
III. План видання текстів лекцій

№          
п/п

Автор Назва роботи
Мова 

видання
Обсяг, 

друк. арк.
Тираж, 
прим.

Дата 
подання  до 

РВГ
Пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 101 Лугченко О.І.

ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Будівельні конструкції 
(металеві конструкції)» та «Будівельні конструкції» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання за напрями 
підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності МБГ, 
та слухачів другої вищої освіти)

укр. 4,0 50 грудень Л

2 101 Молодченко Г.А. 

ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Реконструкція та 
зміцнення будівель» (для студентів 5 курсу денної та 6 
курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010101, 
8.06010101, – «ПЦБ» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010101 – «ПЦБ») 

укр. 4,0 50 грудень Л

3 101 Пустовойтова О.М.

ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Будівельні конструкції 
(залізобетонні конструкції)» та «Залізобетонні 
конструкції» (для студентів 3 курсу ден-ної, 4 курсу 
заочної форм навчання за напрями підготовки 6.060101 – 
«Будів-ництво» та слухачів другої вищої освіти 

укр. 4,0 50 грудень Л
«Будів-ництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.092103 (7.06010103)- Міське будівництво 
та господарство))

4 101 СтояновЕ.Г.

ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Динаміка будівельних 
конструкцій» (для студентів 5курсу денної, 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальності 7.06010101, 
8.06010101– «ПЦБ» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010101 - ПЦБ,))

укр. 4,0 50 грудень Л

5 101 Псурцева, Н.О. 

Тексти лекцій з дисципліни "Обстеження та реконструкція 
будівель" (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 6 
курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої 
освіти напрямку підготовки "Будівництво").

укр. 4,0 50 грудень Л

6 101 Шмуклер, В.С. 
Тексти лекцій з курсу "Основи наукових досліджень" ( для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напрямку  
"Будівництво" спеціальності "ПЦБ").

укр. 4,0 50 грудень Л



7 101 Пустовойтова О.М.

ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Архітектура та 
будівельні конструкції» (для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрями підготовки 6.060103 – 
«Гідротехніка» (водні ресурси) 

укр. 4,0 50 грудень Л

8 102 Бронжаєв, М.Ф.
Конспект лекцій з дисципліни Підвалини, фундаменти та 
спецфундаменти (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). 

укр. 4,0 50 грудень Л

9 102 Гаврилюк, О.В.

Конспект лекцій з дисциплін «Геологія та геоморфологія», 
«Геологія з основами геоморфології та гідрогеології»,  
«Геологія та гідрогеологія»(для  студентів 1-3 курсів  
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геоінформаційні системи і технології», 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування», 6.060103 
«Гідротехніка(Водні ресурси)»)

укр. 4,0 50 грудень Л

10 102 Чечельницький, П.Г. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисциплін "Проектування, 
будівництво та експлуатація об'єктів підземної 
урбаністики" (для студентів 5 курсу денної форми 

укр. 4,0 50 грудень Л
урбаністики" (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво").

11 105 Линник І.Е.

КОМПЛЕКСНЕ ОСВОЄННЯ ТА УТРИМАННЯ 
МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для 
студентів 3, 4 курсу денної і заочної форм навчання, за 
напрямом підготовки «Будівництво» та слухачів другої 
вищої освіти  та ФПО зі спеціальності «Міське 
будівництво та господарство»)

укр. 2,0 50 жовтень Л

12 106 Конопльова О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні
основи архітектурного проектування», модуль 1: «Основи
та методи архітектурного проектування» (для студентів 2
курсу напрямку 6.060102 «Архітектура» спеціальності
«Містобудування»).

укр. 4,0 50 Грудень Л

13 106 Дудка О.М.

Курс лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні та
методичні основи архітектурного проектування. Модуль
4: Типологія будівель і споруд» (для студентів 3 курсу
професійного напряму 6.060102 - «Архітектура»
спеціальності  «Містобудування») 

укр. 4,0 50 Грудень Л



14 107 Панова Л.П. 

Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, 
архітектури та містобудування» для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура», 
спеціальності - «Містобудування».

укр. 3,0 50 Травень Л

15 107 Панова Л.П. 

Конспект лекцій з дисципліни «Архітектурна екологія» 
для студентів 5 курсу денної форми навчання  
спеціальностей 7. 06010202, 8. 06010202 – 
«Містобудування». 

укр. 3,0 50 Вересень Л

16 107 Панова Л.П. 

Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні проблеми 
містобудування» для студентів 5 курсу денної форми 
навчання  спеціальностей 7.06010202,  8. 06010202 – 
«Містобудування».

укр. 3,0 50 Жовтень Л

17 107 Криса Н.І.

Конспект лекцій з курсу  «Теоретичні та методичні основи 
архітектурного проектування» / Ландшафтна архітектура  
(для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
6.060102 – «Архітектура»)

укр. 2,0 50 Жовтень Л

18 107 Мартишова Л. С. 

Конспект лекцій з курсу «Архітектурний моніторинг
міського середовища» (для студентів 6 курсу денної
форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 -
Містобудування) 

укр. 2,0 50 Жовтень Л

Конспект лекцій з дисципліни «Виробнича база

19 109
Шаповал С.В.   Лапшин О. 
С.         

Конспект лекцій з дисципліни «Виробнича база
будівництва» (для студентів 4 курсу денної, заочної форм
навчання і слухачів другої вищої освіти напряму
підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей
7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»,
7.06010103 «Міське будівництво та господарство»)

укр. 6,0 50 Жовтень Л

20 109
 Качура А. О.           Атинян 
А. О.

Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна техніка» (для 
студентів 2, 4 курсів денної, 3-4 курсів заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та 
слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092101 
(7.06010101) – «Промислове та цивільне будівництво», 
7.092103 (7.06010103) – «Міське будівництво та 
господарство») 

укр. 13,0 50 Жовтень Л

21 109 Якименко О. В.
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до будівельної 
справи» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм 
навчання  напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)

укр. 7,0 50 Жовтень Л



22 109 Баранова А. А.

Конспект лекцій з дисципліни «Будівельне 
матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної, заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 -
«Будівництво»  і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності  7.092108, 7.06010108  - 
«Теплогазопостачання»)

укр. 8,0 50 Жовтень Л

23 110 Глушенкова І. С.

Конспект лекцій з дисципліни «Геодезія» Модуль 1 (для 
студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)

Укр 6,3 50 вересень Л

24 110 Глушенкова І. С.

Конспект лекцій з дисципліни «Геодезія» Модуль 2 (для 
студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»)

Укр 6,3 50 грудень Л

25 110 Євдокімов А.А.

ГІС в управлінні інженерними мережами. Конспект 
лекцій. (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»)

Укр 5,0 50 грудень Л

26 110 Євдокімов А.А.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
„Геоінформаційні системи” (для студентів 2 курсу денної 
та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 

Укр 3,0 50 грудень Л26 110 Євдокімов А.А.
та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа»)

Укр 3,0 50 грудень Л

27 110 Євдокімов А.А.

Конспект лекцій з дисципліні «Геоінформаційні системи» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.06010107 , 8. 06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»).

Укр 3,0 50 грудень Л

28 110 Патракеєв І. М.

Конспект лекцій з дисципліні «Цифрова обробка 
зображень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і 
технології»)

Укр 3,0 50 грудень Л

29 110 Шаульський Д.В.

Конспект лекцій з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

Укр 2,3 50 вересень Л

30 110
Толстохатько 
В.А. Патракеєв І. М 
 Умніцин

Конспект лекцій з дисципліни «Програмування 
прикладних ГІС задач» для студентів 4 курсу денної та 5 
курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Укр 5,0 50 вересень Л



31 110
Толстохатько 
В.А. Патракеєв І. М 
 Умніцин

Конспект лекцій з дисципліни «Проектування баз 
геоданих» для студентів 4 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»

Укр 4,0 50 вересень Л

32 201 Іщенко, А.В. Саратов, І.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни „Інженерна гідрологія (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060103-Гідротехніка (водні 
ресурси), а також для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання і 
водовідведення»).

укр. 1,6 50 Вересень Л

33 201
Бєкєтов, В.Є.                
Євтухова, Г.П.

Конспект лекцій з дисципліни „ Прикладна аероекологія” 
(для студентів 3 курсу (6семестр) денної та 4 курсу (7 
семестр) заочної форм навчання напряму 6.040061 
„Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”)

укр. 1,6 50 Жовтень Л

34 201 Виставна, Ю.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни „Екологічний менеджмент 
та аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.04010601-„Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)

укр. 1,2 50 Вересень Л

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка 
природоохоронної діяльності» (для студентів 4 курсу 

35 201
Пономаренко, Є. Г. и 
Ломакіна, О.С.

природоохоронної діяльності» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»

укр. 2,0 50 Червень Л

36 201
Пономаренко, Є. Г. и 
Ломакіна, О.С.

Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології в 
прикладній та інженерній екології» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування».

укр. 2,0 50 Червень Л

37 201
Пономаренко, Є. Г. и 
Ломакіна, О.С.

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка 
природокористування» (для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»

укр. 1,0 50 Червень Л



38 201
Свіренко, Л.П.                      
Дядін Д.В.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інженерні 
аспекти літоекології» для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»

укр. 1,0 50 Жовтень Л

39 201
Свіренко, Л.П.                      
Дядін Д.В.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Прикладна 
літоекологія» («Прикладна літоекологія і радіоекологія») 
(модуль 2 «Розробка корисних копалин, порушення 
довкілля під час гірничо-видобувних робіт та його 
відновлення») для студентів 3 курсу денної і 4 курсу 
заочної форм навчання напряму 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»

укр. 1,1 50 Жовтень Л

40 201 Чернікова, О.Ю.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «ОСНОВИ 
ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА» (для студ. 4 
курсу денної форми навчання напряму 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)

укр. 1,1 50 Листопад Л

 Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Біологія і 
екологія людини» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 

41 201 Шатровський, О.Г.
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»).

укр. 1,1 50 Листопад Л

42 201 Шатровський, О.Г.

Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Загальна 
біологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»).

укр. 1,1 50 Листопад Л

43 202 Айрапетян Т.С.

Конспект лекцій з дисципліни «Особливості 
промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

укр. 4,0 50 травень Л



44 202
Душкін С.С., Благодарна 
Г.І., Корінько І.В., Дегтяр 
М.В.

Конспект лекцій навчальної дисципліни «Спецкурс з 
водопостачання та водовідведення» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

укр. 4,0 50 травень Л

45 202 Колеснік Н.Ю.

Конспект лекцій з дисциплини "Санітарно-технічне 
обладнання будинків" (для студентів 4 курсу денної та  
заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»

укр. 4,0 50 листопад Л

46 202 Крамаренко Л.В.

Конспект лекцій з дисципліни “Мікробіологія” (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання та  
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060103  
«Гідротехніка (Водні ресурси), 0926 «Водні ресурси» 
спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 4,0 50 квітень Л

47 202 Крамаренко Л.В.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідротехнічні 
споруди» (для студентів 3 курсу денної і заочної  форм 
навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 
«Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 7.060101080  

укр. 4,0 50 листопад Л

«Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 7.060101080  
«Водопостачання та водовідведення») 

48 202 Крамаренко Л.В.

Конспект лекцій з дисципліни „Очистка побутових 
стічних вод” (для студентів 4 курсу денної і заочної  форм 
навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 
«Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 7.060101080  
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 4,0 50 жовтень Л

49 202 Тихонюк-Сидорчук В.О.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Водні ресурси, 
їх використання та охорона” (для студентів 4 курсу денної 
і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти 
напрямів підготовки 6.060103  «Гідротехніка (водні 
ресурси)», 0926 «Водні ресурсі»  спеціальності 7.092601, 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 4,0 50 листопад Л



50 202 Чуб І.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Методи оперативного 
керування ВК систем» (для студентів 5 курсу денної і 
заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за 
напрямами 0926 «Водні ресурси», 6.060103 «Гідротехніка 
(Водні ресурси)» спеціальності 7.092601, 7.06010108 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 4,0 50 травень Л

51 202 Шевченко Т.О. 
Гідравлічні та аеродинамічні машини (Конспект лекцій 
для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 4,0 50 травень Л

52 202 Яковенко М.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Облік води та експлуатація 
водомірного господарства" (для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.092601, 7.06010108 
"Водопостачання та водовідведення")

укр. 4,0 50 квітень Л

53 203 Зайцева І.С.
Конспект лекцій з курсу "Харчова хімія" (для студентів 1
– 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.140101 – “Готельно-ресторанна справа")

укр. 4,0 50 жовтень Л

Конспект лекцій з курсу "Хімія" (для студентів 1 – 2
курсів денної та заочної форм навчання напряму

54 203 Волювач С.В.

курсів денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.060101 – “Будівництво”, спеціальностей
"Міське будівництво та господарство", "Технічне
обслуговування, ремонт та реконструкція будівель",
"Промислове і цивільне будівництво", "Охорона праці у
будівництві")

укр. 3,0 50 жовтень Л

55 203 Нат Т.П.
Конспект лекцій з курсу "Аналітична хімія" (для студентів
2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”)

укр. 3,0 50 листопад Л

56 203 Нестеренко С.В.

Конспект лекцій з курсу "Хімія" (для студентів 1 – 2
курсів денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.060101 – “Будівництво”, спеціальність
"Теплогазопостачання та вентиляція")

укр. 3,0 50 листопад Л

57 205
Ільченко  Б.С. 
Котух, В.Г.

ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИ УСТАНОВКИ. Конспект лекцій 
для студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.060101- «Будівництво» 
спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 5,7 50 листопад Л



58 205
Евсеева Т.А.
Ластовец Н.В.

Конспект лекций по дисциплине «Теплоснабжение» для 
студентов 4 и 5 курса всех форм обучения и слушателей 
второго высшего образования по направлению 
подготовки 6.060101 – «Строительство», специальности – 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» Экспериментальная 
версия для технологии обучения

укр. 2,0 50 листопад Л

59 206
Станішевський С.О., 
Мордовцев С.М.

Конспект лекцій і завдання до практичних та самостіних 
занять з дисципліни „Чисельні методи”  (для студентів 1 
курсу заочної форми навчання, що навчаються за 
напрямом підготовки 6.030601 - “Менеджмент”) 

укр. 5,0 50 Листопад Л

60 207 Лусь, В.І.

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

Укр. 3,5 50 черв.12 Л

61 207 Репетенко, М.В.

Конспект лекцій по дисципліні «Метрологія та 
стандартизація» для студентів денної і заочної форм 
навчання за напрямом 6.060103 –«Гідротехніка (водні 
ресурси)»

Укр. 3,5 50 лист.12 Л

ресурси)»

62 207 Радченко, А.О.

Конспект лекций «Компьютерная графика» для студентов 
2 курса дневной формы обучения бакалавров направления 
6.060101 «Строительство», специальности 
«Промышленное и гражданское строительство», 
специализации «Охрана труда в строительстве»

Рос. 3,0 50 трав.12 Л

63 207 Гриньова, Н.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна графіка» для 
слухачів другої вищої освіти за спеці-аль-ностями 
«Промислове та цивільне будівництво», «Міське 
будівництво та господарство», «Теплогазопостачання та 
вентиляція»

Укр. 2,0 50 черв.12 Л

64 301
Андрійченко В.П., Закурдай 
С.О.

Конспект лекцій з дисципліни ”Електричне обладнання
рухомого складу” (для студентів 3,4 курсу усіх форм
навчання напряму підготовки 6.050702 –
«Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти
спеціальності «Електричний транспорт») 

укр. 4,0 50 Листопад Л



65 301
Калиниченко Ю.С.,            
Фатеєв В.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Автоматизований
електропривод загально-промислових механізмів" (для
студентів 4 курсу денної і заочної форм на-вчання
напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
специальностей "Електромеханічні системи і комплекси
транспортних засобів" та «Електромеханічні системи
автоматизації та електропри-вод»)

укр. 5,0 50 Квітень Л

66 301 Кульбашна Н.І. 
Конспект лекцій з дисципліни «Організація та управління
на транспорті» (для студентів 5 усіх форм навчання
напряму підготовки 0922 (6.050702) - Електромеханіка)

укр. 9,0 50 Березень Л

67 301
Кульбашна Н.І.,  Сосіпатров 
А.М.,  Тарновецька А.Г. 

Організація експлуатації міськелектротранспорту : тексти
лекцій (для студентів напряму підготовки 6.050702 -
«Електромеханіка» і слухачів другої вищої освіти) 

укр. 5,0 50 Вересень Л

68 301
Фатєєв В.М.,              Шавкун 
В.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Підйомно-транспортне та
технологічне обладнання" (для студентів 3 курсу денної та
3 і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.050702 - «Електромеханіка»)

укр. 5,0 50 Листопад Л

6.050702 - «Електромеханіка»)

69 303

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

Теоретична механіка. Кінематика: конспект лекцій (для
студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання
бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво»,
6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та
електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні
ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами
транспорту)»)

укр. 6,0 50 жовтень Л

70 303

Шпачук В.П.                                      
Андрієвська Л.С.                      
Середа Н.В.                  
Чупринін О.О.

Опір матеріалів (частина 2). Конспект лекцій з дисциплін
«Опір матеріалів», «Опір матеріалів та будівельна
механіка», «Основи теорії споруд» для студентів денної і
заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101
– Будівництво, 6.060102 – Архітектура, 6.060103 –
Гідротехніка (водні ресурси)

укр. 10,0 50 листопад Л

71 305 Абракітов В.Е. .                       

Конспект лекцій з курсу „Охорона праці в галузі”(для 
студентів 5-го курсу денної форми навчання 
спеціальностей 7.06010202 та 8.06010202 
„Містобудування”)

укр. 2,0 50 жовтень Л



72 305 Абракітов В.Е. .                       

Конспект лекцій з дисципліни „безпека життєдіяльності та 
основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)

укр. 3,0 50 травень Л

73 305 Абракітов В.Е. .                       

Конспект лекцій з курсу „ Безпека життєдіяльності та 
цивільна оборона ”(для студентів 3-го курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки (6.050701 – 
„Електротехніка та електротехнології” спеціальностей 
„ЕСЕ” та „СДС”)) 

укр. 3,0 50 червень Л

74 305 Абракітов В.Е. .                       

Конспект лекцій з курсу „ Охорона праці в галузі” (для 
студентів 5-го курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи 
електроспоживання»

укр. 2,5 50 липень Л

75 305 Абракітов В.Е. .                       

Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь 
знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 
6.170202 “Охорона праці”).

укр. 2,0 50 березень Л

Конспект лекцій з курсу ““ Надійність технічних систем і 
техногенний ризик”” ( для студентів 4 курсу денної форми 

76 305 Абракітов В.Е. .                       
техногенний ризик”” ( для студентів 4 курсу денної форми 
навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму 
підготовки 6.170202 “Охорона праці”). 

укр. 2,0 50 квітень Л

77 305 Абракітов В.Е. .                       

Конспект лекцій з курсу „Інженерні рішення по безпеці 
праці на будівельному майданчику при реконструкції” 
(“Охорона праці в галузі”)” ( для студентів 5 курсу денної 
форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання та 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 
„Промислове та цивільне будівництво”)

укр. 2,5 50 вересень Л

78 305 Гарьковець А.М.

Конспект лекцій з курсу “Охорона праці в міському 
господарстві” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання 
напряму підготовки 0922 (6.050702) - "Електромеханыка" 
усіх спеціальностей).

укр. 1,5 50 березень Л

79 305 Гарьковець А.М.

Конспект лекцій з курсу “Охорона праці на транспорті” 
(для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму 
підготовки 0922 (6.050702) - "Електромеханіка" усіх 
спеціальностей).

укр. 3,0 50 квітень Л



80 305 Гарьковець А.М.

Конспект лекцій з курсу “Охорона праці” (для студентів 
3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 
6.020107 «Туризм», 6.140101«Готельно-ресторанна 
справа»).

укр. 1,5 50 вересень Л

81 305 Гарьковець А.М.
Конспект лекцій з курсу “Охорона праці” (для студентів 
3,4,5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 
(6.050702 "Електромеханіка" усіх спеціальностей).

укр. 1,5 50 вересень Л

82 305 Данова К.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Методи оцінки 
небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спец. «Охорона 
праці на електричному транспорті»). 

укр. 1,5 50 вересень Л

83 305 Данова К.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» 
(для студентів денної та заочної форм навчання галузі 
знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура").

укр. 2,0 50 червень Л

84 305 Данова К.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці при 
експлуатації та ремонті рухомого складу» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, укр. 3,0 50 травень Л84 305 Данова К.В. курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 
8.05070203 «Електричний транспорт», спеціалізації 
«Охорона праці на електричному транспорті»).

укр. 3,0 50 травень Л

85 305 Данова К.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Профілактика 
виробничого травматизму та професійних захворювань» 
для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 «Охорона праці». 

укр. 1,5 50 березень Л

86 305 Данова К.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія праці та її 
безпека» для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці».

укр. 3,0 50 квітень Л

87 305 Заіченко В.І.

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «БЕЗПЕКА ПРАЦІ В 
БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
«Будівництво», спеціалізація «Охорона праці в 
будівництві». 

укр. 2,5 50 жовтень Л



88 305 Заіченко В.І.

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ В 
ГАЛУЗІ» для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 – 
«Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 
8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»; 
7.14010301,8.14010301 – «Туризмознавство»; 7.03060107, 
8.03060107 – «Логістика».

укр. 3,0 50 листопад Л

89 305 Заіченко В.І.
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича санітарія» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

укр. 3,0 50 травень Л

90 305 Нікітченко О.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни «ПРОМИСЛОВА 
ЕКОЛОГІЯ» (для студ. 3-го курсу денної форми навчання, 
галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 
6.170202 “Охорона праці”).

укр. 3,0 50 квітень Л

91 305 Фесенко Г.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи пожежної 
безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). 

укр. 3,0 50 червень Л

Конспект лекцій з дисципліни «Пожежна профілактика в 
будівництві» (для студентів денної форми навчання 

92 305 Фесенко Г.В.
будівництві» (для студентів денної форми навчання 
спеціальності 7.06010101 – «Промислове і цивільне 
будівництво» спеціалізації «Охорона праці в 
будівництві»).

укр. 2,5 50 вересень Л

93 305 Фесенко Г.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Пожежна профілактика в 
будівництві» (для студентів денної форми навчання 
спеціальності 8.06010101 – «Промислове і цивільне 
будівництво» спеціалізації «Охорона праці в 
будівництві»). 

укр. 3,0 50 листопад Л

94 305 Фесенко Г.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Безпека праці» (для 
студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). 

укр. 3,0 50 червень Л

95 305 Фесенко Г.В.
Курс лекцій з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» 
(для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 - «Охорона праці»).

укр. 3,0 50 червень Л



96 305 Чеботарьова О.В.      

Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» 
(для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 
8.03050901, 7.03050901 „Облік і аудит”, 8.03050401, 
7.03050401 „Економіка підприємства”).

укр. 2,5 50 листопад Л

97 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Конспект лекцій з дисципліни „Метрологічне та 
нормативне забезпечення метеоумов” (для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 – Будівництво, спеціалізації – Охорона праці в 
будівництві).

укр. 3,0 50 жовтень Л

98 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Безпека 
експлуатації будівель та споруд» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за 
напрямом підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ).

укр. 3,0 50 травень Л

99 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Медіко-
біологічні основи охорони праці» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за 
напрямом підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ).

укр. 2,5 50 червень Л

Рябченко, О.Л. и Фесенко, 

100 306

Рябченко, О.Л. и Фесенко, 
Г.Г.  Бурмака, В.П.  Жигло, 
В.В.  Рассоха, І.М.  Лисенко, 
М.С. 

Конспект лекцій з “Історії української культури” для 
студентів І та ІІ курсів денної форми навчання усіх 
спеціальностей

укр. 6,0 50 Листопад Л

101 307
Аксьонова К. Ю.,
Оксюк Ю. Д., 

Конспект лекцій і методичні вказівки з проведення
практичних і контрольних робіт з курсу загальної фізики
(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
бакалаврів за напрямами 6.050702 Електромеханіка,
6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.070101
“Транспортні технології (за видами транспорту)",
6.060101 “Будівництво”, 6.060103 “Гідротехніка (водні
ресурси)”, 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування”,
6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.170202
Охорона праці)

укр. 2,5 50 червень Л



102 401 Абраменко І.Г.

Конспект лекцій з курсу «Застосування обчислювальної 
техніки в електроенергетиці» для слухачів другої вищої 
освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”

Укр. 5,0 50 Грудень Л

103 401 Бородін Д.В.

Конспект лекцій з «Комп'ютерні інформаційні технології 
в енергетиці»для слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”для слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”

Укр. 5,0 50 Грудень Л

104 401 Рой В.Ф.

Конспект лекцій з дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ» для студентів 5 курсів денної та заочної 
форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти за 
напрямом підготовки 6.050701 - “Електротехніка та 
електротехнології” зі спеціальності “Електротехнічні 
системи електроспоживання”

Укр. 5,0 50 Травень Л

105 401
Рой, В.Ф.,          Абраменко, 
І.Г. 

Конспект лекцій з дисципліни «Планування і обробка 
результатів експеріменту» для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 - 
“Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності 
“Електротехнічні системи елекстроспоживання”

Укр. 5,0 50 Травень Л

“Електротехнічні системи елекстроспоживання”

106 401
Барбашов І.В.,       Поліщук 
О.Ю.

Конспект лекцій з Електричні системи та мережі» для 
студентів 3 курсу денної, 3,4 курсів заочної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології” зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”

Укр. 5,0 50 Грудень Л

107 402 Шепілко Є.В.

Конспект лекцій з дисципліни „Вакуумна техніка” (для 
студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і 
джерела світла”)

укр. 5,0 50 Червень Л

108 403 Білоусов О.Ф.

Текст лекцій з дисципліни "Промислова електроніка" (для 
студентів усіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 „Менеджмент”, професійного спрямування 
„Менеджмент організацій”, спеціалізації „Менеджмент 
організацій паливно-енергетичного комплексу”)

укр. 4,0 50 Грудень Л



109 403
Форкун Я. Б.,
Глєбова М. Л.

Текст лекцій з дисципліни “Теоретичні основи 
електротехніки” ІІІ ч. (для студентів усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології”)

укр. 4,0 50 Грудень Л

110 403 Дорохов О.В.

Текст лекцій з дисциплін "Електротехніка" та 
"Електротехніка в будівництві" (для студентів усіх форм 
навчання напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво», 
6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 4,0 50 Грудень Л

111 404 Симанцев М.А.

 «ШАХМАТЫ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ для проведения 
практических и самостоятельных занятий по дисциплинам 
«Физическое воспитание», «Физическая культура» (для 
студентов 1-5 курсов всех специальностей Академии).

рус. 3,0 50 Грудень Л

112 405
Радионова Л.А., Семенюк 
Е.С.

Политология. Курс лекций (для студентов ФПО и ЗО 1-3
курсов заочной формы обучения направлений подготовки
6.030504Экономика предприятий, 6.030509Учёт и аудит,
6.030601 Менеджмент, 6.050701 Электротехника и
электротехнологии) 

русс. 6,0 50
вересень 

2012
Л

113 405 Садовников О.К.
Религиоведение – кредитно-модульный курс: Курс лекций
(для студентов 1-4 курсов всех форм обучения и русс. 6,0 50

вересень 
Л113 405 Садовников О.К. (для студентов 1-4 курсов всех форм обучения и

специальностей академии). 
русс. 6,0 50

вересень 
2012

Л

114 405
Садовников О.К., Фатеев 
Ю.А. 

Этика и эстетика. Курс лекций (для студентов всех
специальностей всех форм обучения) 

русс. 6,0 50
червень 

2012
Л

115 405
Будко В.В., Пилипко Е.В., 
Садовников О.К., Фатеев 
Ю.А. 

Философия. Курс лекций (для студентов всех
специальностей всех форм обучения)

русс. 6,0 50
грудень 

2012
Л

116 501 Гайко Є.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни «МІСЬКИЙ 
МОНІТОРИНГ» (для студентів 6 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 
магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» 
спеціальності 7.120102 (7.06010202) / 8.120102 
(8.06010202) «Містобудування»).

укр. 3,0 50 жовтень Л

117 501 Момот Т.В., Чалий І.Г.

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка 
підприємства(англійською мовою)» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – 
«Облік і аудит»).

укр. 3,0 50 жовтень Л



118 501 Момот Т.В., Чалий І.Г.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» 
(для студентів 2-3 курсів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). 

укр. 3,0 50 жовтень Л

119 501 Соболева А.Г.

Конспект лекций по дисциплине «Основы экономики 
транспорта» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса 
заочной формы обучения направления подготовки 
6.070101– "Транспортные технологии» (по видам 
транспорта "

укр. 3,0 50 вересень Л

120 501 Тараруєв Ю.А.
Конспект лекцій з курсу «Оцінка бізнесу» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності, 7.03050401 
«Економіка підприємства»). 

укр. 3,0 50 вересень Л

121 501 Трояновська О.Б.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіка 
проектних рішень в будівництві» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, усіх форм навчання 
спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»)

укр. 3,0 50 вереснь Л

122 502 Гайденко С.М.

 Статистика підприємств міського господарства: Конспект 
лекцій (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка 
підприємства”).

укр. 5,7 50 ІІІ кв. Л

підприємства”).

123 502 Дворкін С.В.
Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність”, 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)

укр. 2,0 50 ІІІ кв. Л

124 502 Дворкін С.В.

Конспект лекцій з дисципліни „Введення у 
спеціальність”(англійською мовою), (для студентів 1 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»)

укр. 1,5 50 ІІІ кв. Л

125 502 Дворкін С.В.

Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний 
менеджмент”, (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 3,0 50 ІІІ кв. Л

126 502 Зіньковська А.І. 

Конспект лекцій з дисципліни „Кошторисна справа”, 
частина III (для студентів 3-4 курсу денної та 5 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»).

укр. 5,0 50 ІІІ кв. Л



127 502 Козир О.Ф.

Конспект лекцій з дисципліни „Муніципальний бюджет і 
фінанси”, (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент 
організацій»)

укр. 5,0 50 ІІІ кв. Л

128 503
Решетило В.П.,Островський 
І.А., Стадник Г.В., Штефан 
С.І.

Тексти лекцій з дисципліни «Політична економія» для 
студентів 1 курсу денної та  2 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»

укр. 5,5 50
 Жовтень
   2012 р. Л

129 504
Кизилова, Л.О. и Кизилов,
Г.І. и Кравцова, С.В. 

Конспект лекцій з дисципліни "Оподаткування
підприємств" (для студентів 4 курсу денної і заочної форм
навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит".

укр. 1,0 50 июл.12 Л

130 504
Мамонов, К.А. и
Кадничанський, М.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз» (для
студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання
спеціальності 8.050106 (8.03050901)– «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 июл.12 Л

131 504 Мочпліна З.М.

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий
менеджмент" (для студентів заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності
8.03050901 "Облік і аудит")

укр. 1,0 50 июл.12 Л

Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік»

132 504 Світлична, В.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік»
(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа»)

укр. 1,0 50 июл.12 Л

133 504 Світлична, В.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» (для студентів 4
курсу денної та заочної форми навчання напряму
підготовки 6.030601 «Менеджмент».

укр. 1,0 50 июл.12 Л

134 506 Науменко А.В. Килимник І.І. 
Конспект лекцій з дисципліни "Міжнародне право" для  
студентів денної та заочної форм навчання  усіх напрямів 
підготовки Академії

укр. 3,0 50 квітень Л

135 506 Мілаш В.С.  
Конспект лекцій з дисципліни "Договірне  право" для  
студентів денної та заочної  форм навчання  усіх напрямів 
підготовки Академії

укр. 3,0 50 березень Л

136 601 Андрєєва В. М.

Конспект лекцій з дисципліни «Поведінка споживача»
(для студентів 5 курсу денної, 5 та 6 курсів заочної форм
навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент
організацій і адміністрування (за видами економічної
діяльності)»)

укр. 4,0 50
травень 

2012
Л



137 601 Бардаков В.А.
Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

укр. 4,5 50 квітень 2012 Л

138 601 Грецька Г.М., Великих К.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування в
умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної та заочної
форм навчання за спеціальностями 7.05070105 -
«Світлотехніка і джерела світла», 7.05070103 –
«Електротехнічні системи електроспоживання (за
видами)»)

укр. 3,8 50
червень 

2012
Л

139 601 Гриненко В.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Публічне
адміністрування» (для студентів 5 курсу денної та заочної
форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та
8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)»)

укр. 6,3 50
травень 

2012
Л

140 601
Колонтаєвький О.П., 
Самойленко І.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») 

укр. 4,2 50 квітень 2012 Л

141 601 Лук’янченкова В. Є.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту»
(для студентів 3 курсу денної форми навчання за укр. 1,7 50

травень 
2012

Л141 601 Лук’янченкова В. Є. (для студентів 3 курсу денної форми навчання за
напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)

укр. 1,7 50
2012

Л

142 601 Плотницька С.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи маркетингу» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом
підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами
транспорту)»)

укр. 4,0 50
жовтень 

2012
Л

143 601 Самойленко І.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» (для 
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм
навчання за напрямами підготовки 6.020107 «Туризм» та
6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)

укр. 3,8 50
листопад 

2012
Л

144 602 Бабаєв В.М.
Прийняття рішень: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу 
денної і заочної форм навчання спеціальності 7.18010013  
– «Управління проектами» ) 

укр. 2,0 50
Вересень 

2012
Л

145 602 Бєлова Л.О., Мельман В.О.

Тексты лекций по дисциплине «Профессиональная 
психология» (для студентов 5 курса дневной и заочной 
форм обучения по специальности 7.18010013 – 
«Управление проектами») 

рос. 4,0 50
Червень 

2012
Л



146 602 Віноградська О.М.
Тексти лекцій з курсу «Ділове адміністрування» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.03060101 «Менеджмент  організацій і адміністрування») 

укр. 4,0 50
Листопад 

2012
Л

147 602 Віноградська О.М.
Тексти лекцій з курсу «Ділове адміністрування» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.03060101 «Менеджмент  організацій і адміністрування») 

укр. 4,0 50
Листопад 

2012
Л

148 602 Віноградська О.М.
Тексти лекцій з курсу «Стратегічний менеджмент» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.03060101 «Менеджмент  організацій і адміністрування») 

укр. 4,0 50
Грудень 

2012
Л

149 602 Віноградська О.М.
Тексти лекцій з курсу «Стратегічний менеджмент» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.03060101 «Менеджмент  організацій і адміністрування») 

укр. 4,0 50
Грудень 

2012
Л

150 602 Молодченко Т.Г.
Тексти лекцій з курсу «Оцінка нерухомості» (для 
студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 - «Менеджмент») 

укр. 2,0 50
Листопад 

2012
Л

Молодченко Т.Г.,    
Тексти лекцій з дисципліни «Фінансування проектів» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання Листопад 

151 602
Молодченко Т.Г.,    
Ткаченко А.Ю.

студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання 
спеціальностей - 8.18010013, 7.18010004 Управління 
проектами) 

укр. 2,2 50
Листопад 

2012
Л

152 602 Висоцька Г.В.

Тексти лекцій з дисципліни «Планування проектної 
діяльності» (для студентів 5 курсу денної та заочної 
форми навчання спеціальностей  8.18010013, 7.18010013 -
«Управління проектами») 

рос. 3,0 50
Жовтень 

2012
Л

153 602 Висоцька Г.В.
Тексти лекцій з дисципліни «Планування проектних дій» 
(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 8.18010013-«Управління проектами») 

рос. 3,0 50
Жовтень 

2012
Л

154 603
Карпенко, М.Ю. и 
Уфимцева, В.Б. 

Конспект лекцій з курсу «Інформатика і системологія» 
(для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування».

укр. 3,0 50 Листопад Л



155 603

Карпенко, М.Ю. и 
Уфимцева, В.Б. и 
Нестеренко , Л.В. и 
Білогурова, Г.В. 

Конспект лекцій з курсу «Інформаційні системи і 
технології в управлінні організацією. Частина 1»(для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування» та 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування»).

укр. 3,0 50 Листопад Л

156 603
Карпенко, М.Ю. и Уфимцева 
, В. Б.

Конспект лекцій з курсу «Управлінські інформаційні 
системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу всіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і 
аудит»)

укр. 3,0 50 Листопад Л

157 603
Костенко, О.Б. и 
Гавриленко, І,О. 

Інформаційні системи і технології. Конспект лекцій для 
студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»

укр. 3,5 50 Листопад Л

158 603
Самойленко, М.І. и 
Білогурова Г.В. и Штельма , 
О.М. и Протопопова, В.П.

ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА Теорія 
ймовірностей та математична статистика Математичне 
програмування (Конспект лекцій для студентів 1-го курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 
6.030601 – Менеджмент та 6.020107 – Туризм)

укр. 4,0 50 Листопад Л

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни

159 604 Александрова, С.А. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни
Фінансовий менеджмент для студентів 5 курсу усіх форм
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і
магістр спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 -
«Менеджмент організацій і адміністрування») 

укр. 5,0 50 листопад Л

160 604
Погасій, С.О. и 
Краснокутська, Ю.В.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В
УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст і магістр спеціальностей 7.03060101,
8.03060101 - «Менеджмент організацій і
адміністрування»).

укр. 5,0 50 жовтень Л

161 604
Поколодна, М.М. и 
Полчанінова, І.Л.  

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни
«ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ» (для студентів 1 курсу денної
та заочної форм навчання напряму підготовки –
«Туризм»).

укр. 5,0 50 жовтень Л



162 604 Тонкошкур, М.В.  

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни
«МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство» та
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.14010301 – «Туризмознавство»).

укр. 6,0 50 червень Л

163 605 К.Є. Вакуленко

Конспект лекцій з дисципліни «Екологічні характеристики 
міст» складено відповідно до робочої програми з 
дисципліни «Екологічні характеристики міст» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна 
інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»)

укр. 6,0 50 листопад Л

164 605 Пруненко Д.О. Н.А.Соколова

Конспект лекцій дисципліни «Загальний курс транспорту» 
(для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми 
навчання за напряму підготовки 6.070101- «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»

укр. 6,0 50 листопад Л

технології (за видами транспорту)»

165 605 В.С. Віниченко

Конспект лекцій з навчальної  дисципліни «Системи 
управління транспортом» (для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 1004 – Транспортні 
технології 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 6,0 50 листопад Л

166 605 Пруненко Д.О. Рудєва А.С.

Конспект лекцій з навчальної  дисципліни «Управління 
ланцюгом постачань» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 - 
«Транспортні технології" (6.070101 - Транспортні 
технології (за видами транспорту)»)

укр. 6,0 50 листопад Л



167 605 Вакуленко К.Є., Федорова Т.Ф

Конспект лекцій з дисципліни «Управління ризиками в 
логістиці» складено відповідно до робочої програми з 
дисципліни «Управління ризиками в логістиці»  (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання та заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і 
адміністрування» за напрямком підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»)

укр. 6,0 50 листопад Л

168 605 К.Є. Вакуленко

Конспект лекцій з дисципліни «Організація транспортних 
послуг» складено відповідно до робочої програми з 
дисципліни «Організація транспортних послуг» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 
0201 - «Культура» за напрямом підготовки  6.020107 – 
«Туризм»)

укр. 6,0 50 листопад Л

169 605 Куш Є.І. 

Конспект лекцій з дисципліни «Теорія міських 
пасажирських перевезень» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальностей 7. 07010102 і 8.07010102 
«Організація перевезень і управління на транспорті (за 
видами транспорту)»)

укр. 6,0 50 листопад Л

видами транспорту)»)

170 605 Д.М. Рославцев

Конспект лекцій з курсу  «Основи логістичного 
консультування» (для студентів 5 курсу денної і заочної 
форми навчання спеціальності 7.03060107, 8.03060107 – 
«Логістика».)

укр. 6,0 50 листопад Л

171 605 Понкратов Д.П.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтегровані 
транспортні системи» (для студентів 5 курсу денної та 6 
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.07010101, 
8.07010101 – «Транспортні системи» (за видами 
транспорту))

укр. 6,0 50 листопад Л

172 701 Жигло О.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Вища освіта України і 
Болонський процес» (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»).

укр. 3,0 50 листопад Л

173 701 Жигло О.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Методика викладання у 
вищій школі (з розділом вища освіта України і 
Болонський процес)» (для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 8.03060107 ЛОГІСТИКА)).

укр. 3,0 50 листопад Л



174 701 Жигло О.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та 
педагогіки» (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.05070202 Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів, 705070203 Електричний 
транспорт, 7.05070204 Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»).

укр. 3,0 50 листопад Л

175 701 Жигло О.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням») (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – 
«Архітектура»).

укр. 3,0 50 листопад Л

176 701
Золотарьова І.М.,    
Острянська Н.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент».

укр. 3,0 50 листопад Л

177 701
Золотарьова І.М.,    
Острянська Н.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».

укр. 3,0 50 листопад Л

178 701 Пономарьов О.С.

Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої 
вищої освіти напряму підготовки 0922 
«Електромеханіка»).

укр. 3,0 50 листопад Л

«Електромеханіка»).

179 801 Андренко, О.А.

 Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика 
аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, 
галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" 
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит")

укр. 6,0 50 вересень Л

180 801 Андренко, О.А.

Конспект лекцій і методичні вказівки для проведення 
практичних занять та ви-конання контрольної роботи з 
дисципліни «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ-НОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ» (для слухачів другої вищої освіти 
факультету післядиплом-ної освіти і заочного навчання 
спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»).

укр. 6.0 50 вересень Л

181 801 Андренко, О.А.

Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для 
самостійної роботи та для практичних занять, завдання 
для контрольної роботи з дисципліни «Облік у бюджетних 
установах» (для слухачів другої вищої освіти факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 
7.03050901 – «Облік і аудит»).

укр. 6,0 50 вересень Л



182 801 Ачкасов А.Є., Косяк А.П.

Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства» 
(для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - 
«Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої 
вищої освітиспеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). 

укр. 6,0 50 вересень Л

183 801 Базецка Г.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»; 
6.030509 – « Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і 
аудит).

укр. 6,0 50 жовтень Л

184 801 Базецька Г.І., Федорова В.Г.

Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 
(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050401 – «Економіка підприємства» (за видами 
діяльності). 

укр. 5,4 50 жовтень Л

185 801 Воронков О.О.

Конспект лекцій: Дослідження операцій (для студентів 
галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент і адміністрування» заочної форми 
навчання)

укр. 6,0 50 жовтень Л

Конспект лекцій і методичні вказівки для проведення 

186 801 Горєлкіна Ю.В.

Конспект лекцій і методичні вказівки для проведення 
практичних занять з дисципліни «Організація і методика 
аудиту» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050901– «Облік і аудит»)

укр. 5,5 50 вересень Л

187 801 Мількін І.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика 
економічного аналізу» (для студентів 4 курсу за напрямом 
підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми 
навчання)

укр. 6,0 50 жовтень Л

188 801 Мількін І.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Статистика підприємств 
міського господарства» (для студентів 3 курсу за 
напрямом підготовки 6.030504 - «Економіка 
підприємства» заочної форми навчання)

укр. 6,0 50 жовтень Л

189 801
Островський, 
І.А. и Кожокіна, К.О. 

Соціальна економіка: Конспект лекцій (для студентів 
заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
бакалавр, галузь знань – 0305 – «Економіка та 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і 
аудит» і 6.030504 «Економіка підприємства» факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання).

укр. 6,0 50 вересень Л



190 801
Охріменко В.М., Мількін 
І.В., Шокурова Н.В.

Конспект лекцій з курсу "Економічна діагностика" для 
студентів освятньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» 
напряму 6.030601 - «Менеджмент» і студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої 
вищої освіти спеціальностей 7.050107 - «Економіка 
підприємства»заочної форми навчання).

укр. 6,0 50 вересень Л

191 801 Пушкар Т.А.

Конспект лекцій дисципліни «Історія економіки та 
економічної думки» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – 
Економіка і підприємництво і слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901 – Облік і аудит)

укр. 6,0 50 жовтень Л

192 801 Родченко С.С.
Банківська справа: конспект лекцій (для слухачів другої 
вищої освіти спеціальностей 7.03050901 – Облік і аудит і 
7.050107 – Економіка підприємства)

укр. 5,8 50 вересень Л

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка праці і 
соціально – трудові відносини» для студентів галузі знань 
0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 

193 801 Соловйова О.Є.

0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 “Облік і 
аудит” заочної форми навчання і слухачів другої вищої 
освіти, спеціальностей 7.03050901 – «Облік і аудит» і 
7.03050401 - “Економіка підприємства”(за видами 
економічної діяльності).

укр. 5,8 50 жовтень Л

194 801 Шевченко В.С.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ „ОЦІНКА 
НЕРУХОМОСТІ” (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент)

укр. 5,6 50 вересень Л

195 802
Воронкова, Т.Б. і Воронков, 
О.О. і Ачкасов, А.Є. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ
І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для студентів другої
вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.06010101
«Промислове та цивільне будівництво»,7.06010107
«Теплогазопостачання і вентиляція»). 

укр. 3,0 50 листопад Л



196 802 Карпалюк, І.Т. 

Конспект лекцій з курсу "Математичні моделі соціально-
економічних процесів" 6 курсу заочної форми навчання
спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і
адміністрування. 

укр. 3,0 50 листопад Л

197 802 Карпалюк, І.Т. і Карюк, А.О. 

Конспект лекцій з дисципліни Обчислювальна техніка і
програмування (для студентів, які навчаються за галуззю
0507 - Електротехніка та електромеханіка напряму
6.050702 – електромеханіка). 

укр. 3,0 50 листопад Л

198 802
Карпалюк, І.Т. і Костенко, 
О.Б. 

Конспект лекцій з курсу "Операційні системи" напрям
"Менеджмент" спеціалізація "Інформаційні системи в
менеджменті". 

укр. 3,0 50 листопад Л

199 802 Костенко, О.Б. 
«Мови програмування» Конспект лекцій. для студентів 3
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки
6.030601 – «Менеджмент». 

укр. 3,0 50 листопад Л

200 802 Костенко, О.Б. 
«Об’єктно орієнтоване програмування» Конспект лекцій.
Для студентів 4 курсу заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.030601 – «Менеджмент». 

укр. 3,0 50 листопад Л

201 802 Охріменко, В.М. 

Конспект лекцій з дисципліни „Апаратне забезпечення
інформаційних систем” (для студентів 3, 4 курсу ФПО та
ЗН галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування,
напряму підготовки 6.030601Менеджмент, спеціалізації укр. 3,0 50 листопад Л201 802 Охріменко, В.М. напряму підготовки 6.030601Менеджмент, спеціалізації
"Інформаційні системи в менеджменті") / В. М.
Охріменко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків:
ХНАМГ, 2012. - 140 с.

укр. 3,0 50 листопад Л

202 802
Охріменко, В.М. і 
Воронкова, Т.Б.

Конспект лекцій з дисципліни „ Інформаційні технології в
будівництві, бази даних” (для студентів 3 курсу ФПО та
ЗН галузі знань 0601Будівництво та архітектура, напряму
підготовки 6.060101 Будівництво, та слухачів другої
вищої освіти спеціальностей ПЦБ, МБГ) / В. М.
Охріменко, Т. Б. Воронкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-
ва. – Х.: - ХНАМГ, 2012. – 140 с.

укр. 3,0 50 листопад Л



203 802
Охріменко, В.М. і 
Воронкова, Т.Б.

Конспект лекцій з дисципліни „Основи наукових дослі-
джень та системний аналіз” (для студентів 5 курсу ФПО
та ЗН галузі знань 0601 Будівництво та архітектура,
напряму підготовки 6.060101Будівництво, та слу-хачів
другої вищої освіти спеціальності 7.092103 Міське
будівництво та госпо-дарство) / В. М. Охріменко, Т. Б.
Воронкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: -
ХНАМГ, 2012. – 140 с.

укр. 3,0 50 листопад Л

204 803 Богдан Н.М.

Конспект лекцій з дисциплін «Основи менеджменту і
маркетингу», «Основи менеджменту і маркетингу – М2»
(для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.060101 – «Будівництво», спец. «Міське
будівництво і господарство» та студентів 5 курсу заочної
форми навчання, спеціальності 7.06010107 –
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 5,0 50 Грудень Л

205 803
Васильєв О.В., Шевченко 
В.С.

Конспект лекцій з курсу «Регіональний менеджмент» (для
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки  6.030601  - "Менеджмент організацій")

укр. 5,0 50 Грудень Л

Системи технологій і організація технологічного процесу
на підприємствах ЖКГ: Конспект лекцій (для студентів 2

206 803 Поспєлов О.В.

на підприємствах ЖКГ: Конспект лекцій (для студентів 2
курсу, заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво», напряму підготовки 6.030509- «Облік і
аудит»)

укр. 5,0 50 Грудень Л


