика" (для студентів 2 курсу
напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства",
6.030509 "Облік і аудит").

укр. 2,0 50 жовтень М

640 802
Карпалюк, І.Т. и Чернявська, 
М.В. и Глєбова, М.Л. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу
«Електричні машини» (для студентів 3-4 курсів заочної
форми навчання напрямів підготовки 6.050701
«Електротехніка та електротехнології», 6.050702 —
«Електромеханіка») та слухачів другої вищої освіти.

укр. 2,0 50 жовтень М

641 802 Мордовцев, С.М. 

Методичні вказівки до виконання до виконання
контрольної роботи з курсу "Ін-формаційни системи і
технології в обліку" (для слухачів другої вищої осві-ти
заочної форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік
і аудит»).

укр. 2,0 50 жовтень М

642 802 Мордовцев, С.М. 

Методичні вказівки до виконання до виконання
контрольної роботи з курсу "Управлінські інформаційні
системи в анализі і аудиті" (для слухачів другої ви-щої
освіти заочної форми навчання, спеціальності 7.050106 –
«Облік і аудит»).

укр. 2,0 50 жовтень М

643 802 Мордовцев, С.М. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з
курсу "Системи управління базами даних" (для студентів
4 курсу заочної форми навчання за напрямом 0502
(6.030601) "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент
організацій").

укр. 2,0 50 жовтень М

644 802 Мордовцев, С.М. 

МВ до виконання лабораторних робот з курсу
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В
ОБЛІКУ» (для слухачів другої вищої освіти заочної
форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і ау-
дит») /Укл.: Мордовцев С.М. – Харків: ХНАМГ, 2011 – 32
с.

укр. 2,0 50 жовтень М



645 802 Мордовцев, С.М. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з
курсу «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В
ОБЛІКУ» (для студентів заоч-ної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підго-
товки 6.030509 – «Облік і аудит»).

укр. 2,0 50 жовтень М

646 802 Мордовцев, С.М. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «1С
БУХГАЛТЕРІЯ» (для студентів заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»).

укр. 2,0 50 жовтень М

647 802 Мордовцев, С.М. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В
ОБЛІКУ» (для студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки
6.030509 – «Облік і аудит»).

укр. 2,0 50 жовтень М

648 802
Охріменко, В.М. и 
Воронкова, Т.Б. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних
робот з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»
(для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН
спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства»,
7.050106 «Облік і аудит».

укр. 2,0 50 жовтень М

649 802
Охріменко, В.М. и 
Воронкова, Т.Б. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
„ Інформаційні технології в будівництві, бази даних” для
студентів 3 курсу ФПО та ЗН напрямку підготовки
6.060101 – Будівництво, спеціальності МБГ).

укр. 2,0 50 жовтень М

650 802
Охріменко, В.М. и 
Воронкова, Т.Б. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
„ТЕОРІЯ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ” (для
студентів 3 курсу ФПО та ЗН напряму підготовки
6.030601 – Менеджмент, спеціальності Менеджмент
організацій, спеціалізація "Інформаційні системи в
менеджменті").

укр. 2,0 50 жовтень М

651 802
Охріменко, В.М. и 
Воронкова, Т.Б. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
„ТЕОРІЯ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ” (для
студентів 3 курсу ФПО та ЗН напряму підготовки
6.030601 – Менеджмент, спеціальності Менеджмент
організацій, спеціалізація "Інформаційні системи в
менеджменті").

укр. 2,0 50 жовтень



652 802 Чернявська М.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Основи метрології і електричні виміри" (для
студентів 3 курсу заочної форми навчання та для слухачів
другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701
"Електротехніка та електротехнології", 6.

укр. 2,0 50 жовтень М

653 803 Васильєв О.В., Богдан Н.М.

Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання
контрольної роботи та виконання практичних завдань з
дисципліни "Економіка і організація інноваційної
діяльності" (для слухачів другої вищої освіти, напряму
підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец.
7.050107 - «Економіка підприємства»)

укр. 2,0 50 Грудень М

654 803 Васильєв О.В., Богдан Н.М.

Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання
контрольної роботи та виконання практичних завдань 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. 2,0 50 Грудень М

655 803 Васильєв О.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з
дисципліни "Економіка інвестицій" (для слухачів другої
вищої освіти, спеціальності 7.092101 - «Промислове і
цивільне будівництво» і 7.092103 - "Міське будівництво і
господарство")

укр. 2,0 50 Грудень М

656 803 Васильєв О.В.

Методичні вказівки для самостійного вивчення
дисципліни "Економіка інвестицій" (для слухачів другої
вищої освіти, спец. 7.092101 - «Промислове і цивільне
будівництво» і 7.092103 - "Міське будівництво і
господарство")

укр. 2,0 50 Грудень М

657 803 Одаренко Т.Є.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисциплини "Організація
виробництва" (для студентів 4 курсу заочної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства,
галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво»)

укр. 2,0 50
Листопад-
грудень

М

658 803 Поспєлов О.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з
дисципліни "Організація виробництва" (для слухачів
другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 -
Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка
підприємства»)

укр. 2,0 50 Грудень М



659 803 Поспєлов О.В.

Методичні вказівки для самостійного вивчення
дисципліни "Організація виробництва" (для слухачів
другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 -
Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка
підприємства»)

укр. 2,0 50 Грудень М

660 803 Фісун К.А., Жовтяк Г.А.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з
дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і
адміністрування», напряму підготовки 6.030601 –
«Менеджмент»)

укр. 1,5 50 Грудень М

661 803 Фісун К.А., Жовтяк Г.А.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та
проведення практичних занять з дисципліни "Маркетинг"
(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки
6.030504 «Економіка підприємства, 6.030509 «Облік і
аудит» галузі знань 0305 – «Економіка та
підприємництво»)

укр. 2,0 50 Грудень М


