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1 101 Сєдишев Є.С., 

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Технічна реконструкція будівель" ( для студентів 4 
курсу денної та 5 курсу  заочної форми навчання 
напрямку 0921  (6.060101) "Будівництво" спеціальності 
"МБГ")

укр. 1 10 грудень Р

2 101 Молодченко Г.А. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Реконструкція та зміцнення будівель ( для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання та слухічав 
другої вищої освіти напрямку 0921  "Будівництво" 
спеціальності "ПЦБ")

укр. 1 10 грудень Р

Затверджую:       

  Ректор ХНАМГ _______________проф. Л.М. Шутенко

План
видання навчально-методичної літератури (робочих програм) ХНАМГ на 2011 р.

спеціальності "ПЦБ")

3 101 Сіроменко А.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Будівельні конструкції" ( для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напрямку 6.030601  
"Менеджмент" )

укр. 1 10 грудень Р

4 101 Стоянов Є.Г.         

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Конструкції будівель та споруд" ( для студентів 3 
курсу денної форми навчання напрямку 6.060102  
"Архітектуа")

укр. 1 10 грудень Р

5 101 Шмуклер В.С.

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Наукові дослідження" ( для студентів 5 курсу 
денної форми навчання напрямку  "Будівництво" 
спеціальності 7.092101 "ПЦБ")

укр. 1 10 грудень Р

6 101 Псурцева Н.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Обстеження та реконструкція  будівель" ( для 
студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної та 2 курсу 
слухачів другої вищої освіти напрямку 0921  
"Будівництво" спеціальності "МБГ")

укр. 1 10 грудень Р



7 101 Пустовойтова О.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Архітектурні та будівельні конструкції" ( для 
студентів 3 курсу денної та заочної  форм навчання 
напрямку  підготовки 6.060103  - "Гідротехніка (водні 
ресурси)")

укр. 1 10 грудень Р

8 101 Золотов С.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Будівельні конструкції" ( для студентів 3 та 4  
курсу денної та  заочної форм навчання та 2 курсу 
слухачів другої вищої форм навчання напрямку 0921 
(6.060101)  "Будівництво")

укр. 1 10 грудень Р

9 101 Пустовойтова О.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Будівельні конструкціїї. (Залізобетонні 
конструкції)" ( для студентів 3 курсу денної, 4 курсу 
заочної  форм навчання напрямку 6.060101  "Будівництво" 
спеціальності "МБГ")

укр. 1 10 грудень Р

10 101 Стоянов Е.Г.

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Динаміка будівельних конструкцій" ( для студентів 
5 курсу денної, 6 курсу заочної та 3 курсу слухачів другої 
вищої овіти напрямку 0921 (6.060101) "Будівництво" 
спеціальності "ПЦБ")

укр. 1 10 грудень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 

11 101 Седишев Є.С.

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Залізобетонні конструкціїї" ( для  2 курсу слухачів 
другої вищої освіти напрямку 0921  "Будівництво" 
спеціальності "МБГ")

укр. 1 10 грудень Р

12 101 Седишев Е.С.

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Метрологія і стандартизація" ( для студентів 4 
курсу денної, 4 курсу заочної та 2 курсу слухачів другої 
вищої освіти напрямку 0921 (6.060101)  "Будівництво" 
спеціальності "ПЦБ")

укр. 1 10 грудень Р

13 101 Попельнух В.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Проектування деревяних конструкцій" ( для 
слухачів  2 курсу  другої вищої форм навчання напрямку 
0921  "Будівництво" спеціальності "ПЦБ")

укр. 1 10 грудень Р

14 101 Жиляков В.Я., 

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Будівельні конструкції (металеві конструкції)" (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання 
напрямку підготовки 6.060101  "Будівництво")

укр. 1 10 грудень Р



15 101 Мазур В.А. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програм  з 
курсу "Металеві конструкції" " (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання, напрямку підготовки 6.060101  
"Будівництво")

укр. 1 10 грудень Р

16 101 Лугченко О.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
курсу «Металеві конструкції» (для слухачів фукультету 
післядипломної освіти спеціальності 7.092103 
(7.06010103) «Міське будівництво та господарство»

укр. 1 10 грудень Р

17 101 Шаповалов О.М.

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

укр. 1 10 грудень Р

18 101 Шмуклер В.С. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
курсу "Спецкурс за напрямком магістреської роботи" ( 
для студентів 5 курсу денної форми навчання напрямку 
"Будівництво" спеціальності 8.092101 "ПЦБ")

укр. 1 10 грудень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 

19 101 Золотов С.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
курсу «Основи наукових досліджень» (для слухачів другої 
вищої освіти напрямку підготовки 0921  (6.060101) 
"Будівництво" спеціальності "ПЦБ")

укр. 1 10 грудень Р

20 101 Лугченко О.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
курсу «Проектування металевих конструкцій» (для 
слухачів другої вищої освіти напрямку підготовки 0921  
(6.060101) "Будівництво" спеціальності "ПЦБ")

укр. 1 10 грудень Р

21 101 Лугченко О.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
курсу «Металеві конструкції» (для слухачів фукультету 
післядипломної освіти, 7.092101 (7.06010101 
)«Промислове і цивільне будівництво» 

укр. 1 10 грудень Р

22 102 Бронжаєв, М.Ф.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Підвалини, фундаменти, механіка грунтів” (для студентів 
4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої 
освіти, напряму підготовки – 6.060101 – "Будівництво" )

укр. 1 10 грудень Р



23 102 Рудь, О.Г.

Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни "Основи механіки грунтів" (для студентів 3 
курсу заочної форми за напрямом 6.060101 - 
"Будівництво" спеціальності "Промислове та цивільне 
бцдівництво" )

укр. 1 10 грудень Р

24 102
Таранов, В.Г. 
 Александрович, В.А.

Програма та робоча навчальна програма з дисциплін 
Спецкурс зха за напрямком магістерської роботи (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму 
підготовки 6.060101 - "Будівництво").

укр. 1 10 грудень Р

25 102 Таранов , В.Г.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Механіка грунтів, основи та фундаменти” (для студентів 
3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки – 
6.060103 – "Гідрологія(водні ресурси)" 

укр. 1 10 грудень Р

26 102 Гаврилюк, О.В.

Программа та робоча навчальна программа з дисципліни 
Геологія та геоморфололгія (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання, напряму підготовуки 6.080101 - 
"Геодезія, картографія та землеустрій")

укр. 1 10 грудень Р

27 102
Таранов, В.Г. 
 Набока, А.А. 

Программа та робоча навчальна программа з дисципліни 
Моделювання геотехгічних ситуацій (для студентів 5 
курсу денної форми навчання, напряму підготовуки 0921 

укр. 1 10 грудень Р27 102
 Набока, А.А. курсу денної форми навчання, напряму підготовуки 0921 

(6.060101) - "Будівництво")

укр. 1 10 грудень Р

28 104 Абєлєшов В.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для 
студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
6.140101 "Готельно-ресторанна справа").

укр. 1 10 березень Р

29 104 Деркач І.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Інженерна інфраструктура міст» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» 
спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»)

укр. 1 10 жовтень Р

30 104 Деркач І.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Інженерне обладнання булівель» (для 
слухачів другої вищої освіти напряму 6.060101 
"Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та 
господарство")

укр. 1 10 жовтень Р



31 104 Ковальов Д.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Інженерне обладнання булівель» (для 
слухачів другої вищої освіти напряму 6.060101 
"Будівництво" спеціальності "Промислове і цивільне 
будівництво")

укр. 1 10 жовтень Р

32 104 Алексахін О.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» (для 
слухачів другої вищої освіти напряму 6.060101 
"Будівництво" спеціальностей "Міське будівництво та 
господарство" і "Промислове і цивільне будівництво")

укр. 1 10 жовтень Р

33 105 Апатенко Т.М.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ "Технічний рисунок"(для слухачів другої 
вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та 
господарство»)

укр. 1 10 березень Р

34 105 Безлюбченко О.С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Планування міст і транспорт"(для слухачів другої вищої 
освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та 
господарство»)

укр. 1 10 березень Р

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 

35 105 Безлюбченко О.С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Урбаністика"(для слухачів другої вищої освіти, за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» 
спеціальності "Міське будівництво та господарство»)

укр. 1 10 березень Р

36 105 Безлюбченко О.С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Управління міськими територіями" (для слухачів другої 
вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та 
господарство»)

укр. 1 10 березень Р

37 105 Губіна М.В.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ  «Основи управління територією» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання, за напрямом 
підготовки 6.080101 «Геодезія картографія та 
землевпорядкування» зі спеціальності «Геоінформаційні  
технології»)

укр. 1 10 березень Р



38 105 Губіна М.В.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Міський моніторинг та 
основи проектної справи" (для слухачів другої вищої 
освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та 
господарство»)

укр. 1 10 березень Р

39 105 Жидкова Т.В.

Програма  та  робоча  програма  навчальної дисципліни  
«Міська кліматологія» (для студентів 2  курсу денної і 
заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, за 
напрямом підготовки (0921) 6.060101  – «Будівництво», зі 
спеціальності «Міське будівництво та господарство»)

укр. 1 10 березень Р

40 105 Жидкова Т.В.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ»
(для студентів 5  курсу денної і заочної форм навчання, та 
слухачів другої вищої освіти, за напрямом 
підготовки(0921) 6.060101  – «Будівництво», зі 
спеціальності 7.8.092103 «Міське будівництво та 
господарство») 

укр. 1 10 березень Р

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

41 105 Жидкова Т.В.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВИХ І 
ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ» (для студентів 4  курсу 
денної  і 5  курсу заочної форм навчання, та слухачів 
другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 
6.060101  – «Будівництво»,  зі спеціальності «Міське 
будівництво та господарство») 

укр. 1 10 березень Р

42 105 Завальний О.В.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Техніко-економічне обґрунтування у містобудуванні" 
(для слухачів другої вищої освіти,
 за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» 
зі спеціальності "Міське будівництво та господарство")

укр. 1 10 квітень Р



43 105 Линник І.Е.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Комплексне освоєння та 
утримання міської забудови"(для слухачів другої вищої 
освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та 
господарство»)

укр. 1 10 березень Р

44 105 Линник І.Е.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Інженерна підготовка 
міських територій"(для слухачів другої вищої освіти, за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» 
спеціальності "Міське будівництво та господарство»)

укр. 1 10 березень Р

45 105 Мізяк М.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Проектування об'єктів готельно-ресторанного 
господарства"(для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання та ФПО, за напрямом підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа» професійного спрямування 
"Готельне господарство")

укр. 1 10 липень Р

46 105 Пагі Б.Ю.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Міські інженерні 
споруди"(для слухачів другої вищої освіти, за напрямом укр. 1 10 червень Р46 105 Пагі Б.Ю. споруди"(для слухачів другої вищої освіти, за напрямом 
підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 
"Міське будівництво та господарство»)

укр. 1 10 червень Р

47 105 Романенко І.І., Семенов В.Т.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ "Спецкурс за тематикою магістерської 
роботи планування та обробка результатів 
експерименту"(для студентів 5 курсу денної  форми 
навчання, за напрямом підготовки 0921(6.060101) 
«Будівництво» спеціальності 8.092103 (8.06010103) 
«Міське будівництво та господарство»)

укр. 1 10 березень Р

48 105 Черноносова Т.О.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ "Інженерний благоустрій територій 
великих міст" (для слухачів другої вищої освіти, за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» зі 
спеціальності "Міське будівництво та господарство")

укр. 1 10 березень Р



49 105 Черноносова Т.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Планування та благоустрій міст" (для  слухачів другої 
вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 
(6.060101)«Будівництво» зі спеціальності "Міське 
будівництво та господарство", спеціалізації спеціалізації 
«Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція 
будівель»)

укр. 1 10 березень Р

50 105
Черноносова Т.О., Завальний 
О.В., Безлюбченко О.С.

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
за спеціальністю 092103 «Міське будівництво і 
господарство»

укр. 1 10 лютий Р

51 105 Черноносова Т.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для  
слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 
(6.060101) "Будівництво" зі спеціальності "Міське 
будівництво та господарство")

укр. 1 10 березень Р

52 105
Чепурна С.М., Гордієнко 
С.М.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ "Міський транспорт вулиці та дороги" 
(для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 
0921 «Будівництво» 
зі спеціальності "Міське будівництво та господарство»)

укр. 1 10 березень Р

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

53 105
Чепурна С.М., Гордієнко 
С.М.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ "Проектування транспортних систем" (для 
слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 
0921 «Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво 
та господарство»)

 укр. 1 10 березень Р

54 105
Штомпель Н.Е., Семенов 
В.Т. 

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ "Проблеми сучасного містобудування" 
(для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 
0921 «Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво 
та господарство»)

укр. 1 10 червень Р

55 105 Штомпель Н.Е.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи містобудування та архітектури» (для студентів 2 
курсу денної , 3 курсу заочної форм навчання та ФПО, за 
напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та 
електротехнології зі спеціальності "Світлотехніка і 
джерела світла") 

укр. 1 10 червень Р



56 106 Хесін В.О.

    Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
дісциплини «Нормативно-правове супроводження 
проектної діяльності» для студентів 6 курсу напрямку 
підготовки 1201  «Архітектура» спеціальності 7.120102 
/8.120102 «Містобудування» .

укр. 1 10 Грудень Р

57 106 Древаль І.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
дісциплини «Теорія містобудування» для студентів 5 
курсу напрямку підготовки 1201  «Архітектура» 
спеціальності 8.120102 «Містобудування» .

укр. 1 10 Грудень Р

58 106 Цигичко С.П.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Архітектурна екологія» (для студентів 5 курсу напряму 
підготовки 1201 «Архітектура» спеціальностей 7.120102 і 
8.120102 «Містобудування»)

укр. 1 10 Грудень Р

59 107 Панова Л.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Сучасні проблеми містобудування» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 1201 – 
«Архітектура» спеціальностей 7.120102, 8.120102 – 
«Містобудування») 

укр. 1 10 Березень Р

60 107 Панова Л.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Архітектурна екологія» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання напряму 1201 – укр. 1 10 Квітень Р60 107 Панова Л.П. курсу денної форми навчання напряму 1201 – 
«Архітектура» спеціальностей 7.120102, 8.120102 – 
«Містобудування») 

укр. 1 10 Квітень Р

61 109 Шаповал С.В.

Програма і робоча програма з дисципліни "Будівельне 
матеріалознавство" (для слухачів другої вищої освіти 
освітньо-кваліфікаційного рівня
 бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво»)

укр. 1 10 Квітень Р

62 109 Морковська Н.Г.

Програма і робоча програма з дисципліни "Технологія 
зведення, ремонту і реконструкції спец. споруд (для 
студентів заочної форми навчання напряму підготовки  
0921 (6.060101) – «Будівництво») 

укр. 1 10 Квітень Р

63 109 Морковська Н.Г.

Програма і робоча програма з дисципліни "Технологія 
зведення будівель та споруд і технологія реконструкції" 
(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092101 
– «Промислове та цивільне будівництво»)

укр. 1 10 Квітень Р



64 109 Морковська Н.Г.

Програма і робоча програма з дисципліни "Технологія 
зведення, ремонту, реконструкції спец. споруд (для 
студентів заочної форми навчання та слухачів другої 
вищої освіти напряму підготовки  0921 (6.060101) – 
«Будівництво»)

укр. 1 10 Квітень Р

65 109 Морковська Н.Г.

Програма і робоча програма з дисципліни "Технологія 
будівельного виробництва" (для студентів заочної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки  0921(6.060101) – «Будівництво») 

укр. 1 10 Квітень Р

66 109 Шаповал С.В.
Програма і робоча програма з дисципліни "Виробнича 
база будівництва" (для слухачів другої вищої освіти, 
напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»)

укр. 1 10 Квітень Р

67 109 Болотських О.М.

Програма і робоча програма з дисципліни "Корозія та 
захист будівельних матеріалів та конструкцій" (для 
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 
(6.060101) - "Будівництво")

укр. 1 10 Квітень Р

68 109 Кондращенко О.В.
Програма і робоча програма з дисципліни "Композиційні 
будівельні матеріали" (для слухачів другої вищої освіти 
напряму підготовки 0921 (6.060101) -"Будівництво")

укр. 1 10 Квітень Р

Програма і робоча з дисципліни "Механізація та 

69 109 Болотських О.М.

Програма і робоча з дисципліни "Механізація та 
автоматизація будівельних та ремонтно-будівельних 
робіт" (для слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 0921 (6.060101) -  «Будівництво»)

1 10 Квітень Р

70 109 Болотських О.М.

Програма і робоча програма з дисципліни "Будівельна 
техніка" (для слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 0921 (6.060101) -  «Будівництво» спеціальності 
«Міське будівництво та господарство» 7.06010103)

укр. 1 10 Квітень Р

71 109 Котляр М.І.

Програма і робоча програма з дисципліни "Технологія 
зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд" 
(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 0921 (6.060101)"Будівництво")

укр. 1 10 Квітень Р

72 110 Євдокімов А.А. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 2 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа»).

укр. 1 10 квітень Р



73 110 Євдокімов А.А. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
„ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 
(6.030601) "Менеджмент").

укр. 1 10 квітень Р

74 110 Білогуров В.П. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання напряму 6.020107 
«Туризм»).

укр. 1 10 листопад Р

75 110 Глушенкова І.С. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ» для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій».

укр. 1 10 березень Р

76 110 Коба Г.І. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з дисципліни 
«Метрологія та стандартизація» (для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»).

укр. 1 10 травень Р

6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»).

77 110 Коба Г.І. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з дисципліни 
«Інженерна геодезія» (для слухачів другої вищої освіти 
напряму підготовки 0921 (6.060101-«Будівництво») 
спеціальності «Міське будівництво і господарство».

укр. 1 10 липень Р

78 110 Кучеренко Є.І. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГІС ПРОЕКТАМИ» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.070908 «Геоінфромаційні системи та 
технології»).

укр. 1 10 березень Р



79 110 Кучеренко Є.І. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» (для 
магістрів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0709 «Геодезія, картографія та 
землевпорядкування» (6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)).

укр. 1 10 березень Р

80 110 Метешкін К.О. 

  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
„ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.092108 
"Теплогазопостачання і вентиляція" напряму підготовки 
0921 "Будівництво").

укр. 1 10 вересень Р

81 110 Метешкін К.О. 

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інформаційні мережі» для 
студентів 3 курсу денної форми та 4 курсу заочної форми 
навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій».

укр. 1 10 вересень Р

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДЛЯ СЛУХАЧІВ 

82 110 Патракеєв І.М. 
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДЛЯ СЛУХАЧІВ 
ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.092108 
«Теплогазопостачання та вентиляція».

укр. 1 10 грудень Р

83 110 Патракеєв І.М. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 6 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 
7.120102 «Містобудування» та 8.120102 
«Містобудування»).

укр. 1 10 грудень Р

84 110 Патракеєв І.М. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«КАРТОГРАФІЯ» (для студентів 2 курсу денної та 3 
курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»).

укр. 1 10 грудень Р



85 110 Патракеєв І.М. 

 РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.092103 «Міське будівництво та 
господарство»).

укр. 1 10 грудень Р

86 110 Патракеєв І.М. 

 РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
0921 «Будівництво» спеціальності 7.092101 «Промислове 
та цивільне будівництво»).

укр. 1 10 грудень Р

87 110 Патракеєв І.М. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
„ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 7.092103 
"Міське будівництво та господарство" напряму 
підготовки 0921 "Будівництво").

укр. 1 10 грудень Р

88 110 Патракеєв І.М. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
„ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.092101 
"Промислове та цивільне будівництво" напряму 

укр. 1 10 грудень Р

"Промислове та цивільне будівництво" напряму 
підготовки 0921 "Будівництво").

89 110 Патракеєв І.М. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
„СУПУТНИКОВА ГЕОДЕЗІЯ” (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»).

укр. 1 10 грудень Р

90 110 Толстохатько В.А. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПРОГРАМУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ГІС ЗАДАЧ» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»).

укр. 1 10 листопад Р

91 110 Толстохатько В.А. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БАЗИ 
ДАНИХ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання 
напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»).

укр. 1 10 листопад Р



92 110 Толстохатько В.А. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ГЕОДАНИХ» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»).

укр. 1 10 грудень Р

93 110 Толстохатько В.А. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ФОТОГРАМЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ 
ЗОНДУВАННЯ» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).

укр. 1 10 грудень Р

94 201 Бараннік В.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Екологічний моніторинг” (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)

укр. 1 10 Квітень Р

95 201 Галетич І.К.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Екологія за професійним 
спрямуванням” (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»)

укр. 1 10 Квітень Р

електротехнології»)

96 201 Галетич І.К.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 3 курсу 
денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 1 10 Квітень Р

97 201 Галетич І.К.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу 
денної, заочної форм навчання та студентів факультету 
післядипломної освіти напряму підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)

укр. 1 10 Квітень Р

98 201 Галетич І.К.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.080101 
«Геоінформаційні системи і технології»)

укр. 1 10 Квітень Р

99 201
Катков М.В.                  
Телюра Н.О.

Основи екології: Програма та робоча програма
навчальної дисципліни (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.170202 „ОПР”)

укр. 1 10 Жовтень Р



100 201 Катков М.В.                  
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»)

укр. 1 10 Жовтень Р

101 201 Катков М.В.                  

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Соціальна екологія” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 1 10 Жовтень Р

102 201 Катков М.В.                  

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Техноекологія” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 1 10 Жовтень Р

103 201 Катков М.В.                  

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Системи, принципи та інструменти управління довкіллям 
” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 1 10 Жовтень Р

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання 

104 201 Катков М.В.                  
„Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.140101 "Готельно - ресторанна 
справа")

укр. 1 10 Жовтень Р

105 201 Катков М.В.                  

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна 
справа")

укр. 1 10 Жовтень Р

106 201
Ладиженський В.М. 
Іщенко А.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Проектні розробки в галузі використання та охорони 
вод”(для студентів 5 курсу денної форми навчання 
напряму 0708 «Екологія» спеціальності 8.070801 - 
„Екологія та охорона навколишнього середовища”)

укр. 1 10 Вересень Р

107 201 Спірін О.І.

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

укр. 1 10 Вересень Р



108 201 Саратов І.Ю.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„ Інженерна гідрологія” (для студентів 3 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 
– «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 1 10 Вересень Р

109 201 Червякова Т.Б.

Програма та робоча програма навчальної 
дисципліни“Екологія людини” (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
„Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”)

укр. 1 10 Травень Р

110 201 Чернікова О.Ю.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Основи екологічного підприємництва” (для студентів 4 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»)

укр. 1 10 Вересень Р

111 202 Айрапетян Т.С.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія очистки промислових стічних вод» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 1 10 травень Р

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Водні ресурси, їх використання та охорона» (для 

112 202 Берещук М.Я.
«Водні ресурси, їх використання та охорона» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»)

укр. 1 10 травень Р

113 202 Бєляєва В.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія заготівельних робіт водопровідно-
каналізаційних систем» (для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.060103 - "Гідротехніка 
(Водні ресурси)")

укр. 1 10 вересень Р

114 202 Гуцал І.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни: 
«Очистка побутових стічних вод» (для студентів 4 курсу 
денної та заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060103  «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 1 10 лютий Р



115 202
Дегтерева Л.І., Булгакова 
О.В.

Програма  навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Мікробіологія’’ ( для студентів 4 
курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060103-”Гідротехніка (Водні ресурси)”)

укр. 1 10 лютий Р

116 202
Дегтерева Л.І., Ковальова 
О.О.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Санітарно-гігієнічні основи 
спеціальності” (для студентів 4 курсу денної і заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 1 10 травень Р

117 202 Душкін С.С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Експлуатація водогосподарських об’єктів” (для студентів 
4-5 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 
6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)”)

укр. 1 10 листопад Р

118 202 Душкін С.С., Шевченко Т.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та 
водовідвідних споруд” (для студентів денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр», напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка 
(Водні ресурси)”)

укр. 1 10 вересень Р

(Водні ресурси)”)

119 202
Колеснік Н.Ю., Ковальова 
О.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Водовідвідні мережі та споруди» 
(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»)

укр. 1 10 вересень Р

120 202 Крамаренко Л.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія очистки природних вод» (для студентів 4 
курсу денної форми  навчання напряму 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 1 10 листопад Р

121 202 Сорокіна К.Б.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія очистки природних вод» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 1 10 листопад Р



122 205 Гапонова Л.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Будівельна техніка» (для слухачів другої вищої освіти 2 
курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» 
спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання 
і вентиляція»

укр. 1 10 березень Р

123 205 Гапонова Л.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Технічна діагностика систем ТГПіВ» (для слухачів 
другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 
(6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 
(7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1 10 березень Р

124 205
Гапонова Л.В., Ромашко 
О.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Аварійні ситуації систем ТГПіВ і їх ліквідація» (для 
слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 
0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 
(7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1 10 лютий Р

125 205 Гранкіна В.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Метрологія і стандартизація» (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти 
напряму 0921  (6.060101) «Будівництво» спеціальності  
«Теплогазопостачання і вентиляція» )

укр. 1 10 травень Р

«Теплогазопостачання і вентиляція» )

126 205 Гранкіна В.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Очищення вентиляційних викидів» (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої 
освіти напряму 0921  (6.060101) «Будівництво» 
спеціальності  «Теплогазопостачання і вентиляція» )

укр. 1 10 квітень Р

127 205 Гранкіна В.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921  
(6.060101) «Будівництво» спеціальності  
«Теплогазопостачання і вентиляція» )

укр. 1 10 квітень Р

128 205 Гранкіна В.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з систем промислової вентиляції» (для слухачів 
другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 
(6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 
(7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1 10 жовтень Р



129 205 Євсєєва Т.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Кондиціювання повітря» (для слухачів другої вищої 
освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) 
Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1 10 жовтень Р

130 205 Євсєєва Т.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Опалення» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу 
напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» 
спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання 
і вентиляція»

укр. 1 10 жовтень Р

131 205 Євсєєва Т.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Теплопостачання» (для слухачів другої вищої освіти 2 
курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» 
спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання 
і вентиляція»

укр. 1 10 жовтень Р

132 205 Ільченко Б.С.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Гідравлічні і аеродинамічні машини» (для слухачів 
другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 
(6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 
(7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1 10 травень Р

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 

133 205 Ромашко О.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Виробнича база систем ТГПіВ» (для слухачів другої 
вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) 
Теплогазопостачання і вентиляція» 

укр. 1 10 лютий

134 205 Ромашко О.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Санітарно-технічне обладнання будівників» (для 
слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 
0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 
(7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1 10 лютий

135 205 Ромашко О.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс за напрямом спеціалізації» (для слухачів другої 
вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) 
Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1 10 лютий



136 205 Хренов О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з газопостачання» (для слухачів другої вищої 
освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) 
Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1 10 лютий

137 205 Хренов О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з потокорозподілу в системах ТГПіВ» (для 
слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 
0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 
(7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 1 10 вересень

138 206 Печеніжський Ю.Є.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1,2 курсів заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 - 
“Транспортні технології (за видами транспорту)”) 

укр. 1 10 Вересень Р

139 206 Коваленко Л.Б.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання за напрямами підготовки 6.020107 – “Туризм”, 
6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”. 

укр. 1 10 Вересень Р

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія ймовірності» (для слухачів другої вищої освіти, 

140 206 Вороновська Л.П.
«Теорія ймовірності» (для слухачів другої вищої освіти, 
що навчаються за напрямом підготовки 7.050106 - “Облік 
і аудит"

укр. 1 10 Вересень Р

141 206
Данилевський М.П., 
Радченко В.В.. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Вища математика” для студентів 1, 2 курсів денної 
форми навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, 
картографія та землеустрій”)  

укр. 1 10 Вересень Р

142 207 Репетенко, М.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Метрологія та стандартизація » (для студентів 3 курсу 
денної і заочної форм навчання освітньо - 
кваліфікаційного рівня бакалавр, 6.060103 – «Гідротехніка 
(водні ресурси)»

Укр. 1 10 черв.11 Р

143 207 Демиденко, Т.П.

Програма та робоча програма дисципліни «Інженерна та 
комп’ютерна графіка» для студентів 1 та 2 курсу денної та 
2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напрям підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємництва»

Укр. 1 10 лют.11 Р



144 207 Гриньова, Н.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.092103 – «Міське будівництво та 
господарство»

Укр. 1 10 черв.11 Р

145 207 Гриньова, Н.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.092202 – «Електротранспорт»

Укр. 1 10 черв.11 Р

146 207 Гриньова, Н.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів 1 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 – «Менеджмент»)

Укр. 1 10 черв.11 Р

147 207 Репетенко, М.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерна і комп'ютерна графіка» (для студентів 1 курсу 
денної і заочної форм навчання освітньо - 
кваліфікаційного рівня бакалавр, 6.170202 – «Охорона 
праці»)

Укр. 1 10 черв.11 Р

148 301
Андрейченко В.П.,     
Закурдай С.О.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Проектування та розробка 
електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 
4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

укр. 1 10 Квітень Р
Закурдай С.О. 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричні 
системи і комплекси транспортних засобів»)

149 301
Андрейченко В.П.,     
Закурдай С.О.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Електричне обладнання 
транспортних засобів” (для студентів 3-4 курсів заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів»)

укр. 1 10 Квітень Р

150 301
Далека В. Х.,                  Ісаєв 
Л. О.,                 Гарбуз Н. В. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Правила експлуатації міського електричного транспорту” 
(для студентів всіх форм навчання і слухачів другої вищої 
освіти напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» 
спеціальності 7.050703, 8.050703 – «Електричний 
транспорт»)

укр. 1 10 Грудень Р



151 301
Далека В. Х.,              Гарбуз 
Н. В.,           Гордієнко О. С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Енергозбереження та енергетичний менеджмент” (для 
студентів всіх форм навчання і слухачів другої вищої 
освіти напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка») 

укр. 1 10 Грудень Р

152 301
Далека В. Х.,         Гордієнко 
О. С.,        Гарбуз Н. В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Ресурсозбереження на транспорті” (для студентів всіх 
форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)

укр. 1 10 Грудень Р

153 301
Донець О.В.,       Калініченко 
Ю.С

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Теорія електропривода” (для 
студентів другої вищої освіти напряму підготовки 
6.050702 – «Електромеханіка»)

укр. 1 10 Червень Р

154 301 Єсаулов С.М.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої» (для 
студентів 4 - 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0922 (6.070502) – «Електромеханіка»)

укр. 1 10 Лютий Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація і 
ремонт електромеханічних пристроїв» (для студентів 4 

155 301
Зубенко Д.Ю., 
Голтв’янський М.А. 

ремонт електромеханічних пристроїв» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.050702 – «Електромеханіка», спеціальності 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)

укр. 1 10 Квітень Р

156 301
Зубенко Д.Ю., 
Голтв’янський М.А. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  «Двигуни внутрішнього згоряння» 
(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», спеціальності 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)

укр. 1 10 Квітень Р

157 301 Нем В.К.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «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 10 Травень Р



158 301
Далека В.Х., Ісаєв Л.О., 
Гарбуз Н.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Конструкційні матеріали” (для студентів всіх форм 
навчання і слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка») 

укр. 1 10 Грудень Р

159 301 Шпіка М.І.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Системи керування 
електроприводами” (для студентів для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка»)

укр. 1 10 Вересень Р

160 301
Далека, В.Х. , Шпіка, М.І. , 
Шавкун, В.М.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Науково-дослідна робота 
студентів” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 - 
«Електромеханіка».

укр. 1 10 Вересень Р

161 301 Шпіка М.І.

 Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Силові перетворювачі для 
автоматизованого електроприводу” (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 0922 
(6.050702) – «Електромеханіка»)

укр. 1 10 Вересень Р

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 

162 301 Далека, В.Х. ,  Шавкун, В.М.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “НДРС” для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 - 
«Електромеханіка».

укр. 1 10 Вересень Р

163 301
Калініченко Ю.С., 
Кульбашний, О.В.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” 
(для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 0922(6.050702) – «Електромеханіка» 
спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації 
та електропривод» та слухачів другої вищої освіти )

укр. 1 10 Вересень Р

164 301 Кисельов М.І., ФатеєвВ.М.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Тягові електричні апарати” для 
студентів 1 курсу другої вищої освіти напряму підготовки 
6.050702) – «Електромеханіка»).

укр. 1 10 Вересень Р



165 301 Нем В.К.,  Лукашова Н.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Електропостачання 
електротранспорту» для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка».

укр. 1 10 Вересень Р

166 301 Сидоренко В.Ф.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Ремонт технічних засобів 
електричного транспорту» (для студентів 2 курсу другої 
вищої освіти напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод»). 

укр. 1 10 Вересень Р

167 301 Сидоренко В.Ф., ГарбузН.В. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Матеріалознавство і технологія матеріалів” (для 
студентів всіх форм навчання і слухачів другої вищої 
освіти напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»)

укр. 1 10 Вересень Р

168 301 Скуріхін І.Л.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Механічне обладнання рухомого 
складу» (для студентів 2 курсу другої вищої освіти 
напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», 
спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та 

укр. 1 10 Вересень Р

спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)

169 301 Фатеєв В.М.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого 
електроприводу» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод»).

укр. 1 10 Вересень Р

170 301 Фатеєв В.М.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Проектування електромеханічних 
пристроїв і систем» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод»)

укр. 1 10 Вересень Р



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

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Спецкурс за тематикою 
магістерської роботи” для студентів 5 курсу, для магістрів 
за напрямом підготовки 6.050702 - «Електромеханіка». 

укр. 1 10 Вересень Р

172 303 Кузнєцов О.М.

Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
“Технічна механіка” для студентів 2,3 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.170202 – 
«Охорона праці».

укр. 1 10 жовтень Р

173 303 Середа Н.В.

Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
“Будівельна механіка” для слухачів 1 і 2 курсу другої 
вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – 
«Будівництво».

укр. 1 10 жовтень Р

174 303 Середа Н.В.

Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
“Опір матеріалів” для слухачів 1 і 2 курсів другої вищої 
освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – 
«Будівництво».

укр. 1 10 жовтень Р

175 303 Пушня В.О.

Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
“Технічна механіка” для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент».

укр. 1 10 жовтень Р

«Менеджмент».

176 305 Абракітов, В.Е.

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.080101 - “Геодезія, 
картографія та землеустрій”).

українська 1 10 Вересень Р

177 305 Гарьковець , А.М. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА 
ПРАЦІ НА ТРАНСПОРТІ” (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) 
«Електромеханіка»).

українська 1 10 Травень Р

178 305 Гарьковець , А.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “охорона праці” (для студентів 4,5 
курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 
(6.050702) «електромеханіка», всіх спеціальностей).

українська 1 10 Травень Р



179 305 Гарьковець , А.М. 

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
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 10 Травень Р

180 305 Губенко, В.Д.

Навчальна програма і робоча програма навчальної 
дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі 
охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми 
кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702. 
«Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 
«Охорона праці»).

українська 1 10 Серпень Р

181 305 Губенко, В.Д.

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація наглядової діяльності в галузі охорони 
праці» (для студентів 4 курсу денної форми 
кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702. 
«Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 
«Охорона праці»).

українська 1 10 Грудень Р

182 305 Данова, К.В.

Навчальна і робоча програма дисципліни "Профілактика 
виробничого травматизму та професійних захворювань" 
для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 

українська 1 10 Листопад Р
для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 "Охорона праці".

183 305 Данова, К.В.

 Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни 
"Виробнича санітарія" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 0922 «Електромеханіка» 
спеціальності 7.092202, 8.092202 «Електричний 
транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному 
транспорті».

українська 1 10 Листопад Р

184 305 Дмитрієв, С.Л.

Навчальна і робоча програма навчальної 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 1 10 Березень Р

185 305 Доронін , Є.В.

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Безпека життєдіяльності (ля студентів 3 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.060103 
""Гідротехніка (водні ресурси” спеціальності 
„Водопостачання и водовідведення).

українська 1 10 Листопад Р



186 305 Доронін , Є.В.

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека життєдіяльності” (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.060103 - 
“Гідротехніка (водні ресурси”).

українська 1 10 Листопад Р

187 305 Доронін , Є.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека життєдіяльності” (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.050702 
„Електромеханіка” зі спеціальностей „Електричний 
транспорт”, “ Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод” та “Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів”).

українська 1 10 Жовтень Р

188 305
Доронін , Є.В.  Дмитрієв, 
С.Л.

Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни 
“Основи пожежної безпеки” (для студентів 3 курсу денної 
форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 
«Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 
«Охорона праці»).

українська 1 10 Грудень Р

189 305
Доронін , Є.В.  Дмитрієв, 
С.Л.

 Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни 
“Пожежна безпека виробництва” (для студентів 4 курсу 
денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі 
знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 
6.170202 «Охорона праці»).

українська 1 10 Грудень Р

6.170202 «Охорона праці»).

190 305
Доронін , Є.В.  Дмитрієв, 
С.Л.

Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни 
“Теорія горіння та вибуху” (для студентів 4 курсу денної 
форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 
«Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 
«Охорона праці»).

українська 1 10 Грудень Р

191 305
Жигло, Ю.І.      Мікуліна, 
І.О.

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека праці” (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці").

українська 1 10 Грудень Р

192 305
Жигло, Ю.І.      Мікуліна, 
І.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Психологія праці та її безпеки” (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 
"Охорона праці").

українська 1 10 Грудень Р



193 305
Жигло, Ю.І.      Нікітченко 
О.Ю

 Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для 
студентів 2-го курсу, галузь знань 1702 “цивільна 
безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”.

українська 1 10 Квітень Р

194 305 Заіченко, В.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво»).

українська 1 10 січень Р

195 305 Заіченко, В.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво»).

українська 1 10 січень Р

196 305
Заіченко, В.І.       Жигло, 
Ю.І.

Програма і робоча програма з навчальної 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 10 Вересень Р

Програма і робоча програма з навчальної дисципліни 
«Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної 

197 305
Заіченко, В.І.       Жигло, 
Ю.І.

«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 10 Вересень Р

198 305
Коржик, Б.М.    Губенко, 
В.Д.

Навчальна програма і робоча програма навчальної 
дисципліни «Державне соціальне страхування від 
нещасних випадків та професійних захворювань на 
виробництві» (для студентів 3 курсу денної форми 
кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702. 
«Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 
«Охорона праці»).

українська 1 10 Грудень Р

199 305
Коржик, Б.М.  Дмитрієв, 
С.Л.

Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни 
“Експертиза з охорони праці” (для студентів 2 курсу 
денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі 
знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 
6.170202 «Охорона праці»).

українська 1 10 Травень Р



200 305 Коржик, Б.М.  
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека життєдіяльності” для слухачів 2-ї вищої освіти 
напряму підготовки 0922 (6.050702) - “Електромеханіка”).

українська 1 10 Грудень Р

201 305 Нікітченко, О.Ю.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для 
студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.140101 „ Готельно-ресторанна справа ”.

українська 1 10 Квітень Р

202 305
Нікітченко, О.Ю.  
Чеботарьова, О.В.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисциплін «Безпека життєдіяльності» та 
«Безпека життєдіяльності»(Охорона праці,БЖД,ЦО)(для 
студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання 
галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» за 
напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» , 6.030504 
«Економіка підприємства».

українська 1 10 Серпень Р

203 305 Нікітченко, О.Ю.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Промислова екологія» (для студ. 
3-го курсу, галузь знань 1702 “цивільна безпека”, напрям 
підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

українська 1 10 Червень Р

Програма навчальної дисципліни і робоча програма 

204 305 Нікітченко, О.Ю.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Соціально – економічні основи 
охорони праці» (для студентів 4-го курсу, галузь знань 
1702 “цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 
“Охорона праці”).

українська 1 10 Червень Р

205 305 Обухов, С.О. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Цивільна оборона” (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.140101 - “Готельно-
ресторанна справа”).

українська 1 10 Травень Р

206 305 Обухов, С.О.   Доронін , Є.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека життєдіяльності та цивільна оборона” (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.050701„Еелектротехніка та 
електротехнологія” зі спеціальностей „Світлотехніка і 
джерела світла” та “Електричні системи 
електроспоживання”).

українська 1 10 Травень Р



207 305 Серіков , Я.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Основи охорони праці в енергетиці” для студентів 6 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0906 – 
«Електротехніка» (6.050701 – Електротехніка та 
електротехнології) спеціальності «Світлотехніка і джерела 
світла».

українська 1 10 Грудень Р

208 305 Серіков , Я.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Електробезпека в будівництві” (для бакалаврів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
"Будівництво " спеціальності “Промислове і цивільне 
будівництво” спеціалізації “Охорона праці в 
будівництві”).

українська 1 10 Грудень Р

209 305 Серіков , Я.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Електробезпека в будівництві” (для магістрів 5 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) "Будівництво" спеціальності “Промислове і 
цивільне будівництво” спеціалізації “Охорона праці в 
будівництві”).

українська 1 10 Грудень Р

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Електробезпека в будівництві” (для спеціалістів 5 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 0921 

210 305 Серіков , Я.О.
денної форми навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) "Будівництво" спеціальності “Промислове і 
цивільне будівництво” спеціалізації “Охорона праці в 
будівництві”).

українська 1 10 Грудень Р

211 305
Сєріков, Я.О.  Гарьковець , 
А.М.

Навчальне видання робоча і навчальна програма з 
дисципліни «Електробезпека» студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки (6.170202) «Охорона 
праці».

українська 1 10 Грудень Р

212 305

Сєріков, Я.О.  Гарьковець , 
А.М.  Данова, К.В.      
Доронін   Є.В. Дмитрієв, 
С.Л.

Навчальне видання «Робоча і навчальна програма з 
дисципліни «Науково-дослідна робота студентів 4 і 5 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 
(6.050702) «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона 
праці на електричному транспорті».

українська 1 10 Вересень Р

213 305 Чеботарьова, О.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека життєдіяльності” (для студентів першого курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
„Менеджмент” спеціальності „Логістика”).

українська 1 10 Грудень Р



214 305 Чеботарьова, О.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Безпека експлуатації будівель та споруд” (для студентів 3 
курсу денної форми навчання, галузь 1702 „Цивільна 
безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

українська 1 10 Грудень Р

215 305 Чеботарьова, О.В.

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Медіко-біологічні основи охорони праці” (для студентів 
3 курсу денної форми навчання, галузь 1702 „Цивільна 
безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

українська 1 10 Грудень Р

216 305
Чеботарьова, О.В.   
Мікуліна, І.О.

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов” 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” , 
спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”, 
спеціалізації “Охорона праці в будівництві”).

українська 1 10 Грудень Р

217 305
Чеботарьова, О.В.   
Мікуліна, І.О. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання, Галузь 1702 
„Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 

українська 1 10 Грудень Р
Мікуліна, І.О. 

„Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 
“Охорона праці”).

218 305 Іванов, В.М. 

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека експлуатації буді-вельних машин і 
технологічного обладнання ” (для спеціалістів 5 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) “Будівництво”, спеціаль-ності “Промислове та 
цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в 
будівництві”).

українська 1 10 Вересень Р

219 305 Іванов, В.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека експлуатації будівельних машин і 
технологічного обладнання ” (для бакалаврів 4 курсу ден-
ної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
“Будівництво”, спеціальнос-ті “Промислове та цивільне 
будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в бу-
дівництві”).

українська 1 10 Вересень Р



220 305 Іванов, В.М. 

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека експлуатації будівельних машин і 
технологічного обладнання ” (для магістрів 5 курсу ден-
ної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) 
“Будівництво”, спе-ціальності “Промислове та цивільне 
будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в 
будівництві”).

українська 1 10 Вересень Р

221 305 Іванов, В.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Потенційно небезпечні виробничі технології та їх 
ідентифікація” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму 
підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

українська 1 10 Вересень Р

222 305 Іванов, В.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Управління охоро-ною праці” (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна 
безпека", напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

українська 1 10 Вересень Р

223 306 Бєліков, Ю.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія української культури» для студентів І курсу 
напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)». 

укр. 1 10 Грудень Р

«Гідротехніка (Водні ресурси)». 

224 306 Бєліков, Ю.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Культурологія» для студентів ІІІ курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

укр. 1 10 Грудень Р

225 306 Жигло, В.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія української культури.для студентів І курсу денної 
форми навчання напрямів підготовки 6.170202 - «Охорона 
праці», 6.050702 – «Електромеханіка»

укр. 1 10 Листопад Р

226 306 Жигло, В.В.,  Лисенко, М.С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія української культури для студентів ІІ курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - 
«Менеджмент».

укр. 1 10 Листопад Р

227 306 Лисенко, М.С. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Етика бізнесу»для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за 
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

укр. 1 10 Грудень Р



228 306 Рассоха, І.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія української культури» для студентів 1 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства».

укр. 1 10 Грудень Р

229 306 Рассоха, І.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Естетика» для студентів 2 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
підготовки 6.170202 «Охорона праці».

укр. 1 10 Грудень Р

230 306 Рассоха, І.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Культурологія (етика, естетика)»для студентів 1 курсу 
денної та заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і 
аудит». 

укр. 1 10 Грудень Р

231 306 Рассоха, І.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Методологія наукових досліджень» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

укр. 1 10 Грудень Р

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 

232 306
Рябченко, О.Л. , Романова, 
С.С. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія української культури»для студентів 2 курсу 
денної форми навчання за напрямком підготовки 6.140101 
– «готельно-ресторанна справа».

укр. 1 10 Грудень Р

233 306 Яцюк, М.В. 

Програма та робоча програма навчальної 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 10 Грудень Р

234 306 Яцюк, М.В. и Бурмака, В.П.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія України»для студентів І курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
галуззю знань 0305 − «Економіка та підприємництво» 
напрямів підготовки 6.030504 − «Економіка 
підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит».

укр. 1 10 Грудень Р



235 307 Безуглий А. В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.070101 “Транспортні технології 
(за видами транспорту)”

укр. 1 10 грудень Р

236 307 Назаренко Є. І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для студентів 1-3 курсів заочної форми 
навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 
“Електромеханіка”).

укр. 1 10 грудень Р

237 307 Аксьонова К. Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка”)

укр. 1 10 грудень Р

238 307 Безуглий А. В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання бакалаврів за напрямом 6.030601 
“Менеджмент”)

укр. 1 10 грудень Р

239 307 Петченко О. М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.170202 “Охорона праці”)

укр. 1 10 грудень Р

240 401 Абраменко  І.Г.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ З 
КУРСУ«АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД» для 
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» (0906 - 
Електротехніка) зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.

укр. 1 10 грудень Р

241 401 Абраменко  І.Г. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Автоматизований 
електропривод» для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" зі спеціалізації 
„Менеджмент організацій паливно-енергетичного 
комплексу”.

укр. 1 10 листопад Р



242 401 Абраменко  І.Г. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Теорія автоматичного 
керування»для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - 
"Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.

укр. 1 10 грудень Р

243 401 Бородін  Д.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Інформаційні комп'ютерні 
технології»для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.090603 – „Електротехнічні системи 
електроспоживання”. 

укр. 1 10 листопад Р

244 401 Бородін  Д.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Автоматизовані системи 
диспетчерського управління»для слухачів другої вищої 
освіти зі спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні 
системи електроспоживання”. 

укр. 1 10 грудень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електричні апарати»для 

245 401 Буряк  В.М. 

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

укр. 1 10 листопад Р

246 401 Гаряжа  В.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Вступ до електротехніки» 
для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 "Менеджмент" зі спеціалізації 
„Менеджмент організацій паливно-енергетичного 
комплексу”.  

укр. 1 10 грудень Р

247 401 Гаряжа  В.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Вступ до спеціальності» 
для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.090603 
– „Електротехнічні системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 листопад Р



248 401 Гаряжа  В.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електрична частина 
станцій та підстанцій» для слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 1 10 грудень Р

249 401 Гаряжа  В.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електричні станції та 
підстанції» для студентів 4 курсів денної та заочної форм 
навчання, а також для слухачів другої вищої освіти 
напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" 
(0906 - "Електротехніка") зі спеціальності 
„Електротехнічні системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 листопад Р

250 401
Гаряжа  В.М. , Перепечений  
В.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електричні станції та 
підстанції» для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" зі 
спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-
енергетичного комплексу”.  

укр. 1 10 грудень Р

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електротехнічні 

251 401 Дьяков  Є.Д. 
навчальної дисципліни з курсу «Електротехнічні 
матеріали»для слухачів другої вищої зі спеціальностей 
„Електротехнічні системи електроспоживання" та 
„Електричний транспорт".  

укр. 1 10 листопад Р

252 401 Дьяков  Є.Д. , Саприка  О.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Кабельні та повітряні 
лінії електропередачі»для слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 1 10 грудень Р

253 401 Калюжний  Д.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електропостачання та 
електрозбереження» для слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 1 10 листопад Р



254 401
Калюжний  Д.М. , Харченко  
В.Ф. , Воропай  В.Г. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електропостачання міст 
та промислових підприємств»для слухачів другої вищої 
освіти зі спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 квітень Р

255 401 Колбасін  О.І. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Застосування 
обчислювальної техніки в електроенергетиці»для слухачів 
другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 квітень Р

256 401 Колбасін  О.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Комп'ютерні 
інформаційні технології в енергетиці»для слухачів другої 
вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 1 10 листопад Р

257 401
Кравченко  Ю.П. , Саприка  
О.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Споживачі електричної 
енергії»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 
„Електротехнічні системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 березень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 

258 401 Маляренко  В.А. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Енергетичні установки» 
для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 "Менеджмент" зі спеціалізації 
„Менеджмент організацій паливно-енергетичного 
комплексу”.  

укр. 1 10 травень Р

259 401 Маляренко  В.А. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Енергетичні 
установки»для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної 
форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти 
напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" 
(0906 - "Електротехніка") зі спеціальності 
„Електротехнічні системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 липень Р



260 401 Маляренко  В.А. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Спецкурс за напрямком 
магістерської роботи»для студентів 5 курсу денної форми 
навчання зі спеціальності 8.090603 – „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 березень Р

261 401 Рожков  П.П. , Рожкова  С.Е.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Мікропроцесорна 
техніка»для слухачів другої вищої зі спеціальності 
„Електротехнічні системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 березень Р

262 401 Рожков  П.П. , Рожкова  С.Е. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Надійність електричних 
мереж»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 
„Електротехнічні системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 вересень Р

263 401 Рой  В.Ф. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Планування і обробка 
результатів експеременту»для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.090603 – 
„Електротехнічні системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 квітень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 

264 401 Рой  В.Ф. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Техніка високих напруг» 
для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання, а 
також слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 
6.050701 – "Електротехніка та електротехнології" (0906 - 
"Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 квітень Р

265 401 Рой  В.Ф. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Техніка та електрофізика 
високої напруги»для студентів 4 курсу денної, 5 курсу 
заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти 
напряму підготовки 6.050701 – "Електротехніка та 
електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 1 10 квітень Р



266 401 Сендерович  Г.А. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електричні системи та 
мережі»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 
„Електротехнічні системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 квітень Р

267 401 Харченко  В.Ф. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електропостачання міст 
та промислових підприємств» для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
"Менеджмент" зі спеціалізації „Менеджмент організацій 
паливно-енергетичного комплексу”.  

укр. 1 10 листопад Р

268 401 Харченко  В.Ф. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електропостачання 
підприємств ЖКГ» для студентів 3 курсів денної та 
заочної форм навчання напряму 6.050702 – 
“Електромеханіка” зі спеціальностей “Електричні системи 
і комплекси транспортних засобів”, “Електричний 
транспорт”, “Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод”.  

укр. 1 10 березень Р

269 401 Хітров   А.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електропостачання» для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво" зі 
спеціаліальності "Міське будівництво та господарство".  

укр. 1 10 травень Р

270 401 Хітров   А.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Монтаж, наладка та 
експлуатація електрообладнання» для слухачів другої 
вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 1 10 квітень Р

271 401 Хітров   А.В. , Капустін  Г.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Електрообладнання 
установок» для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент" зі 
спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-
енергетичного комплексу”.  

укр. 1 10 листопад Р



272 401 Швець  С.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Перехідні процеси в 
електроенегетиці» для студентів 3, 4 курсів денної та 4 
курсу заочної форми навчання, а також для слухачів 
другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 – 
"Електротехніка та електротехнології" (0906 - 
"Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання.  

укр. 1 10 березень Р

273 401 Швець  С.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Перехідні процеси в 
енергетичних системах» для студентів 3, 4 курсів денної 
та 4 курсу заочної форми навчання, а також для слухачів 
другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 – 
"Електротехніка та електротехнології" (0906 - 
"Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”.  

укр. 1 10 травень Р

274 401 Шимук  Д.С. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Релейний захист та 
автоматика»для слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 1 10 липень Р

електроспоживання”.  

275 401 Шимук  Д.С. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Релейний захист та 
автоматика»для студентів 4 курсу денної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.030601 – "Менеджмент" зі 
спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-
енергетичного комплексу”.  

укр. 1 10 березень Р

276 401 Ягуп  В.Г. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни з курсу «Математичні задачі 
електроенергетики» для студентів 2 курсу денної, 3 курсу 
заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти 
напряму підготовки 6.050701 – "Електротехніка та 
електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.  

укр. 1 10 березень Р



277 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Електричні системи та мережі» (для студентів денної і 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 1 10 Квітень Р

278 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Освітлювальні електричні системи та мережі» (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 
спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 1 10 Квітень Р

279 402 Говоров П.П.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія автоматичного керування» (для студентів 3,4 
курсів денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 
спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 1 10 Квітень Р

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 

280 402 Гуракова Л.Д.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Джерела світла» (для студентів 3,4 курсів денної і 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 1 10 Квітень Р

281 402 Назаренко Л.А

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Планування і обробка результатів експерименту» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційних рівня магістр за спеціальністю 8.090605 
«Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 1 10 Вересень Р

282 402 Карась В.І.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 1 10 Квітень Р



283 402 Карась В.І.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Математичне моделювання в світлотехніці» (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 
спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 1 10 Квітень Р

284 402 Бухарін С.Л.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Світлотехнічні матеріали» (для студентів 2,3 курсів 
денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 1 10 Квітень Р

285 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці» 
(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за 
спеціальністю 8.090605, 7.090605 «Світлотехніка і 
джерела світла»)

укр. 1 10 Квітень Р

Програма та робоча програма навчальної дисципліни « 

286 402 Назаренко Л.А

Програма та робоча програма навчальної дисципліни « 
Вступ до світлотехніки » (для студентів 1 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності – 
«Світлотехніка і джерела світла»

укр. 1 10 Вересень Р

287 402
Литвиненко А.С., Ляшенко 
О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Електричні апарати» (для студентів 3,4 курсів денної і 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»).

укр. 1 10 Квітень Р

288 403 Капустін Г.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Загальна електротехніка» (для студентів денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона 
праці»)

укр. 1 10 Вересень Р



289 403 Білоусов О.Ф.

Програма та робоча програма навчальної 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 10 Вересень Р

290 404 Клочко В.М., Повіткін С.В.

Греко-римська і вільна боротьба. Фізичне виховання і 
спорт базова навчальна програма і навчальні плани 
трирічної підготовки спортсменів, суддів і волонтерів. З 
дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", 
"Управління професійною працездатністю" відділення 
спортивного удосконалення (для студентів денної форми 
навчання усіх спеціальностей Академії)

укр. 1 10
березень 
2011 р.

Р

291 405 Зінчина О.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Соціологія»  (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 Охорона праці)

укр. 1 10
травень 

2011
Р

292 405 Садовніков О.К.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Філософія»  (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки  6.170202 Охорона праці)

укр. 1 10
травень 

2011
Р

навчання напряму підготовки  6.170202 Охорона праці)

293 405 Клименко Г.Т.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Соціологія» (для студентів 3 курсу денної і заочної 
форми навчання напрямів підготовки 6.060101  
Будівництво спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 1 10
травень 

2011
Р

294 405 Фатєєв Ю.О.

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Логіка» для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 
Туризм / Укл. доц. Фатєєв Ю.О. – Харків: ХНАМГ, 2011. 
– 26 с.

укр. 1 10
травень 

2011
Р

295 405 Пилипко Є.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Релігієзнавство» для студентів 2 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.140101 Готельно-ресторанна справа

укр. 1 10
травень 

2011
Р



296 405  Садовніков О.К.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Філософія» для студентів 3 курсу 
заочноїформи навчання напряму підготовки 6.080101 
Геодезія, картографія та землеустрій.

укр. 1 10
травень 

2011
Р

297 406 Фатєєв Ю.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Логіка» для студентів 1 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.140101 Готельно ресторанна справа

укр. 1 10
травень 

2011
Р

298 501
Бібік Н.В.,                    Дріль 
Н.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної 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. 1 10 трав. Р

299 501 Бiбiк Н.В.        Юр’єва С.Ю.

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

укр. 1 10 трав. Р

300 501 Гайко Є.Ю.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Оцінка міських територій» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 0502 - укр. 1 10 трав. Р300 501 Гайко Є.Ю. форми навчання за напрямом підготовки 0502 - 
«Менеджмент», спеціальності 7.050201 «Менеджмент 
організацій»)

укр. 1 10 трав. Р

301 501
Губкіна Д.А., Железнякова 
І.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Архітектурно-проектна справа і 
законодавство» для студентів 5 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура» 

укр. 1 10 трав. Р

302 501

Дріль Н.В. Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни   Комплексний тренінг  на 
будівельному підприємстві  (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 
„Економіка підприємства”)

укр.

1 10

трав.

Р

303 501

Мамаєва Т.О. Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Потенціал і розвиток підприємства » (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 1 10 трав. Р



304 501 Пан М.П.,     Тараруэв Ю.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Стратегічне управління 
підприємством» для студентів 5 курсу денної і заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства» 

укр. 1 10 трав. Р

305 501 Пан М.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для 
студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» 

укр. 1 10 трав. Р

306 501 Пан М.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Менеджмент ЗЕД» для студентів 
5 курсу денної і заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» 

укр. 1 10 трав. Р

307 501 Світлічна Т.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Введення в спеціальність» (для студентів 1 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - 
„Економіка підприємства”). 

укр. 1 10 трав. Р

308 501 Світлічна Т.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка і організація 
діяльності будівельного підприємства» для студентів 4 укр. 1 10 трав. Р308 501 Світлічна Т.І. діяльності будівельного підприємства» для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»/ 

укр. 1 10 трав. Р

309 501
Скала Г.Ф.,                   Бібік 
Н.В.

Програма і робоча програма навчальної 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. 1 10 трав. Р

310 501
Соболєва Г.Г.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка  підприємства» для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання  напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства»  

укр. 1 10 трав. Р

311 501
Соболєва Г.Г.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інвестиційний аналіз» (для студентів  4 курсу денної і 4 
курсу заочної форм навчання  напряму підготовки 
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій)

укр. 1 10 трав. Р



312 501
Соболєва Г.Г.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи економіки транспорту» ( для студентів  3курсу 
денної і 4курсу заочної форм навчання  напряму 
підготовки  6.070101 - "Транспортні технології (за видами 
транспорту)"

укр. 1 10 трав. Р

313 501 Соколов Д.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-
трудові відносини» для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»

укр. 1 10 трав. Р

314 501 Соколов Д.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент» 

укр. 1 10 трав. Р

315 501 Тараруэв Ю.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для 
студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» 

укр. 1 10 трав. Р

316 501 Тараруэв Ю.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму 

укр. 1 10 трав. Р316 501 Тараруэв Ю.О.
студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» 

укр. 1 10 трав. Р

317 501 Тимошенко В.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Техніко-економічні основи 
будівництва» для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства» 

укр. 1 10 трав. Р

318 501 Трояновська О.Б

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і організація діяльності будівельного 
підприємства» для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, денної форми навчання за напрямком 
6.030504 «Економіка підприємства».

укр. 1 10 трав. Р

319 501 Трояновська О.Б

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка проектних рішень» для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, усіх форм навчання 
спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». 

укр. 1 10 трав. Р



320 501 Шутенко А.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Життевий цикл житлового 
фонду» для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» 

укр. 1 10 трав. Р

321 501 Шутенко А.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Комерційна робота» для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту) » 

укр. 1 10 трав. Р

322 501 Шутенко А.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент » 

укр. 1 10 трав. Р

323 501 Чалий, І.Г. 

Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна 
програма з дисципліни «Економіка підприємства 
(англійською мовою)» (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і 
аудит»). 

укр. 1 10 трав. Р

324 501 Чеканова Л.Г.

Програма i робоча програма навчальної дисципліни 
«Внутрішній економічний механізм підприємства» для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 

укр. 1 10 трав. Р324 501 Чеканова Л.Г.
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» / 

укр. 1 10 трав. Р

325 501 Чеканова Л.Г.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Управління капіталом» для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» 

укр. 1 10 трав. Р

326 501 Юр’єва С.Ю.

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

укр. 1 10 трав. Р

327 502 Єсіна В.О. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Потенціал і розвиток 
підприємства” для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка 
підприємства”.

укр. 1 10 1 квартал Р



328 502 Волгіна Н.О. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Комплексний тренінг на 
підприємствах міського господарства ” (для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства).

укр. 1 10 4 квартал Р

329 502 Глухарєв С.М. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Економічна діагностика” (для 
студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 7.050107 - Економіка підприємства)

укр. 1 10 2 квартал Р

330 502 Глухарєв С.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Методика викладання економіки” 
(для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 - 
Економіка підприємства).

укр. 1 10 2 квартал Р

331 502 Глухарєв С.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Економічна діагностика” (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.050107 - Економіка підприємства).

укр. 1 10 2 квартал Р

332 502 Козир О.Ф. 

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Муніципальний бюджет і 
фінанси” (для студентів 4 курсу денної форми навчання 

укр. 1 10 3 квартал Р332 502 Козир О.Ф. 
фінанси” (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму 6.030601 - Менеджмент).

укр. 1 10 3 квартал Р

333 502
Димченко О.В. и Гайденко 
С.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Регіональна економіка” для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму 
підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”, 
6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 - “Облік і 
аудит”).

укр. 1 10 2 квартал Р

334 502 Зіньковська А.І. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Кошторисна справа” (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»)

укр. 1 10 2 квартал Р

335 502 Матвєєва Н.М.
  Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Організація виробництва” для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”.

укр. 1 10 2 квартал Р



336 502 Панова О.Д. 

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Ділова іноземна мова” (для 
студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 - 
Економіка підприємства).

укр. 1 10 2 квартал Р

337 503 Наумов М.С.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма  з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу 
денної  форми навчання напряму підготовки 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології".

укр. 1 10
Червень 

2011
Р

338 503 Наумов М.С.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма  з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології".

укр. 1 10
Червень 

2011
Р

339 503 Островський І.А.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма  з 
дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність" для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна  справа”.

укр. 1 10
Червень 

2011
Р

340 503 Островський І.А.
Програма і робоча програма з дисципліни 
«Зовнішньоекономічна діяльність» 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»

укр. 1 10
Червень 

2011
Р

Програма навчальної дисципліни і робоча програма  з 

341 503 Островський І.А.

Програма навчальної дисципліни і робоча програма  з 
дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність" для 
студентів  5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна  справа”.

укр. 1 10
Червень 

2011
Р

342 503 Островський І.А.
Програма і робоча програма з дисципліни 
«Зовнішньоекономічна діяльність»  5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»

укр. 1 10
Травень
2011 р. Р

343 503 Можайкіна Н.В.

Програма і робоча програма з дисципліни «Економічна 
теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання  
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування».

укр. 1 10
Червень 

2011
Р

344 503 Штефан С.І.

Програма і робоча програма з дисципліни «Економічна 
теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання  
напряму підготовки 6.080101 „ Геодезія, картографія та 
землеустрій”.

укр. 1 10
Червень
2011 р Р



345 503

Решетило В.П.,
Єгорова О.Ю.

Програма і робоча програма з дисципліни "Основи 
економічної теорії" для студентів 1 курсу денної 2 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 
"Транспортні технологіі" (за видами транспорту)

укр. 1 10
Червень
2011 р Р

346 503 Москвіна А.О.

Програма і робоча програма з дисципліни «Економічна 
теорія» для студентів 3 курсу денної  форми навчання 
напряму підготовки 6.060103 "Гідротехніка (Водні 
ресурси)".

укр. 1 10
Червень
2011 р. Р

347 503 Москвіна А.О.
Програма і робоча програма з дисципліни «Економічна 
теорія» для студентів заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.060103"Гідротехніка (Водні ресурси)".

укр. 1 10
Червень
2011 р Р

348 503 Наумов М.С.
Програма і робоча програма з дисципліни «Основи 
економічної теорії» для студентів денної форми навчання 
напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці".

укр. 1 10
Червень 

2011
Р

349 504 Василевська Н.Є.

Програма та робоча програма 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 10 квітень 2011 Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 

350 504
Василевська Н.Є., Шкурко 
О.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" (для 
студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601– "Менеджмент")

укр. 1 10 липень 2011 Р

351 504 Василевська Н.Є.

Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна 
програма з дисципліни "Бухгалтерський облік 2" (для 
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). 

укр. 1 10 липень 2011 Р

352 504 Власова О.Є. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма  
навчальної дисципліни "Облік цінних паперів" (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит")

укр. 1 10 липень 2011 Р

353 504 Власова О.Є. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Податковий облік і звітність" (для 
студентів денної та заочної форм навчання студентів 
спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"). 

укр. 1 10 липень 2011 Р



354 504 Власова О.Є. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Управлінський облік" (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і 
аудит"). 

укр. 1 10 липень 2011 Р

355 504 Воскобойніков В.А. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 – "Облік і аудит") 

укр. 1 10 липень 2011 Р

356 504 Димченко В.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Облік у банках" для студентів 4 
курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми 
напряму підготовки 6.030509 - "Облік і аудит". 

укр. 1 10 липень 2011 Р

357 504 Димченко В.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Фінанси та фінанси 
підприємства"для студентів 3 курсу денної та заочної 
форми навчання за напрямом підготовки: 6.020107 
–"Туризм". 

укр. 1 10 липень 2011 Р

358 504 Кадничанський М.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології 
в обліку (англійською мовою)" для студентів 3 курсу укр. 1 10 липень 2011 Р358 504 Кадничанський М.В. в обліку (англійською мовою)" для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – 
"Облік і аудит". 

укр. 1 10 липень 2011 Р

359 504 Кадничанський М.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології 
в обліку" для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит". 

укр. 1 10 липень 2011 Р

360 504 Кизилов Г.І. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Економічний аналіз у галузях 
виробництва і послуг" для студентів 4 курсу денної і 3 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 
"Економіка і підприємництво": 6.030509 – "Облік і 
аудит"). 

укр. 1 10 липень 2011 Р



361 504 Кизилов Г.І. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Організація і методика 
економічного аналізу" (для студентів 4 курсу денної і 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030509 – "Облік і аудит"). 

укр. 1 10 липень 2011 Р

362 504 Момот Т.В., Сисоєв Д.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна 
програма з дисципліни "Методика викладання економіки" 
(для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). 

укр. 1 10 липень 2011 Р

363 504 Момот Т.В., Сисоєв Д.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна 
програма з дисципліни "Фінансова діяльність 
підприємств" (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит"). 

укр. 1 10 липень 2011 Р

364 504
Мамонов К.А., 
Кадничанський М.В. 

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

укр. 1 10 липень 2011 Р

Програма навчальної дисципліни, та робоча програма 
навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" (для 

365 504
Момот Т.В., и Харламова 
О.В., Бреславська Г.М. 

навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" (для 
студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.030509 – "Облік і аудит". 

укр. 1 10 липень 2011 Р

366 504 Мочаліна З.М. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 – "Менеджмент"). 

укр. 1 10 липень 2011 Р

367 504 Світлична В.Ю. 

Програма Комплексного державного екзамену на 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за 
фахом (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і 
аудит"). 

укр. 1 10 липень 2011 Р

368 504 Світлична В.Ю. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна 
справа"). 

укр. 1 10 липень 2011 Р



369 504 Сіробаба Л.А. 

Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни "Бухгалтерський облік туристичної 
діяльності" для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.020107 – "Туризм"

укр. 1 10 липень 2011 Р

370 504 Шкурко О.В. 

Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни "Ціноутворення у ЖКГ" (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит")

укр. 1 10 липень 2011 Р

371 504 Шкурко О.В. 

Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни "Ціноутворення у ЖКГ" (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 - "Облік і аудит")

укр. 1 10 липень 2011 Р

372 506 Коляда Т.А.

Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Інтелектуальна власність» для студентів  заочної форми 
навчання напряму підготовки 0708 "Екологія" 
спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона 
навколишнього середовища"

укр. 1 10 червень Р

373 506 Коляда Т.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Правове регулювання туристської діяльності" для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму 

укр. 1 10 червень Р373 506 Коляда Т.А.
студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму 
підготовки 6.020107 "Туризм"

укр. 1 10 червень Р

374 506 Коляда Т.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Підприємницьке право» для студентів  4 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно-
ресторанна справа"

укр. 1 10 червень Р

375 506 Коляда Т.А.

Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Інтелектуальна власність» для студентів денної і  заочної 
форм навчання напряму підготовки 0502 "Економіка і 
підприємництво" спеціальності "Облік і аудит", 6.030509-
"Облік і аудит"

укр. 1 10 квітень Р

376 506
Івасішина Н.В.  Килимник 
І.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність"  для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.092108 – «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

укр. 1 10 червень Р



377 506 Євтушенко М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Основи правознавства" для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 
"Менеджмент".

укр. 1 10 лютий Р

378 601
Андрєєва В.М., Гнатенко 
М.К.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)

укр. 1 10
жовтень 

2011
Р

379 601 Самойленко І.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 
курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.020107 – «Туризм»)

укр. 1 10
червень 

2011
Р

380 601 Самойленко І.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 
курсу заочної форм навчання напряму підготовки  
6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»)

укр. 1 10
червень 

2011
Р

381 601 Гриненко В.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Аналіз і вдосконалення бізнес процесів» для студентів 4 
курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 0502 (6.030601) – “Менеджмент”, 

укр. 1 10
червень 

2011
Р

напрямом підготовки 0502 (6.030601) – “Менеджмент”, 
спеціальності  – “Менеджмент організацій”

382 601 Буркун І.Г.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 – «Будівництво»)

укр. 1 10
грудень 

2011
Р

383 601 Кондратенко Н.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології»)

укр. 1 10
травень 

2011
Р

384 601 Штерн Г.Ю.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.020107 – 
«Туризм»)

укр. 1 10
жовтень 

2011
Р



385 602 Бабаєв В.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Системна організація професійної 
діяльності” для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7,8.000003 – «Управління проектами».

укр. 1 10 листопад Р

386 602 Висоцька Г.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Управління нерухомим майном» 
для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»

укр. 1 10 листопад Р

387 602 Висоцька Г.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Управлінське консультування» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання за спеціальністю 8.050401 Туризм

укр. 1 10 листопад Р

388 602
Віноградська, О.М. и 
Шевченко, В.С.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація праці менеджера» для студентів 4 курсу 
денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 Менеджмент.

укр. 1 10 листопад Р

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент в міському господарстві та будівництві» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 

389 602 Зеленський Б.К.
(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності 
«Промислове та цивільне будівництво», «Міське 
будівництво та господарство»)

укр. 1 10 листопад Р

390 602 Мельман  В.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Основи менеджменту і 
маркетингу» для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво"

укр. 1 10 листопад Р

391 602
Молодченко Т.Г.  
Мущинська Н.Ю

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної 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. 1 10 листопад Р

392 602 Молчанова О.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент» для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»

укр. 1 10 листопад Р



393 602 Молчанова О.П.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент» для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства

укр. 1 10 листопад Р

394 602 Сухонос М.К

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент якості» Для студентів 5,6 курсів усіх форм 
навчання спеціальності 8.000003 – «Управління 
проектами»

укр. 1 10 листопад Р

395 602
Сухонос М.К.  Мущинська  
Н.Ю.

 ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ»для студентів 5, 6 курсів усіх форм 
навчання спеціальності 7.000003 – «Управління 
проектами».

укр. 1 10 листопад Р

396 603
Бочаров, Б.П.       
Яковицький, І.Л.

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«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. 1 10 квітень Р

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 

397 603
Воєводіна, М.Ю.      Хренов, 
О.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Обчислювальна техніка та програмування» (для 
студентів 1-2 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507 – 
«Електротехніка та електромеханіка» за напрямом 
підготовки 6.050702 «Електромеханіка»).

укр. 1 10 квітень Р

398 603
Гринчак, М.В.     Шаповалов, 
А.Л. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні системи в управлінні охороною праці» Для 
студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.170202 «Охорона праці». 

укр. 1 10 квітень Р

399 603 Дядюн, С.В.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

укр. 1 10 квітень Р



400 603 Дядюн, С.В.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА, АЛГОРИТМІЧНІ 
МОВИ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»).

укр. 1 10 квітень Р

401 603
Карпенко, М.Ю           
Уфимцева, В.Б

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «БУХГАЛТЕРІЯ 1С» 
(«БУХГАЛТЕРІЯ 1С» англійською мовою) для студентів 
4 курсу денної та 5-6 заочної форм навчання напряму 
підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030509- 
«Облік і аудит»).

укр. 1 10 квітень Р

402 603 Карпенко, Н.Ю. 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПІДПРИЄМСТВО:1С» (для студентів 3 курсу денної та 4 
курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства»). 

укр. 1 10 квітень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна 

403 603 Костенко, О.Б.
навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна 
техніка» (для студентів денної та заочної форм навчання 
за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»).

укр. 1 10 квітень Р

404 603 Костенко, О.Б.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і 
математична статистика» (для студентів заочної форми 
навчання за напрямами підготовки 6.060101 
«Будівництво» спеціальностей «Промислове та цивільне 
будівництво» і «Теплогазопостачання і вентиляція», 
6.070101 «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»). 

укр. 1 10 квітень Р

405 603 Костенко, О.Б.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей» (для 
студентів заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське 
будівництво та господарство»).

укр. 1 10 квітень Р



406 603 МАНАКОВА, Н.О

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформатика і програмування» для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

укр. 1 10 квітень Р

407 603 МАНАКОВА, Н.О

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Математичні методи і моделі»для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

укр. 1 10 квітень Р

408 603
Хренов, О.М.        Воєводіна, 
М.Ю.

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

укр. 1 10 квітень Р

409 603
Хренов, О.М.        Воєводіна, 
М.Ю.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи системного аналізу» (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та 

укр. 1 10 квітень Р409 603
М.Ю. бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та 

архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво»).

укр. 1 10 квітень Р

410 603
Хренов, О.М.        Воєводіна, 
М.Ю.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи системного аналізу» (для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та 
архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво»).

укр. 1 10 квітень Р

411 603
Хренов, О.М.        Воєводіна, 
М.Ю.

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з потокорозподілу в системах ТГП і В» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 
0921(6.060101) – «Будівництво» спеціальності ТГВ). 

укр. 1 10 квітень Р



412 603
Хренов, О.М.        Воєводіна, 
М.Ю.

 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з потокорозподілу в системах ТГП і В» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 
0921(6.060101) – «Будівництво»). 

укр. 1 10 квітень Р

413 603
Хренов, О.М.        Воєводіна, 
М.Ю.

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

укр. 1 10 квітень Р

414 603
Шаповалов, А.Л.     Гринчак, 
М.В. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні системи і технології в туризмі» (для 
студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки – 6.020107 – Туризм.

укр. 1 10 квітень Р

415 603
Шаповалов, А.Л.     Гринчак, 
М.В. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні технології в готельному та ресторанному 
бізнесі » (для студентів 3 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки – 6.140101 – Готельно-ресторанна 
справа. 

укр. 1 10 квітень Р

Програма та робоча програма навчальної дисципліни

416 604
Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКИХ
МАРШРУТІВ” для студентів 5 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки "Менеджмент"

укр 1 10
Червень 

2011
Р

417 604
Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Спортивний туризм” для студентів 4 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки  "Туризм"

укр 1 10
Червень 

2011
Р

418 604 Андренко І.Б.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Аналіз діяльності підприємств туризму” для студентів 4
курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки «Туризм»

укр 1 10
Червень 

2011
Р

419 604 Давидова О.Ю.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА”
для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму
підготовки   "Готельно-ресторанна справа"                                                                        

укр 1 10
Червень 

2011
Р



420 604 Давидова О.Ю.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА”
для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки  "Готельно-ресторанна справа"                                                                        

укр 1 10
Червень 

2011
Р

421 604 Колесников О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА” для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму підготовки "Готельно-ресторанна
справа"                                                                        

укр 1 10
Жовтень 

2011
Р

422 604 Колесников О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА” для студентів 4 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки "Готельно-ресторанна
справа"                                                                        

укр 1 10
Жовтень 

2011
Р

423 604 Кравець О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“КУРОРТОЛОГІЯ” для студентів 3 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки "Менеджмент"                                                  

укр 1 10
Червень 

2011
Р423 604 Кравець О.М.

навчання напряму підготовки "Менеджмент"                                                  
укр 1 10

2011
Р

424 604 Оболенцева Л.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“МАРКЕТИНГ” для студентів 3 курсу денної форми
навчання напряму підготовки "Менеджмент"                                                  

укр 1 10
Червень 

2011
Р

425 604
Петрова Н.Б., Леонтьєва 
Ю.Ю.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ” для студентів 3 курсу
денної форми навчання напряму підготовки  "Туризм"                                                                        

укр 1 10
Червень 

2011
Р

426 604
Петрова Н.Б., Леонтьєва 
Ю.Ю.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ” для студентів 4 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки "Туризм"                                                                        

укр 1 10
Червень 

2011
Р

427 604
Погасій С.О., Поколодна 
М.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ” для студентів 1 курсу денної
форми навчання напряму підготовки   "Туризм"                                                                        

укр 1 10
Червень 

2011
Р



428 604 Рябєв А.А.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО -
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” для студентів 4
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
"Готельно-ресторанна справа"                                                                        

укр 1 10
Червень 

2011
Р

429 604 РябєвА.А.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО -
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” для студентів 3
курсу денної форми навчання напряму підготовки
"Готельно-ресторанна справа"                                                                        

укр 1 10
Червень 

2011
Р

430 604 Тонкошкур М.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
“ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” для
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки  "Туризм"                                                                        

укр 1 10
Червень 

2011
Р

431 604 Усіна А.І.,        Баландіна І.С. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ» для студентів
3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
«Туризм» 

укр 1 10
Червень 

2011
Р

«Туризм» 
2011

432 605  Шевченко А.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Експлуатаційні властивості транспортних засобів» (для 
студентів 2 курсу денної і 3 заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.070101-“Транспортні технології (за 
видами транспорту)”)

укр. 1 10 вересень Р

433 605  Шевченко А.О.

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

укр. 1 10 вересень Р

434 605 Давідіч Ю.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація і технологія перевезень» (для студентів 2 
курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 – „Менеджмент”)

укр. 1 10 травень Р



435 605 Давідіч Ю.О.

Програма і робоча програма навчальної 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 10 листопад Р

436 605 Пруненко Д.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу 
денної і 1 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0306 – 
«Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 
6.030601 – „Менеджмент", спеціальності «Логістика»)

укр. 1 10 квітень Р

437 605 Куш Є.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Спеціальні методи організації дорожнього руху» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху», 
8.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху»)

укр. 1 10 квітень Р

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістика» (для студентів 2 курсу денної і 4 курсу 

438 605 Гюлєв Н.У.
«Логістика» (для студентів 2 курсу денної і 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – 
„Готельно-ресторанна справа”) 

укр. 1 10 вересень Р

439 605 Санько Я.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Оптимізація логістичних рішень» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 0502 
«Менеджмент» з спеціальності 7.050208 і 8.050208 
«Логістика») 

укр. 1 10 квітень Р

440 605 Куш Є.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія міських пасажирських перевезень» (для студентів 
5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
1004 – «Транспортні технології», спеціальності 8.100403 – 
«Організація перевезень і управління на транспорті»)  

укр. 1 10 квітень Р



441 605 Куш Є.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія міських пасажирських перевезень» (для студентів 
5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
1004 – «Транспортні технології», спеціальності 7.100403 – 
«Організація перевезень і управління на транспорті») 

укр. 1 10 квітень Р

442 605 Куш Є.І.

Програма і робоча програма навчальної 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 10 квітень Р

443 605 Гюлєв Н.У.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Методологія та організація наукових досліджень» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0502 «Менеджмент» з спеціальності 8.050208 
«Логістика»)

укр. 1 10 вересень Р

444 606
Ільєнко О.Л.,          

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська 

укр. 1 10 грудень Р444 606
Ільєнко О.Л.,          
Писаренко Л.М

«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська 
мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»)

укр. 1 10 грудень Р

445 606 Кладько Н.С.

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

укр. 1 10 грудень Р

446 606 Курова Ю.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (додаткова)» (англійська мова) (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)

укр. 1 10 грудень Р

447 606 Крохмаль А.Н.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 
курсу денної форм навчання спеціальностей 7.070901 – 
«Геодезія, картографія та землеустрій»)

укр. 1 10 грудень Р



448 606 Маматова О.В.

Программа та робоча программа навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова», «Ділова іноземна мова*», «Ділова 
іноземна мова перша», «Ділова іноземна мова друга», 
«Дерша ділова іноземна мова», «Ділова іноземна мова 
друга (додаткова)», «Ділова іноземна мова перша 
(додаткова)» (для студентів 1-4 курсів денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.140101 – «Готельна та ресторанна 
справа», 6.020107 – «Туризм»). 

укр. 1 10 грудень Р

449 606 Міщенко К.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)

укр. 1 10 грудень Р

450 606
Міщенко Н.Д. 
Тарабановська О.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська 
мова) (для студентів 1 курсу заочної форми напряму 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент» спеціальності 
«Логістика»)

укр. 1 10 грудень Р

«Логістика»)

451 606 Моштаг  Є.С.

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

укр. 1 10 квітень Р

452 606 Наумова І.О.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова наукового та ділового спілкування» 
(англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.100401 – «Транспортні системи»)

укр. 1 10 грудень Р

453 606 Омельченко А.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.170202 – «Охорона 
праці»

укр. 1 10 вересень Р



454 606 Шелухіна В.С.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 
курсів заочної форми навчання напряму підготовки 
6.020107 – «Туризм»)

укр. 1 10 грудень Р

455 606 Шелухіна В.С.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова друга» (німецька мова) (для 
студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.020107 – «Туризм»)

укр. 1 10 грудень Р

456 606 Шумейко Л.В. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.070101- «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»)

укр. 1 10 грудень Р

457 606 Шумейко Л.В. 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5-
6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 
7.100401 – «Організація руху», 7.100402 – «Транспортні 
системи», 7.100403 – «Організація перевезень»)

укр. 1 10 грудень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “ Педагогіка вищої школи, вища 

458 701 Бархаєв Ю.П.
навчальної дисципліни “ Педагогіка вищої школи, вища 
освіта в Україні і Болонський процес”(для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.070908 
ГІС”).

укр. 1 10 грудень Р

459 701 Бархаєв Ю.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Вища освіта України і 
Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальностей 8.070801 ЕОНС, 8.092601 
ВВОВ, 8.092108 ТГВ.

укр. 1 10 грудень Р

460 701 Бархаєв Ю.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Вища освіта України і 
Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальностей 8.090603 ЕСЕ, 8.090605 СДС.

укр. 1 10 грудень Р



461 701 Бархаєв Ю.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Вища освіта України і 
Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальностей 8.092101 ПЦБ, 8.092103 МБГ.

укр. 1 10 грудень Р

462 701 Бархаєв Ю.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Вища освіта України і 
Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальностей 8.092201 СТ, 8.092202 ЕТ, 
8.092203 СА.

укр. 1 10 грудень Р

463 701 Бархаєв Ю.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Вища освіта України і 
Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальностей 8.100401 ОР, 8.100402 ТС, 
8.100403 ОП.

укр. 1 10 грудень Р

464 701 Дроздова І.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Вища освіта України і 
Болонський процес”(для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.050106 ОіА).

укр. 1 10 грудень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Методика викладання у вищій 

465 701 Дроздова І.П.
навчальної дисципліни “Методика викладання у вищій 
школі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 8.050201МО, 8.050208 ЛОГІС).

укр. 1 10 квітень Р

466 701 Дроздова І.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Метоидика викладання у вищій 
школі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.070801 ЕОНС).

укр. 1 10 грудень Р

467 701 Дроздова І.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої 
освіти” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 8.050107 ЕП, 8.090603 ЕСЕ, 8.090605 
СДС, 8.092201 СТ, 8.092202 ЕТ, 8.092203 СА).

укр. 1 10 вересень Р



468 701 Дроздова І.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Університетська освіта” (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 Економіка підприємства, 6.030509 
Облік і Аудит)

укр. 1 10 грудень Р

469 701 Дроздова І.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни  “Українська мова (за професійним 
спрямуванням)” (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 Охорона праці).

укр. 1 10 грудень Р

470 701 Дроздова І.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним 
спрямуванням)” (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.040106 Екологія,охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування, 6.060103 Гідротехніка(водні 
ресурси)).

укр. 1 10 грудень Р

471 701 Дроздова І.П.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Психологія і педагогіка” (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 Економіка підприємства, 6.030509 

укр. 1 10 грудень Р
підготовки 6.030504 Економіка підприємства, 6.030509 
Облік і аудит).

472 701 Жигло О.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Вища освіта України і 
Болонський процес” для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво». 

укр. 1 10 грудень Р

473 701 Жигло О.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Психологія” (для студентів 1 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060103 Гідротехніка(водні ресурси))

укр. 1 10 грудень Р

474 701 Золотарьова І.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 1 10 грудень Р



475 701 Золотарьова І.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»)

укр. 1 10 грудень Р

476 701 Кір’янова О.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» 
(для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

укр. 1 10 грудень Р

477 701 Кір’янова О.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»).

укр. 1 10 грудень Р

478 701 Кір’янова О.В.

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

укр. 1 10 грудень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

479 701 Кір’янова О.В.
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»).

укр. 1 10 грудень Р

480 701 Малюкова, О.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»).

укр. 1 10 грудень Р

481 701 Малюкова, О.Ю.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки напряму підготовки 
6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»).

укр. 1 10 грудень Р



482 701 Острянська Н.В. 

Програма навчальної та робоча програма навчальної 
дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»). 

укр. 1 10 грудень Р

483 701 Острянська Н.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 7.092201 «Електричний транспорт»).

укр. 1 10 грудень Р

484 701 Острянська Н.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 2,3,4 
курсів денної та заочної форми навчання напрямів 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») 
6.020107 – Туризм ).

укр. 1 10 грудень Р

485 701 Острянська Н.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»).

укр. 1 10 грудень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 

486 701 Острянська Н.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напрямів підготовки 6.030504 - «Економіка 
підприємтсва», 6.030509 – Облік і аудит).

укр. 1 10 грудень Р

487 701 Пономарьов, О.С.

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

укр. 1 10 грудень Р

488 701 Пономарьов, О.С.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 2 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.050702 «Електромеханіка»).

укр. 1 10 грудень Р



489 701 Хом’якова О.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
0906- Електротехніка, 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології.

укр. 1 10 грудень Р

490 701 Хом’якова О.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 2 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 – «Будівництво»).

укр. 1 10 грудень Р

491 701 Хом’якова О.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання напряму 6.050701- 
Електротехніка та електротехнології спеціальності – 
«Електротехнічні системи електроспоживання»).

укр. 1 10 грудень Р

492 701 Хом’якова О.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „ Університетська освіта ” для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”.

укр. 1 10 грудень Р

493 701 Хом’якова О.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „ Університетська освіта ” для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 

укр. 1 10 грудень Р493 701 Хом’якова О.В. 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. 

укр. 1 10 грудень Р

494 701 Хом’якова О.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним 
спрямуванням)” для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка 
підприємства”.

укр. 1 10 грудень Р

495 701 Хом’якова О.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним 
спрямуванням)” для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”.

укр. 1 10 грудень Р

496 701 Чередниченко О.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої 
освіти” для студентів 5 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0708 «Екологія» зі спеціальності 
8.070801 „Екологія та охорона навколишнього 
середовища ”. 

укр. 1 10 грудень Р



497 701 Чередниченко О.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої 
освіти” для студентів 5 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0921 «Будівництво».

укр. 1 10 грудень Р

498 701 Чередниченко О.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої 
освіти” для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.092601 ВВОВ”. 

укр. 1 10 грудень Р

499 701 Чередниченко О.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої 
освіти” для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.120102 Архітектура). 

укр. 1 10 грудень Р

500 701 Жигло О.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060102 – «Архітектура»)

укр. 1 10 грудень Р

501 701 Жигло О.О.

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

укр. 1 10 грудень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 

502 702 Вальченко І.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Економічна та соціальна 
географія світу" (для студентів іноземців підготовчого 
відділення за спеціальністю гуманітарні). 

Укр. 1 10
жовтень 

2011
Р

503 702 Вальченко І.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Українська і зарубіжна 
література" (для студентів іноземців підготовчого 
відділення за спеціальністю гуманітарні). 

Укр. 1 10
вересень 

2011
Р

504 702 Горбенко А.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Креслення" (для студентів 
іноземців підготовчого відділення за спеціальністю 
інженерно-економічні і технічні). 

Укр. 1 10
вересень 

2011
Р

505 702 Луб`яна О.Л.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Історія" (для студентів іноземців 
підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні). 

Укр. 1 10
червень 

2011
Р



506 702 Плотнікова Т.О.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Країнознавство" (для студентів 
іноземців підготовчого відділення за спеціальністю 
інженерно-економічні і технічні, біологічні та інші). 

Укр. 1 10
червень 

2011
Р

507 702 Семяннікова Н.Л.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Біологія" (для студентів іноземців 
підготовчого відділення за спеціальністю біологічні та 
інші). 

Укр. 1 10
жовтень 

2011
Р

508 702 Сергійчук Л.В.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Українська (російська мова) 
мова" (для студентів іноземців підготовчого відділення за 
спеціальністю гуманітарні). 

Укр. 1 10
червень 

2011
Р

509 702 Панайотова Т.Д.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів іноземців 
підготовчого відділення за спеціальністю інженерно-
економічні і технічні). 

Укр. 1 10
грудень 

2011
Р

510 702 Панайотова Т.Д.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів іноземців 
підготовчого відділення за спеціальністю біологічні та 
інші). 

Укр. 1 10
грудень 

2011
Р

інші). 

511 702 Кузнецова Г.А.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Математика" (для студентів 
іноземців підготовчого відділення за спеціальністю 
інженерно-економічні і технічні). 

Укр. 1 10
грудень 

2011
Р

512 702 Кузнецова Г.А.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Математика" (для студентів 
іноземців підготовчого відділення за спеціальністю 
біологічні та інші). 

Укр. 1 10
грудень 

2011
Р

513 702 Іванов І.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Інформатика" (для студентів 
іноземців підготовчого відділення за спеціальністю 
інженерно-економічні і технічні). 

Укр. 1 10
грудень 

2011
Р

514 702 Іванов І.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Інформатика" (для студентів 
іноземців підготовчого відділення за спеціальністю 
біологічні та інші). 

Укр. 1 10
грудень 

2011
Р



515 702 Іванов І.І.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Інформатика" (для студентів 
іноземців підготовчого відділення за спеціальністю 
гуманітарні). 

Укр. 1 10
грудень 

2011
Р

516 702 Горбенко А.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Фізика" (для студентів іноземців 
підготовчого відділення за спеціальністю інженерно-
економічні і технічні). 

Укр. 1 10
грудень 

2011
Р

517 702 Горбенко А.М.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Фізика" (для студентів іноземців 
підготовчого відділення за спеціальністю біологічні та 
інші). 

Укр. 1 10
грудень 

2011
Р

518 801 Андренко, О.А.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для слухачів другої вищої 
освіти факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання, спеціальностей 7. 050107 – «Економіка 
підприємства»)

укр. 1 10 Червень Р

519 801 Андренко, О.А.

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ» (для студе-нтів 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і 

укр. 1 10 Червень Р
заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і 
аудит»)

520 801 Андренко, О.А.

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

укр. 1 10 Червень Р

521 801 Ачкасов, І.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Проектний аналіз» (для студентів заочної форми 
навчання галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, 
напряму підготовки – 6.030504 - Економіка підприємства).

укр. 1 10 Червень Р

522 801 Ачкасов, І.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління проектами» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальноссті 7.050107 – Економіка 
підприємства). 

укр. 1 10 Червень Р



523 801 Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 - 
«Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

524 801 Ачкасов, І.А. 
Програма і робоча програма дисципліни Проектний аналіз 
(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 - 
“Економіка підприємства”).

укр. 1 10 Червень Р

525 801
Ачкасов, А.Є. и Циганок, 
В.Н.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Оподаткування підприємств» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальностей 7.050106 - «Облік і аудит» і 
7.050107 – «Економіка підприємства»).

укр. 1 10 Червень Р

526 801
Ачкасов, А.Є. и Циганок, 
В.Н.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Оподаткування» (для студентів галузі знань 0306 - 
«Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

527 801 Базецька, Г.І.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси підприємства» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7. 050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 1 10 Червень Р

Базецька, Г.І. и Родченко , 
Програма і робоча програма дисципліни «Фінанси» (для 
студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент 

528 801
Базецька, Г.І. и Родченко , 
С.С.

студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент 
адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» 
заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

529 801 Бойко, Л.Г.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Облік операцій в іноземній валюті» (для студентів 
заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і 
аудит ».

укр. 1 10 Червень Р

530 801 Бойко, Л.Г.

Програма і робоча програма дисципліни «Економіка і 
організація виробництва» (для студентів напряму 
підготовки 6.050701 - «Електротехніка та 
електротехнології» заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

531 801 Бойко, Л.Г.

Програма і робоча програма дисципліни «Економіка і 
організація виробництва» (для слухачів другої вищої 
освіти за спеціальністю 7.090603 – «Електротехнічні 
системи електроспоживання» заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р



532 801 Бойко, Л.Г.

Програма і робоча програма дисципліни «Комерційна 
діяльність» (для студентів галузі знань 0306 - 
«Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

533 801 Васильєв, О.В.

Програма і робоча програма дисципліни «Фінансовий 
ринок» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 
7.050106 – Облік і аудит і 7.050107 – Економіка 
підприємства).

укр. 1 10 Червень Р

534 801
Васильєв, О.В. и Богдан, 
Н.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка інвестицій» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання, спеціальностей 7.092101 – «Промислове 
та цивільне будівництво» і 7.092 103 – «Міське 
будівництво та господарство)

укр. 1 10 Червень Р

535 801 Воронков, О.О. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – 
«Економіка підприємства»).

укр. 1 10 Червень Р

536 801 Воронков, О.О. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія ймовірності і математична статистика» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – 
«Економіка підприємства»).

укр. 1 10 Червень Р

«Економіка підприємства»).

537 801
Воронков, О.О. и Воронкова, 
Т.Б.

Програма і робоча програма дисципліни «Теорія 
ймовірності і математична статистика» (для студентів 
галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» 
напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми 
навчання). 

укр. 1 10 Червень Р

538 801 Воронков, О.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий аналіз» (для для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання, спец. 7.050106 – «Облік і аудит»). 

укр. 1 10 Червень Р

539 801 Воронков, О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий аналіз» (для слухачів другої вищої освіти, 
спец. 7.050106 – «Облік і аудит»)

укр. 1 10 Червень Р

540 801 Гелеверя, Є.М.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ціноутворення» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – 
«Економіка підприємства»).

укр. 1 10 Червень Р



541 801 Едаменко, М.В.
Програма і робоча програма дисципліни «Екологія» (для 
студентів галузі знань 0507 - «Електротехніка та 
електромеханіка» заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

542 801 Едаменко, М.В.

Програма і робоча програма дисципліни «Основи 
екології» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент 
адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» 
заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

543 801 Жовтяк, Г.А.
Програма і робоча програма дисципліни «Маркетинг» 
(для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 
– Облік і аудит і 7.050107 – Економіка підприємства).

укр. 1 10 Червень Р

544 801 Жовтяк, Г.А.
) Програма і робоча програма дисципліни «Менеджмент» 
(для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 
– Облік і аудит і 7.050107 – Економіка підприємства).

укр. 1 10 Червень Р

545 801 Жовтяк, Г.А.

Програма і робоча програма дисципліни «Внутрішній 
економічний механізм підприємства» (для студентів галузі 
знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напряму 
6.030504 - «Економіка підприємства» заочної форми 
навчання)

укр. 1 10 Червень Р

Програма і робоча програма дисципліни «Внутрішній 

546 801 Журавель, В.В.

Програма і робоча програма дисципліни «Внутрішній 
економічний механізм підприємства» (для студентів галузі 
знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напряму 
6.030504 - «Економіка підприємства» заочної форми 
навчання). 

укр. 1 10 Червень Р

547 801 Ковалевська, А.В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Стратегія підприємства» (для слухачів другої вищої 
освіти, спец. 7.050107 – «Економіка підприємства»)

укр. 1 10 Червень Р

548 801
Ковалевська, 
А.В. и Федорова, В.Г.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво», напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»).

укр. 1 10 Червень Р

549 801 Мількін, І.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічний аналіз» (для студентів заочної форми 
навчання галузі знань 0305 – «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»).

укр. 1 10 Червень Р



550 801 Мількін, І.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Статистика підприємств міського господарства» (для 
студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 
6.030504 – « Економіка підприємства»).

укр. 1 10 Червень Р

551 801 Мількін, І.В.

Програма і робоча програма дисципліни «Теорія 
економічного аналізу» (для студентів галузі знань 0306 - 
«Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання)

укр. 1 10 Червень Р

552 801 Мількін, І.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічний аналіз» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - 
“Економіка підприємства”)

укр. 1 10 Червень Р

553 801 Мількін, І.В.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація і методика економічного аналізу» (для 
студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – 
Економіка і підприємництво, напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит»).

укр. 1 10 Червень Р

554 801 Островський, І.А. 

Програма і робоча програма дисципліни «Економічна 
теорія» (для студентів галузі знань 0601 - «Будівництво та 
архітектура» напряму 6.060101- «Будівництво» заочної 

укр. 1 10 Червень Р554 801 Островський, І.А. 
архітектура» напряму 6.060101- «Будівництво» заочної 
форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

555 801
Пушкар Т.А. и Кожокіна, 
К.О.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія економіки та економічної думки» (для студентів 
заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і 
аудит » і 6.030504 «Економіка підприємства»).

укр. 1 10 Червень Р

556 801 Пушкар Т.А.

Програма і робоча програма дисципліни «Економічна 
теорія» (для студентів галузі знань 0507 - «Електротехніка 
та електромеханіка» напряму 6.050702 - 
«Електромеханіка» заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

557 801
Охріменко, 
В.М. и Леонтьєва, Ю.Ю.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Планування і контроль на підприємстві" (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН, галузь знань - 
0305 Економіка та підприємництво, напрям підготовки - 
6.030504 Економіка підприємства).

укр. 1 10 Червень Р



558 801 Охріменко, В.М.

Програма і робоча програма дисципліни «Бізнес 
–планування в умовах ринку» (для слухачів другої вищої 
освіти за спеціальністю 7.090603 – «Електротехнічні 
системи електроспоживання» заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

559 801 Пашков, В.І. 
Програма і робоча програма дисципліни «Охорона праці в 
галузі» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.090603 – Електротехнічні системи електроспоживання).

укр. 1 10 Червень Р

560 801 Петрова, В.Ф.

Програма і робоча програма дисципліни «Особливості 
обліку в міському господарстві» (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. 1 10 Червень Р

561 801 Пушкар Т.А.

Програма і робоча програма дисципліни «Економічна 
теорія» (для студентів галузі знань 0507-«Електротехніка 
та електромеханіка» напряму 6.050701- «Електротехніка 
та електротехнології» заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

Програма і робоча програма навчальної дисципліни 

562 801
Пушкар, Т.А. и Леонт’єва, 
Ю.Ю.

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

укр. 1 10 Червень Р

563 801 Торкатюк В.І., Пушкар Т.А.

Програма і робоча програма дисципліни «Економіка 
технічної експлуатації будівль (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.092103 - "Міське будівництво і 
господарство»)

укр. 1 10 Червень Р

564 801 Родченко, С.С.

Програма і робоча програма дисципліни «Гроші і кредит» 
(для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент 
адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» 
заочної форми навчання).

укр. 1 10 Червень Р

565 801
Федорова, В.Г. и Леонт’єва, 
Ю.Ю.

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

укр. 1 10 Червень Р



566 801
Федорова, В.Г. и Леонт’єва, 
Ю.Ю.

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

укр. 1 10 Червень Р

567 801 Циганок, В.Н. 
Програма і робоча програма дисципліни «Організація 
податкового контролю» (для студентів заочної форми 
спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).

укр. 1 10 Червень Р

568 801 Циганок, В.Н. 

Програма і робоча програма дисципліни «Податковий 
облік» (для студентів заочної форми навчання 
спеціальності 6.050106 – «Облік і аудит» (напряму 
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)).

укр. 1 10 Червень Р

569 801 Шевченко, В.С. 
Програма і робоча програма дисципліни «Стратегічне 
управління підприємством» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.050107 – Економіка підприємства ).

укр. 1 10 Червень Р

570 802 Воронкова Т.Б.

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(для студентів 5 та 6 курсів заочної форми навчання та
другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092103
«Міське будівництво і господарство» ).

укр. 1 10 Червень Р

«Міське будівництво і господарство» ).

571 802 Воронкова Т.Б.

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН
спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне
будівництво»).

укр. 1 10 Червень Р

572 802 Костенко, О.Б. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Математичні моделі соціально-
економічних процесів»для студентів заочної форми
навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент»
спеціальності 7.050201– «Менеджмент організацій».

укр. 1 10 Червень Р

573 802 Костенко, О.Б. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Мови програмування» для
студентів заочної форми навчання за напрямом
підготовки 6.030601 «Менеджмент».

укр. 1 10 Червень Р



574 802 Костенко, О.Б. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Операційні системи»для
студентів заочної форми навчання за напрямом
підготовки 6.030601 – «Менеджмент».

укр. 1 10 Червень Р

575 802
Кузнецов, А.І. Чернявская, 
М.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" (для слухачів другої вищої освіти
напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та
електротехнології").

укр. 1 10 Червень Р

576 802
Кузнецов, А.І. Чернявская, 
М.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ" (для
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701
"Електротехніка та електротехнології").

укр. 1 10 Червень Р

577 802
Кузнецов, А.І. Чернявская, 
М.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ" (для
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702
"Електромеханіка").

укр. 1 10 Червень Р

578 802
Кузнецов, А.І. Чернявская, 
М.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" (для слухачів другої вищої освіти
напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка").

укр. 1 10 Червень Р

напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка").

579 802 Лукіна, Е.В. 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА"(для
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702
"Електромеханіка").

укр. 1 10 Червень Р

580 802 Мордовцев, С.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Інформаційні системи і технології обліку» (для слухачів
другої вищої освіти заочної форми навчання,
спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).

укр. 1 10 Червень Р

581 802 Мордовцев, С.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Інформаційні системи і технології обліку» (для студентів
5 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки
6.030509 «Облік і аудит»).

укр. 1 10 Червень Р

582 802 Мордовцев, С.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
(для слухачів другої вищої освіти заочної форми
навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).

укр. 1 10 Червень Р



583 802 Мордовцев, С.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1С:
БУХГАЛТЕРІЯ» (для студентів 5 курсу заочної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,
напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»).

укр. 1 10 Червень Р

584 802 Охріменко, В.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Метрологія і стандарти-зація" (для студентів 4 куру
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101
Будівництво, спеціальності МБГ та слухачів другої вищої
освіти спеціальності 7.092103 МБГ)

укр. 1 10 Червень Р

585 802 Охріменко, В.М. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Основи наукових дослі-джень" (для слухачів другої
вищої освіти спеціальності 7.092103Міське буді-вництво
і господарство).

укр. 1 10 Червень Р

586 802
Охріменко, В.М. Воронкова, 
Т.Б. 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Компьютерна графіка в будівництві" (для студентів 2
курсу заочної форми навчання напряму підготов-ки
6.060101 Будівництво, спеціальності МБГ та слухачів
другої вищої освіти спеціальності 7.092103 МБГ).

укр. 1 10 Червень Р

Програма навчальної дисципліни та робоча програма

587 802 О.Ф. Бєлоусов

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА"
(для студентів 3 курсу заочної форми навчання та для
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701
"Електротехніка та електротехнології")

укр. 1 10 Червень Р

588 802
Т.Б. Воронкова, В.М. 
Охріменко

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "ІНФОРМАТИКА" (для слухачів
другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101
"Будівництво")

укр. 1 10 Червень Р

589 802 І.Т. Карпалюк

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Геоінформаційни системи" (для
студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601
"Менеджмент")

укр. 1 10 Червень Р

590 802 О.Ф. Бєлоусов

Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРОНІКА ТА
МІКРОСХЕМОТЕХНІКА" (для слухачів другої вищої
освіти напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка")

укр. 1 10 Червень Р



591 803 Богдан Н.М.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент у міському господарстві та будівництві»
(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 -
«Міське будівництво і господарство»)

укр. 1 10 Червень Р

592 803 Васильєв О.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка інвестицій» (для слухачів другої вищої освіти,
спеціальності 7.092101 - «Промислове і цивільне
будівництво» і 7.092103 - "Міське будівництво і
господарство")

укр. 1 10 Червень Р

593 803 Жовтяк Г.А.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Менеджмент організацій» (для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 0502 – 
«Менеджмент» спеціальністі 7.050201 – «Менеджмент 
організацій»)

укр. 1 10 Червень Р

594 803 Одаренко Т.Є.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент в будівництві» (для студентів слухачів
другої вищої освіти спеціальності 7.092101 - «Промислове
та цивільне будівництво»)

укр. 1 10 Червень Р

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація будівництва» (для студентів 4 курсу освітньо-

595 803 Одаренко Т.Є.

«Організація будівництва» (для студентів 4 курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6.060101
«Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої
вищої освіти спеціальності 7.092108 -
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 1 10 Червень Р

596 803 Пашков В.І.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Цивільна оборона» (для студентів 6 курсу заочної форми
навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент»
спеціальності 7.050201 - «Менеджмент організацій»)

укр. 1 10 Червень Р

597 803 Пашков В.І.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Охорона праці» (для слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.092103 - «Міське будівництво і
господарство»)

укр. 1 10 Червень Р



598 803 Пашков В.І.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Безпека життєдіяльності» (для студентів 1 курсу заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і
адміністрування», напряму підготовки 6.030601 –
«Менеджмент»)

укр. 1 10 Червень Р

599 803 Поспєлов О.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка і організація виробництва» (для слухачів
другої вищої освіти спеціальності 7.092202 -
«Електричний транспорт»)

укр. 1 10 Червень Р

600 803 Поспєлов О.В.

Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Системи технологій» (для студентів 2 курсу заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і
адміністрування», напряму підготовки 6.030601 –
«Менеджмент»)

укр. 1 10 Червень Р

601 803 Фісун К.А., Жовтяк Г.А.

Програма та робоча програма навчальної 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 10 Червень Р

підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)


