
IV. План видання методичних вказівок

№          
п/п

Автор Назва роботи
Мова 

видання
Обсяг, 

друк. арк.
Тираж, 
прим.

Дата 
подання  до 

РВГ
Пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 101 Лугченко, О.І.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Металеві конструкції» (для слухачів 
факультету післядипломної освіти напряму підготовки  
«Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне 
будівництво»)

укр. 2,0 50 грудень М

2 101 Золотов С.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 
(РГР) з дисципліни "Інженерні споруди" ( для студентів 5 
курсу денної та 6 курсу заочної форми спеціальності 
7.06010101 (8.06010101)- промислове та цивільне 
будівництво"

укр. 2,0 50 грудень М

3 101 Пустовойтова О.М.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання курсової роботи, з дисципліни 
"Архітектурні та будівельні конструкції" та "Будівельні 
конструкції" ( для студентів 3 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму 6.060103 "Гідротехніка (водні 
ресурси)" та для студентів 3 курсу ден-ної форми 
навчання напряму 6.060101«Будівництво» спеціальності 
"ТГВ"

укр. 2,0 50 грудень М

4 101 Сєдишев Є.С.

Методичні вказівки виконання курсового проекту з курсу 
"Залізобетонні та кам’яні конструкції" для слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.06010101 (7.090101) - 
промислове та цивільне будівництво"

укр. 2,0 50 грудень М

5 101 Лугченко О.І.

Методичні вказівки виконання курсового проекту з курсу 
"Реконструкція та зміцнення будівель" для студентів 5 
курсу денної форми навчання, 6 курсів заочної форми 
навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 - ПЦБ та 
слухачів ругої вищої освіти спеціальності 7.06010101 – 
ПЦБ

укр. 2,0 50 грудень М

6 101 Рапіна К.А.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни "Проекту-вання металевих конструкцій" 
Розділ 1 "Загальні правила та завдання до курсо-вого 
проекту" (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напрямку 6.060101 "Будівництво" спеціальності ПЦБ)

укр. 2,0 50 грудень М



7 101 Рапіна К.А.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни "Проекту-вання металевих конструкцій" 
Розділ 2 "Компановка конструктивної схеми ка-ркаса 
будівлі і статичний розрахунок поперечної рами будівлі" 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямку 
6.060101 "Будівництво" спеціальності ПЦБ)

укр. 2,0 50 грудень М

8 101 Лугченко, О.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (для слухачів 
факультету післядипломної освіти напряму підготовки 
«Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та 
господарство»).

укр. 2,0 50 грудень М

9 101 Молодченко, Г.А.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни "Реконструкція та зміцнення будівель" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання, 6 курсу заочної 
форми навчання та слухачів другої вищої освіти напрямку 
підготовки  "Будівництво"). 

укр. 2,0 50 грудень М

10 101 Молодченко, Г.А. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Реконструкція та зміцнення будівель" (для студентів 5 
курсу денної форми навчання, 6 курсу заочної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти напрямку 
підготовки 6.060101 (0921) "Будівництво"). 

укр. 2,0 50 грудень М

11 101 Шмуклер, В.С. 

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
курсу "Основи наукових досліджень та системний аналіз" 
( для студентів 5 курсу заочної форм навчання напрямку  
"Будівництво" спеціальності "ПЦБ", "МБГ").

укр. 2,0 50 грудень М

12 101 Шмуклер, В.С. 

 Методичні вказівки до розрахунково-графічної та 
лабораторної роботи з курсу "Спецкурс за напрямком 
магістерської роботи " ( для студентів 5 курсу денної 5 
навчання напрямку  "Будівництво" спеціальності "ПЦБ").

укр. 2,0 50 грудень М

13 101 Шмуклер, В.С. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
"Основи наукових досліджень" ( для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напрямку "Будівництво" 
спеціальності "ПЦБ").

укр. 2,0 50 грудень М



14 101 Жиляков В.Я.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання РГР з курсу "Будівельні конструкції 
(металеві конструкції)"  (для студентів 3 курсу денної, 4 
курсу заочної форми навчання та для слухачів другої 
вищої освіти напрямку 6.060101 "Будівництво" 
спеціальності МБГ)

укр. 2,0 50 грудень М

15 102 Гаврилюк, О.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисциплін «Геологія та геоморфологія», «Геологія з 
основами геоморфології та гідрогеології», «Геологія та 
гідрогеологія» (для  студентів 1, 2, 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. 2,0 50 грудень М

16 102 Рудь, О.Г.

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
занять, курсової та самостійної робіт з дисциплін 
"Підвалини та фундаменти" (для студентів 4 курсу денної 
та заочної форм навчання, напряму підготовуки 6.060102 - 
"Архітектура"). 

укр. 2,0 50 грудень М

17 102 Рудь, О.Г.

Методичні вказівки до виконання курсової проекту з 
дисциплін "Основи механіки грунтів" (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 
6.060101-"Будівництво")

укр. 2,0 50 грудень М

18 102 Рудь, О.Г.

 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисциплін "Підвалини, фундаменти, 
механіка грунтів" (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання, напряму підготовки (0921)

укр. 2,0 50 грудень М

19 102 Таранов, В.Г. и Набока, А.А. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисциплін "Підвалини, фундаменти, механіка 
грунтів" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, 
напряму підготовки (0921) 6.060101- Будівництво")

укр. 2,0 50 грудень М

20 102 Таранов, В.Г. и Набока, А.А. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та РГР, та 
самостійної роботи з дисципліни Моделювання 
геотехгічних ситуацій (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання навчання, напряму підготовуки 6.060101 - 
"Будівництво").

укр. 2,0 50 грудень М



21 102 Чечельницький, П.Г. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисциплін "Проектування, будівництво та 
експлуатація об'єктів підземної урбаністики" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму 
підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). 

укр. 2,0 50 грудень М

22 104 Усик Г.А.

Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання 
з дисципліни "Газопостачання" (для студентів 4 курсу 
денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.060101 
"Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та 
господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель")

укр. 1,5 50 квітень М

23 104 Усик Г.А.

Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання 
з дисципліни "Інженерне обладнання споруд" (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
6.060102 "Архітектура" спеціальності "Містобудування")

укр. 1,5 50 травень М

24 104 Абєлєшов В.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни "Технічна експлуатація 
готелів і туристських комплексів" (для студентів 3 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму 6.030601 
"Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій" 
спеціалізації "Менеджмент готельного, курортного і 
туристського сервісу")

укр. 2,5 50 жовтень М

25 104 Абєлєшов В.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Інженерне обладнання будівель» (для студентів 3 курсу 
денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)

укр. 2,0 50 листопад М

26 104 Ковальов Д.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 
"Промислове і цивільне будівництво", 7.06010103 "Міське 
будівництво та господарство")

укр. 2,0 50 жовтень М



27 104 Малєєв О.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і 
виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи 
технічної експлуатації інженерних систем" (для студентів 
4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське 
будівництво та господарство" спеціалізації "Технічне 
обслуговування, ремонт і реконструкція будівель")

укр. 2,0 50 грудень М

28 104 Малєєв О.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і 
практичних занять з дисципліни "Реконструкція 
інженерних систем" (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 
курсів заочної форм навчання спеціальності 7.06010103, 
8.06010103 "Міське будівництво та господарство" 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і 
реконструкція будівель")

укр. 1,5 50 листопад М

29 104 Алексахін О.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і 
практичних занять з дисципліни "Спецкурс з 
енергозбереження" (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" 
спеціальності "Міське будівництво та господарство" 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і 
реконструкція будівель")

укр. 2,0 50 листопад М

30 104 Шушляков Д.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і 
виконання контрольної роботи з дисципліни "Технічна 
механіка рідини і газу" (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010101 "Промислове і цивільне 
будівництво")

укр. 1,5 50 жовтень М

31 104 Шушляков Д.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни "Технічна механіка 
рідини і газу" (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці" 
(ОПР))

укр. 1,5 50 листопад М

32 104 Шушляков Д.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і 
практичних занять з дисципліни "Технічна механіка 
рідини і газу" (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці" 
(ОПР))

укр. 2,0 50 листопад М



33 105
Мороз Н.В., Панкева А.М., 
Семенов В.Т.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, 
самостійних робіт і розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (для слухачів 
другої вищої освіти та ФПО спеціальності 7.092108 
(7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2,0 50 жовтень М

34 105
Мороз Н.В., Панкева А.М., 
Семенов В.Т.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового 
проекту, практичних і самостійних робіт з курсу 
«Архітектура будівель і споруд» (для слухачів другої 
вищої освіти та ФПО спеціальності 7.092101 (7.060101)  
«Промислове та цивільне будівництво»)

укр. 2,0 50 жовтень М

35 105 Завальний О.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної 
роботи з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування 
у містобудуванні» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу 
заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, зі 
спеціальності 7. 06010103 , 8.06010103 «Міське 
будівництво та господарство»)

укр. 1,5 50 липень М

36 105 Жидкова Т.В.

Методичні вказівки до курсового проекту, практичних 
занять і самостійної роботи з курсу "Реконструкція 
житлових територій"(для студентів 5 курсу денної і 
заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське 
будівництво та господарство»)

укр. 2,0 50 листопад М

37 105 Жидкова Т.В.

Методичні вказівки до курсової роботи, практичних 
занять і самостійної роботи з курсу "Реконструкція 
житлових і громадських будинків" (для студентів 4 курсу 
денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки (6.060101) – «Будівництво» та слухачів другої 
вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та 
господарство») 

укр. 2,0 50 листопад М



38 105 Безлюбченко О.С.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної 
роботи з дисципліни «Управління міськими територіями» 
(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм 
навчання та слухачів ДВ освіти, за напрямом 
підготовки(0921) 7.06010103«Будівництво» зі 
спеціальності «Міське будівництво та господарство»)

укр. 2,0 50 червень М

39 105 Мізяк М.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної 
роботи з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-
ресторанного господарства»(для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання, за напрямом підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа» професійного спрямування 
"Готельне господарство")

укр. 1,5 50 жовтень М

40 105 Мізяк М.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО» 
(для студентів 2  курсу денної форми навчання, за 
напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа» професійного спрямування "Готельне 
господарство")

укр. 2,0 50 жовтень М

41 105 Чепурна С.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВНИКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання та самостійної роботи за 
дисципліною «Інженерний благоустрій територій та 
транспорт» (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
за напрямком підготовки 6.060102 «Архітектура»)

укр. 1,0 50 березень М

42 105 Апатенко Т.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Планування міст і 
ранспорт»  студентів 2 курсу денної ,3 курсу заочної форм 
навчання,
за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво"  
та слухачів другої вищої освіти і ФПО
спеціальності "Охорона праці у будівництві" 
та "Промислове та цивільне будівництво»)

укр. 2,0 50 вересень М



43 105
Гордієнко С.М., Завальний 
О.В., Чепурна С.М.

МЕТОДИЧНI  ВКАЗIВКИ до самостійної роботи і 
виконання курсового проекту з дисципліни 
«ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» (для 
студентів 4 курсу денної форми і 5 курсу заочної форм 
навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямком 
підготовки 6.060101“Будівництво” спеціальності “Міське 
будівництво та господарство”, спеціалізація на ТОР і РБ)

укр. 1,5 50 жовтень М

44 105
Гордієнко С.М.,  Чепурна 
С.М.

МЕТОДИЧНI  ВКАЗIВКИ до самостійної роботи і 
виконання курсового проекту з дисципліни «Міський 
транспорт» (для студентів 4 курсу денної форми і 5 курсу 
заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.060101 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності – “Міське будівництво та господарство 
”,спеціалізація на ТОР і РБ)

укр. 1,0 50 жовтень М

45 105
Гордієнко С.М., Чепурна 
С.М.

МЕТОДИЧНI  ВКАЗIВКИ до самостійної роботи і 
виконання розрахунково-графічної роботи та практичних 
завдань з дисципліни «Міські вулиці та дороги» (для 
студентів 3 курсу денної форми і 4 курсу заочної форм 
навчання за напрямком підготовки 6.060101 
“Будівництво” та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності – “Міське будівництво та господарство, 
спеціалізація на ТОР і РБ)

укр. 2,0 50 жовтень М

46 106

Амельченко Р.В.
Позднякова Н.П.

Методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної
роботи з дисципліни «Архітектурне проектування з
використанням ЕОМ» для студентів 4 курсу напрямку
6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»
(модуль 2)

укр. 2,0 50 Грудень М

47 106 Богданова Л.О.

Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з
дисципліни «АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» (для
студентів 5 курсу напряму підготовки 6.060102 (1201)
«Архітектура» спеціальності «Містобудування»).

укр. 2,0 50 Грудень М

48 106 Древаль І.В.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи з дисципліни «Ландшафтна архітектура» (для
студентів 4 курсу напряму підготовки 6.060102
«Архітектура» спеціальності «Містобудування»).

укр. 2,0 50 Грудень М



49 106 Мухортов М.Л.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
«Теорія і критика сучасної архітектури» (для студентів 5
курсу спеціальностей 7.120102 (7.06010202)і 8.120102
(8.06010202) 

укр. 2,0 50 Грудень М

50 106 Дудка О.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи 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. 2,0 50 Грудень М

51 107
Соловйова О.С., Мартишова 
Л.С., Штейнер А.Г.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
курсу «Архітектурне проектування» / Проект міста на
60000 жителів (для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму 6.060102 – «Архітектура»)

укр. 1,0 50 Квітень М

52 107 Гамалєй Г.В. 

Методичні вказівки до курсового проектування з
дисципліни «Теоретичні і методичні основи
архітектурного проектування» (для студентів 3 курсу
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»).

укр. 1,0 50 Вересень М

53 107 Гамалєй Г.В. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). 

укр. 3,0 50 Вересень М

54 107 Дрьомова Л.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та виконання
самостійної роботи з курсу «Теоретичні та методичні
основи архітектурного проектування» (для студентів 4
курсу денної форми навчання напряму 6.060102 –
«Архітектура»); 

укр. 1,5 50 Вересень М

55 107
Соловйова О.С., Панова 
Л.П., Дрьомова Л.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та виконання
самостійної роботи з курсу «Архітектурне проектування».
Частина 1: «Групова система розселення - місто на 60000
жителів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання
напряму 6.060102 – «Архітектура»); 

укр. 2,0 50 Вересень М

56 107
Соловйова О.С., Панова 
Л.П., Дрьомова Л.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та виконання
самостійної роботи з курсу «Архітектурне проектування».
Частина 2: «Громадський центр міста – громадський
комплекс» (для студентів 4 курсу денної форми навчання
напряму 6.060102 – «Архітектура»)

укр. 2,0 50 Жовтень М



57 107 Дрьомова Л.В., Панова Л.П. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
курсу «Архітектурне та містобудівне проектування» /
Мікрорайон (для студентів 5 курсу денної форми
навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 -
Містобудування); 

укр. 1,0 50 Жовтень М

58 107 Панова, Л.П. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
курсу «Сучасні проблеми містобудування» для студентів 5
курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202-
8.06010202 – «Містобудування». 

укр. 2,0 50 Жовтень М

59 107 Панова, Л.П. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та
практичних занять з дисципліни «Архітектурна екологія»
для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальностей 7. 06010202, 8. 06010202 –
«Містобудування». 

укр. 2,0 50 Жовтень М

60 107 Гамалєй, Г.В. 

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи з дисципліни «Теоретичні і методичні основи
архітектурного проектування» (для студентів 3 курсу
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). 

укр. 1,5 50 Жовтень М

61 109 Болотських О. М.

Методичні вказівки для проведення самостійної роботи і
виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія
ремонту будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу
денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності
7.06010103 – «Міське будівництво та господарство») 

укр. 1,5 50 Жовтень М

62 109
Золотова Н. М.    
Морковська Н. Г.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та
виконання са-мостійної роботи з дисципліни
«Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського
будівництва» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу
заочної форм на-вчання спеціальності 7.06010103,
8.06010103 - «Міське будівництво і господар-ство») 

укр. 2,5 50 Жовтень М



63 109
Кондращенко О. В. Атинян 
А. О.

Методичні вказівки для проведення практичних занять,
виконання самостійної та контрольної робіт з дисципліни
«Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій»
(для слухачів другої вищої освіти освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей
7.06010101 - «Промислове та цивільне будівництво»,
7.06010103 - «Міське будівництво та господарство») 

укр. 1,5 50 Жовтень М

64 109 Котляр М. І.    Рапина Т. Д.

Методичні вказівки для виконання практичних занять з 
дисципліни «Технологія зведення будівель та споруд і 
технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та 
цивільне будівництво») 

укр. 2,0 50 Жовтень М

65 109
Якименко О. В.   Лапшин О. 
С.

Методичні вказівки для виконанння самостійної та 
контрольної робіт з дисципліни «Вступ до будівельної 
справи» (для  студентів 1 курсу денної і заочної форм 
навчання  напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)

укр. 1,5 50 Жовтень М

66 109
Кобзар І. І.      Осташевська 
Г. Г.   Рапина Т. В.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту
«Монтаж одно-поверхового промислового будинку» з
дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для
студентів 3 курсу усіх форм навчання, освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки
6.060101-                «Будівництво»)

укр. 4,0 50 Жовтень М

67 110
Євдокімов А.А., Умніцин 
В.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботиз дисципліни “Геоінформаційні системи” для 
студентів 2 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання  напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” та 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навяання 
напряму підготовки 6.140101 “Готельно-ресторанна 
справа (готельне господарство)”

Укр 3,2 50 грудень М

68 110 Жуков, В.Є.

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

Укр 3,2 50 грудень М



69 110 Жуков, В.Є.

Жуков МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання 
самостійних робіт з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА 
ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»)

Укр 3,2 50 грудень М

70 110
Запара Л. Г., Глушенкова І. 
С., Умніцин В. В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних та 
практичних занять і самостійної роботи «Вивчення 
розграфки і номенклатури топографічних карт і планів» з 
дисциплін «Геодезія», «Топографія», «Картографія» та 
«Картографія з основами топографії» для сутдентів 1, 2 
курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 3 курсів 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки  
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього серидовища 
та збалансоване природокоистування»

Укр 3,2 50 вересень М

71 110
Кащавцева А. Ю., Патракеєв 
І. М.

Методичні вказівки до самостійної роботи та 
лабораторних робіт з дисципліни «Транспортно-
навігаційні ГІС» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.08010105 – «Геоінформаційні 
системи та технології»)

Укр 3,2 50 травень М

72 110
Кащавцева А. Ю., Патракеєв 
І. М.

Методичні вказівки до самостійної роботи та 
лабораторних робіт з дисципліни «ГІС в управлінні 
територіями» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.08010105 – «Геоінформаційні 
системи та технології»)

Укр 4,4 50 грудень М

73 110 Пеньков В.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 
робіт з дисциплін « Топографія», «Геодезія», «Інженерна 
геодезія» на тему «Малі електронні віддалеміри у 
будівництві» для студентів напрямів підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій» 
6.060101»Будівництво».

Укр 2,4 50 лютий М

74 110
Толстохатько В.А., 
Патракеєв І.М., Умніцин 
В.В.

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

Укр 2,4 50 вересень М



75 110
Толстохатько В.А., 
Патракеєв І.М., Умніцин 
В.В.

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

Укр 2,4 50 вересень М

76 110
Толстохатько В.А., 
Патракеєв І.М., Умніцин 
В.В.

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

Укр 2,4 50 вересень М

77 110
Толстохатько В.А., Умніцин 
В.В.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та 
практичних занять з дисципліни «Програмування 
прикладних ГІС задач» для студентів 4 курсу денної та 5 
курсу заочної форм навчання спеціальності 6.080101 
«Геоінформаційні системи та технології»

Укр 2,4 50 листопад М

78 110 Шаульський Д.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА 
ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» 
спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)

Укр 2,3 50 грудень М

79 110 Шаульський Д.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

Укр 2,3 50 грудень М

80 201
Іщенко, А.В.                    
Саратов, І.Ю.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи,
практичних і самостійних занять 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. 0,1 50 Вересень М

81 201 Бараннік, В.О

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи з навчальної дисципліни „Екологічний
моніторинг” (для студентів 4 курсу денної форми
навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування»)

укр. 0,1 50 Вересень М



82 201
Бєкєтов, В.Є.                
Євтухова, Г.П.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни „ Інженерна аероекологія міст” (для
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання
напряму 0708 „Екологія” (6.040106 Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”) спеціальності
7.070801,8.070801(7.04010601,8.04010601 „Екологія та
охорона навколишнього середовища”).

укр. 0,7 50 Жовтень М

83 201
Бєкєтов, В.Є.                
Євтухова, Г.П.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни
„Прикладна аероекологія” «Інвентарізація викидів
забруднюючих речовин в атмосферу від підприємства»
(до виконання розрахунків викидів в атмосферне повітря
від автотранспорту та котельних установок) Частина 2
(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. 0,7 50 Жовтень М

84 201 Виставна, Ю.Ю.

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

укр. 0,7 50 Вересень М

85 201 Виставна, Ю.Ю.

Методичні вказівки до самостійної та контрольної робот з
дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит” (для
студентів 5 курсу заочної форми навчання
спеціальності7.04010601- „Екологія та охорона
навколишнього середовища”). 

укр. 0,9 50 Листопад М

86 201 Виставна, Ю.Ю.

Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з
дисципліни „Моніторинг довкілля” (для студентів 2 курсу
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106
- „Екологія, охорона навколишнього природного
середовища та збалансоване природокористування”).

укр. 0,5 50 Вересень М



87 201
Ладиженський, В.М. и 
Іщенко, А.В.

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

укр. 0,5 50 Вересень М

88 201
Ладиженський, В.М. и 
Іщенко, А.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з 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”, спеціальності 8.04010601
«Екологія та охорона навколишнього середовища»).

укр. 0,5 50 Вересень М

89 201
Ладиженський, В.М. и 
Іщенко, А.В.

Методичні вказівки до разрахунково-графічної роботи та
самостійної роботи з дисципліни „Проектування
природоохоронних споруд і заходів” (для студентів 6
курсу заочної форми навчання напряму 0708 «Екологія»
спеціальності 7.070801 - „Екологія та охорона
навколишнього середовища”, спеціальності 7.04010601
«Екологія та охорона навколишнього середовища»).

укр. 0,5 50 Вересень М

90 201
Пономаренко, Є. Г. 
Ломакіна, О.С. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
«Інформаційні технології в прикладній та інженерній
екології» (для студентів 3 курсу денної та форми навчання
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування»).

укр. 0,5 50 Грудень М

91 201
Пономаренко, Є. Г. 
Ломакіна, О.С. 

Методичні вказівки до курсової роботи 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. 0,5 50 Грудень М



92 201
Свіренко, Л.П.               
Дядін, Д.В. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з
навчальної дисципліни «Інженерні аспекти літоекології»
для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування».

укр. 0,5 50 Вересень М

93 201
Свіренко, Л.П.               
Дядін, Д.В. 

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

укр. 0,5 50 Вересень М

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

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи з навчальної дисципліни «Інженерні аспекти
літоекології» для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування».

укр. 0,5 50 Вересень М

95 201 Телюра, Н.О.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи та контрольної роботи з дисципліни «Організація
управління в екологічній діяльності» (для студентів 4
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування”).

укр. 0,5 50 Вересень М

96 201 Чернікова, О.Ю.

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

укр. 0,5 50 Вересень М



97 201 Шатровський, О.Г. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з
навчальної дисципліни «Біологія і екологія людини» (для
студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування»).

укр. 0,5 50 Вересень М

98 201 Шатровський, О.Г. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з
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. 0,5 50 Вересень М

99 201 Шатровський, О.Г. 

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

100 201 Шатровський, О.Г. 

Методичні вказівки до практичних занять із навчальної
дисципліни «Біологія і екологія людини» (для студентів 1
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 «Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування»).

укр. 0,5 50 Вересень М

101 201 Шатровський, О.Г. 

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

102 201 Шатровський, О.Г. 

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з
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. 0,5 50 Вересень М



103 201 Шатровський, О.Г. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної
дисципліни «Біологія і екологія людини» (для студентів 1
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 «Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування»).

укр. 0,5 50 Вересень М

104 201 Шатровський, О.Г. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з 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. 0,5 50 Вересень М

105 202 Айрапетян Т.С.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу, 
практичних занять та виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Зворотні і безстічні системи 
водопостачання промислових підприємств» (для студентів 
5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 
– «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

укр. 2,0 50 травень М

106 202 Айрапетян Т.С.

Методичні вказівки до курсового проектування з 
дисципліни «Особливості водопостачання і 
водовідведення різних промислових підприємств» (для 
студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 7.06010108 (7.092601) «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 2,0 50 квітень М

107 202 Єріна І.М.

Методичні вказівки для для виконання розрахунково-
графічного завдання, проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни „Сантехнічне 
господарство міст” (для студентів 1 курсу денної і заочної 
форм навчання за напрямом 6.030601 «Менеджмент» 
спеціальності «Менеджмент організацій міського 
господарства»)

укр. 2,0 50 листопад M



108 202 Ковальова О.О.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Основи екології» (для студентів 1 курсу денної і заочної 
форм навчання та слухачів другої вищої освіти за 
напрямами підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)», 0926 «Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 50 травень М

109 202
Ковальова О.О., Булгакова 
О.В. 

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

укр. 2,0 50 травень М

110 202 Колеснік Н.Ю.

Методичні вказівки до практичних і самостійних занять 
по дисципліні  ²Водовідвідні мережі і споруди ²(для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»

укр. 2,0 50 жовтень М

111 202 Колеснік Н.Ю., Бєляєва В.М.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи 
«Санітарно–технічне обладнання будинків» (для студентів 
4 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.060103 - "Гідротехніка (Водні ресурси)" )

укр. 2,0 50 квітень М

112 202 Крамаренко Л.В.

Методичні вказівки до виконання курсової 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, 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»

укр. 2,0 50 липень М

113 202 Крамаренко Л.В.

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

укр. 2,0 50 травень М



114 202 Крамаренко Л.В.

Методичні вказівки до самостійного  вивчення 
дисципліни та виконання лабораторних робіт «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. 2,0 50 травень М

115 202
Крамаренко Л.В., Ковальова 
О.О.

Методичні вказівки до лабораторних робіт 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. 2,0 50 квітень М

116 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни  
«Теоретичні основи технології очистки води» для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»

укр. 2,0 50 травень М

117 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Технологія переробки та утилізації осадів» для студентів 
5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»

укр. 2,0 50 травень М

118 202 Тихонюк-Сидорчук В.О.

Методичні вказівки до виконання індивідуальних 
розрахунково-графічних завдань, практичних і 
самостійних робіт з 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. 2,0 50 листопад М



119 202
Тихонюк-Сидорчук В.О., 
Ковальова О.О.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи, 
практичних занять і самостійних робіт з дисципліни 
„Водовідвідні мережі і споруди” (для студентів 4 курсу 
денної форми 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. 2,0 50 листопад М

120 202
Тихонюк-Сидорчук В.О., 
Ткачов В.О.

Методичні вказівки до виконання індивідуальних 
розрахунково-графічних завдань, практичних завдань і 
самостійних робіт з дисципліни “Технічні основи 
водопідготовки та водопостачання” (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона  навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)

укр. 2,0 50 листопад М

121 202 Чуб І.М.

Методичні вказівки самостійного вивчення дисципліни 
«Основи системного аналізу» (для студентів 4 курсу 
денної і заочної форм навчання та слухачів другої освіти 
за напрямами 0926 -«Водні ресурси»,  6.060103 – 
«Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 7.092601, 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 50 жовтень М

122 202
Шевченко Т.О., Яковенко 
М.М.

Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи 
студентів з навчальної дисципліни “Спеціальні питання 
гідравліки, водопровідних та водовідвідних споруд” (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (Водні 
ресурси)”

укр. 2,0 50 травень М

123 202 Яковенко М.М.

Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних, 
розрахунково-графічних і самостійних робіт з дисципліни 
"Облік води та експлуатація водомірного господарства" 
(для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.092601, 7.06010108 "Водопостачання та 
водовідведення")

укр. 2,0 50 квітень М



124 203 Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до практичних занять і виконання
контрольної роботи з дисципліни "Захист від корозії" (для
студентів 1 – 2курсів заочної форми навчання та слухачів
другої вищої освіти за напрямом підготовки (0921)
6.060101 – “Будівництво” спеціальності 7.092108,
706010107 "Теплогазопостачання та вентиляція")

укр. 2,7 50 червень М

125 203 Нат Т.П.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з
дисципліни "Хімія". Модуль 2. "Органічна хімія" (для
студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (водні
ресурси)”)

укр. 3,7 50 листопад М

126 205
Ільченко  Б.С. 
Котух В.Г.

ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИ УСТАНОВКИ Методичні вказівки 
до курсового проектування для студентів 3-4 курсу денної 
та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- 
«Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

укр. 1,5 50 листопад М

127 205
Ільченко  Б.С.
Котух В.Г.

ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИ УСТАНОВКИ Методичні вказівки 
до практичної та самостійної робіт для студентів 3 курсу 
денної форми за напрямом підготовки 6.060101- 
«Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і 
вентиляція

укр. 2,0 50 листопад М

128 205 Гранкіна В.В.

Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни 
«Очищення вентиляційних викидів» для студентів 4 курсу 
денної форми навчання та 5 курсу заочної форми 
навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво ”, 
спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та 
слухачів другої вищої освіти

укр. 2,0 50 листопад М

129 205 Гранкіна В.В.

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

укр. 2,2 50 листопад М

130 205
Котух В.Г
Пахомов Ю.В.

Спецкурс за напрямом профілізації. Методичні вказівки 
до самостійної роботи для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 2,5 50 листопад М



131 205
Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. 
(

Спецкурс за напрямом спеціалізації. Методичні вказівки 
до самостійної роботи для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання 
і вентиляція»

укр. 4,6 50 листопад М

132 205 Нубарян, С.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково графічної 
роботи та контрольної роботи з навчальної дисципліни 
«Засоби комерційного обліку енергоносіїв» 
(енергозасобів) для студентів усіх форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 
(6.060101) «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

укр. 4,0 50 листопад М

133 205 Нубарян С.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Автоматизація систем теплогазопостачання і 
вентиляції»для студентів заочної форми навчання та 
слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 
(6.060101) – «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

укр. 2,0 50 листопад М

134 205 Нубарян С.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи дисципліни 
«Засоби комерційного обліку енергоносіїв 
(енергозасобів)»для студентів заочної форми навчання та 
слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 
(6.060101) – «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

укр. 2,0 50 листопад М

135 205 Нубарян С.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Засоби комерційного обліку енергоносіїв 
(енергозасобів)» для студентів заочної форми навчання та 
слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 
(6.060101) – «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і 
вентиляція»

укр. 1,5 50 листопад М

136 205 Нубарян, С.М.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Автоматика і КВП для студентів усіх форм навчання за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво», 
спеціальністі 7.092108 (7.06010107) - 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2,0 50 листопад М



137 205
Ромашко О.В.
Редько І.О.

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

укр. 2,0 50 листопад М

138 205 Гапонова Л.В

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, 
виконання практичних завдань та розрахунково графічної 
роботи з дисципліни   ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТІКА 
СИСТЕМ ТГПіВ для студентів 4 курсу усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» та 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 2,0 50 листопад М

139 206
Колосов А.І., Якунін А.В., 
Ламтюгова С.Н.

Кратні та поверхневі інтеграли в презентаціях: 
Електронний альбом дидактичних матеріалів до 
самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та 
електротехнології”, спеціальностей “Електротехнічні 
системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела 
світла”. 

укр. 4,0 50 Грудень М

140 206
Вороновська Л.П., Шульгіна 
С.С.

Методичні вказівки з вищої математики 
для самостійної роботи студентів 1, 2 курсів 
заочної форми навчання за напрямом
підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)"

укр. 3,0 50 Листопад М

141 206

Колосов А.І., 
Станішевський С.О.,
Коваленко Л.Б.
Печеніжський Ю.Є.

Методичні вказівки та контрольні роботи 
з вищої математики (для студентів заочної 
форми навчання всіх спеціальностей). 
Частина перша

укр. 4,0 50 Вересень М

142 206

Колосов А.І., 
Станішевський С.О.,
Коваленко Л.Б.
Печеніжський Ю.Є.

Методичні вказівки та контрольні роботи
 з вищої математики (для студентів заочної 
форми навчання всіх спеціальностей). 
Частина друга

укр. 4,0 50 Жовтень М



143 206
Станішевський С.О., 
Печеніжський Ю.Є.

Індивідуальні завдання та методичні вказівки для
практичних занять та самостійної роботи з вищої
математики за темами: "Криволінійні, кратні та
поверхневі інтеграли" (для студентів 2 курсу денного та
заочного навчання за напрямами підготовки 6.050701
"Електротехніка та електротехнології (електричні системи
електроспоживання)", 6.060101 "Будівництво
(теплогазопостачання і вентиляція)"

укр. 3,0 50 Грудень М

144 207 Киркач, Т.Є.

Методические указаниядля самостоятельного выполнения 
заданий учебной практики «Ов-ладение навыками 
комп’ютерного проектирования» для студентов 1 курса 
дневной форми обучения бакалавров по направлению 
подготовки 6.060103 «Гидротехника» (водные ресурсы)

Рос. 3,0 50 лист.12 М

145 207
Демиденко, Т.П. 
Мандриченко, О.Є.

Методические указания к лабораторным работам, 
расчетно-графическим работам и самостоятельной работе 
по курсу «Компьютерная графика в строительстве» для 
студентов 2 курса дневной и 2 курса заочной форм 
обучения бакалавров по направлению 6.060101 
«Строительство»

Рос. 3,5 50 черв.12 М

146 207 Мандриченко, О.Є.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань та 
самостійної роботи з інженерної графіки для студентів 1 
курсу денної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.050701 — 
«Електротехніка та електротехнології»

Укр. 3,0 50 черв.12 М

147 207 Репетенко, М.В.

Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
розрахунково-графічних та самостійних робот з 
інженерної та комп'ютерної графіки для студентів заочної 
форми і прискореної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.050702 «Електромеханіка». Частина 1. 
Нарисна геометрія.

Укр. 2,0 50 черв.12 М

148 207 Гриньова, Н.В.

Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-
графічних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна 
графіка»для слухачів другої вищої освіти за 
спеціальностями «Промислове та цивільне будівництво», 
«Міське будівництво та господарство», 
«Теплогазопостачання та вентиляція».

Укр. 3,0 50 черв.12 М



149 207 Гриньова, Н.В.

Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-
графічних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна 
та комп'ютерна графіка» (для студентів 1 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»)

Укр. 3,0 50 черв.12 М

150 207 Гриньова, Н.В.

Методические указания к практическим занятиям, 
расчётно-графическим работам и самостоятельным 
работам по дисциплине «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
(для слушателей второго высшего образования 
направления подготовки 6.050702 – «Электромеханика»)

Рос. 2,0 50 груд.12 М

151 207 Галкіна, Г.Д.

Методичні вказівки для виконання практичних завдань з 
інженерної графіки студентами 1 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрямку підготовки 6.060101 «Будівництво» 
спеціальності “Теплопостачання та вентиляція”. Частина 
перша «Нарисна геометрія»

Укр. 2,0 50 черв.12 М

152 301
Андрейченко В.П.,     
Закурдай С.О.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
дисциплін „Електричне обладнання рухомого складу” та
”Електричне обладнання транспортних засобів” (для
студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»та слухачів
другої вищої освіти спеціальностей «Електричний
транспорт» і «Електричні системи і комплекси
транспортних засобів»)

укр. 2,0 50 Листопад М

153 301
Андрейченко В.П.,     
Закурдай С.О.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисциплін „Електричне обладнання рухомого складу” та
”Електричне обладнання транспортних засобів” (для
студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»та слухачів
другої вищої освіти спеціальностей «Електричний
транспорт» і «Електричні системи і комплекси
транспортних засобів»)

укр. 1,5 50 Листопад М



154 301
Андрейченко В.П.,     
Закурдай С.О.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з
дисциплін „Електричне обладнання рухомого складу” та
”Електричне обладнання транспортних засобів” (для
студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів
другої вищої освіти спеціальностей «Електричний
транспорт» і «Електричні системи і комплекси
транспортних засобів»)

укр. 2,5 50 Листопад М

155 301
Далека В.Х.,         Коваленко 
В.І.,         Шавкун В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
навчальної дисципліни "Технічна експлуатація
електричного транспорту" з циклу “Діагностування вузлів
і агрегатів рухомого складу” (для студентів 4-5 курсів усіх
форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702)
"Електромеханіка")

укр. 3,0 50 Січень М

156 301
Далека В.Х.,         Коваленко 
В.І.,         Шавкун В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
навчальної дисципліни "Технічна експлуатація
електричного транспорту" з циклу “Технічне
обслуговування рухомого складу”( для студентів 4-5
курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922
(6.050702) "Електромеханіка")

укр. 3,0 50 Листопад М

157 301
Далека В.Х.,         Коваленко 
В.І.,         Шавкун В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
навчальної дисципліни "Технічна експлуатація
транспортних засобів". Частина 2: “Технічне
обслуговування транспортних засобів”(для студентів 4-5
курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922
(6.050702) "Електромеханіка")

укр. 3,0 50 Листопад М

158 301
Калиниченко Ю.С.,    Донець 
О.В.  

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
"Спеціальні електро-приводи транспртних засобів" (для
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання
специальності 7.050.70202, 8.050.70202 –
"Електромеханічні системи і комплекси транспор-тних
засобів")

укр. 3,0 50 Жовтень М

159 301
Калиниченко Ю.С.,  
Кульбашний О.В. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
"Спеціальні елект-ричні машини" (для студентів 4 курсу
денної і заочної форм навчання напря-му підготовки
6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 3,0 50 Квітень М



160 301
Калиниченко Ю.С.,  
Кульбашний О.В. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
"Спеціальні електри-чні машини" (для студентів 4 курсу
денної і заочної форм навчання напряму підготовки
6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 3,0 50 Червень М

161 301
Калиниченко Ю.С.,  
Кульбашний О.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
"Спеціальні елект-ричні машини" (для студентів 4 курсу
денної і заочної форм навчання напря-му підготовки
6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 3,0 50 Жовтень М

162 301
Калиниченко Ю.С.,    Фатєєв 
В.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
"Автоматизований електропривод загальнопромислових
механізмів" (для студентів 4 курсу ден-ної і заочної форм
навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
специальностей "Електромеханічні системи і комплекси
транс-портних засобів" та «Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод»)

укр. 3,0 50 Жовтень М

163 301
Калиниченко Ю.С.,    Фатєєв 
В.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисцип-ліни "Автоматизований електропривод
загальнопромислових механізмів" (для студентів 4 курсу
денної та заочної форм навчання напряму підготовки
6.050702 «Електромеханіка» специальностей
"Електромеханічні системи і комплекси транспортних
засобів" та «Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»)

укр. 3,0 50 Червень М

164 301
Кисельов М.І.,                        
Фатєєв В.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних
робіт з курсу «Електричні апарати» для студентів 2 курсу
денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.050702 «Електромеханіка» зі спеціальності
«Елетромеханічні системи автоматизації та
електропривод»

укр. 3,0 50 Жовтень М

165 301
Пушков П.М. ,              
Мінєєва Ю.В.

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять
по тяговим розрахункам з дисципліни «Основи
електричної тяги» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу
заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти
за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка)

укр. 3,0 50 Вересень М



166 301
Скуріхін І.Л.,        Коваленко 
А.В. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Механічне обладнання рухомого складу»
(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми
навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)

укр. 3,0 50 Березень М

167 301
Скуріхін І.Л.,        Коваленко 
А.В. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
дисципліни «Механічне обладнання рухомого складу
міського електротранспорту» (для студентів 3 курсу
денної та 4 курсу заочної форми навчання та слухачів
другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 –
«Електромеханіка»)

укр. 1,0 50 Березень М

168 301 Сорока К.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни «Моделювання електромеханічних
систем» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм
навчання а також для студентів другої вищої освіти за
напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 3,0 50 Вересень М

169 301
Сорока К.О.,                         
Личов Д.О.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для
студентів 3 курсу всіх форм навчання та другої вищої
освіти за напрямом підготовки 6.050702
“Електромеханіка”) 

укр. 3,0 50 Вересень М

170 301 Сосіпатров А.М. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з курсу "Організація та управління на
електричному транспорті" (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 -
«Електричний транспорт»)

укр. 3,0 50 Жовтень М

171 301 Сосіпатров А.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з курсу "Організація та управління на
електричному транспорті" (для студентів 6 курсу заочної
форми навчання спеціальності 7.05070203 - «Електричний
транспорт»)

укр. 3,0 50 Вересень М

172 301
Фатеєв В.М.,            Шавкун  
В.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
"Підйомно-транспортне та технологічне обладнання" (для
студентів 3 курсу денної та 3 і 4 курсу заочної форм
навчання за напрямом підготовки 6.050702 -
«Електромеханіка»)

укр. 3,0 50 Листопад М



173 301
Шульженко М.Г.,    Шавкун 
В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Діагностування електрообладнання
транспортних засобів» (для студентів 4 курсу денної та 5
курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки
0922 (6.050702) - «Електромеханіка»)

укр. 3,0 50 Вересень М

174 301
Шульженко М.Г.,    Шавкун 
В.М.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи та
практичних занять з дисципліни «Діагностування
електрообладнання транспортних засобів» (для студентів
4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за
напрямом підготовки 0922 (6.050702) -
«Електромеханіка»)

укр. 3,0 50 Вересень М

175 301
Шульженко М.Г.,    Шавкун 
В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Діагностування рухомого складу
електричного транспорту» (для студентів 5 курсу усіх
форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702)
–«Електромеханіка»)

укр. 3,0 50 Вересень М

176 301
Шульженко М.Г.,    Шавкун 
В.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
«Діагностування електрообладнання транспортних
засобів» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної
форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) -
«Електромеханіка»)

укр. 3,0 50 Вересень М

177 303

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

Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольних і розрахунково-графічних завдань, 
самостійної роботи з розділу КІНЕМАТИКА курсу 
теоретична механіка (для студентів 1 і 2 курсу денної і 
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)», 6.170202 «Охорона 
праці») 

укр. 1,0 50 жовтень М

178 303 Андрієвська Л.С.

Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольних і розрахунково-графічних завдань, 
самостійної роботи з курсу Опір матеріалів розділ 
«Стійкість стиснутих стержнів» (для   студентів  2   курсу   
денної   і   заочної    форм   навчання    бакалаврів    за 
напрямом  6.060101 «Будівництво»)

укр. 1,0 50 квітень М



179 303 Засядько М.А.

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

укр. 1,0 50 березень М

180 303 Чупринін О.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до 
лекцій і практичних занять, розрахунково-графічних та 
контрольних робіт  зі спецкурсу будівельної механіки  
«Розрахунок статично невизначених рам» ( для слухачів 2 
курсу другої вищої форми навчання напряму підготовки 
0601 - «Будівництво» спеціальностей 7.092101 
(7,06010101) - Промислове та цивільне будівництво»). 

укр. 1,0 50 жовтень М

181 303 Чупринін О.О.

 Методичні вказівки і завдання до практичних робіт, 
самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного 
завдання із дисципліни «Опір матеріалів  (спецкурс) і 
основи теорії пружності та пластичності”  (для студентів 3 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060101 - «Будівництво» та слухачів другої 
вищої освіти  спеціальності 7.092101 (7.06101010) 
«Промислове та цивільне будівництво»). 

укр. 1,0 50 жовтень М

182 305 Абракітов В.Е.                  

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
„Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу денної 
форми навчання спеціальностей 7.06010202 та 8.06010202 
„Містобудування”) 

укр. 0,5 50 лютий М

183 305 Абракітов В.Е.                  

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
курсу „ Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу 
заочної форми навчання для студентів 5-го курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)

укр. 1,5 50 липень М

184 305 Абракітов В.Е.                  

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни “Охорона праці”(для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 - 
Геодезія, картографія та землеустрій) 

укр. 1,5 50 жовтень М



185 305 Абракітов В.Е.                  

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та 
індивідуального семестрового завдання 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. 2,0 50 листопад М

186 305 Абракітов В.Е.                  

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
“Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, 
картографія та землевпорядкування") 

укр. 0,5 50 червень М

187 305 Гарьковець А.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці на 
транспорті» (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) 
«Електромеханіка»). 

укр. 1,0 50 липень М

188 305 Гарьковець А.М.

Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці 
та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних 
проектах та магістерських роботах (для студентів 5 курсу 
усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070202, 
8.05070202 - «Электрические системы и комплексы 
транспортных средств»; 7.05070203, 8.05070203 - 
«Электрический транспорт», 7.05070204, 8.05070204 - 
«Электромеханические системы автоматизации и 
электропривод»).

укр. 1,0 50 квітень М

189 305 Гарьковець А.М.

Методичні вказівки до практичних занять дисципліни 
“Охорона праці в галузі”(для студентів 5 курсу усіх форм 
навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 - 
«Электрические системы и комплексы транспортных 
средств»; 7.05070203, 8.05070203 - «Электрический 
транспорт», 7.05070204, 8.05070204 - 
«Электромеханические системы автоматизации и 
электропривод»).

укр. 1,0 50 травень М



190 305 Гарьковець А.М.

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

укр. 1,0 50 червень М

191 305 Гарьковець А.М.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
“Охорона праці” (для студентів 5 курсу усіх форм 
навчання напряму підготовки 0922 (7.050702) 
«Електромеханіка»).

укр. 1,0 50 березень М

192 305 Гарьковець А.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
“Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм 
навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 - 
«Электрические системы и комплексы транспортных 
средств»; 7.05070203, 8.05070203 - «Электрический 
транспорт», 7.05070204, 8.05070204 - 
«Электромеханические системы автоматизации и 
электропривод»).

укр. 1,0 50 вересень М

193 305 Гарьковець А.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів 2 
курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 
«Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 
«Охорона праці».

укр. 1,0 50 березень М

194 305 Гарьковець А.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни “Електробезпека”(для студентів 3 курсу 
денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна 
безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

укр. 1,0 50 березень М

195 305 Данова К.В.

Методичні вказівки до практичних і лабораторних занять, 
самостійного вивчення курсу та виконання курсової 
роботи 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. 1,0 50 вересень М

196 305 Данова К.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія 
праці та її безпека» для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці».

укр. 1,5 50 квітень М



197 305 Данова К.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання курсової роботи та самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Профілактика виробничого 
травматизму та професійних захворювань» для студентів 
3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.170202 «Охорона праці». 

укр. 2,0 50 травень М

198 305 Данова К.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 
денної форми навчання галузі знань 0701 «Транспорт і 
транспортна інфраструктура»).

укр. 0,5 50 жовтень М

199 305
Доронін Є.В., Нікітченко 
О.Ю.

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з 
дисципліни “Безпека життєдіяльності“” ( для студентів 1 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 ”Економіка підприємств” та 6.030509 “Облік і 
аудит”.

укр. 1,0 50 березень М

200 305
Доронін Є.В., Нікітченко 
О.Ю.

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з 
дисципліни “Безпека життєдіяльності“” ( для студентів 
заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 
“” Електротехніка і електротехнології”, 6.050702 
“Електромеханіка”. 

укр. 1,0 50 квітень М

201 305
Доронін Є.В., Нікітченко 
О.Ю.

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з 
дисципліни “Безпека життєдіяльності“(для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.080101 ”Геодезія, картогарфія та землеустрій”. 

укр. 1,0 50 травень М

202 305
Доронін Є.В., Нікітченко 
О.Ю.

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з 
дисципліни “Безпека життєдіяльності“” ( для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 “Будівництво.

укр. 1,0 50 червень М

203 305
Доронін Є.В., Нікітченко 
О.Ю.

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з 
дисципліни “Безпека життєдіяльності“” ( для студентів 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
”Менеджмент”. 

укр. 1,0 50 червень М

204 305
Доронін Є.В., Нікітченко 
О.Ю.

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з 
дисципліни “Безпека життєдіяльності“” ( для студентів 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 
”Транспортні технології (за видами транспорту). 

укр. 1,0 50 червень М



205 305
Доронін Є.В., Нікітченко 
О.Ю.

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з 
дисципліни “Безпека життєдіяльності“”” ( для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”. 

укр. 1,0 50 вересень М

206 305
Жигло Ю.І.,                             
Мікуліна І.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
„Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм 
навчання спеціальності 7.06010107, 8.06010107-
„Теплогазопостачання і вентиляція).

укр. 1,0 50 березень М

207 305 Заіченко В.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять 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. 1,5 50 квітень М

208 305 Заіченко В.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу «Охорона 
праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного 
проекту (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. 1,5 50 лютий М

209 305 Заіченко В.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 
«Охорона праці»). 

укр. 0,5 50 квітень М

210 305 Заіченко В.І.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 
«Охорона праці»).

укр. 2,0 50 травень М

211 305 Заіченко В.І.

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - 
«Охорона праці»). 

укр. 1,0 50 квітень М



212 305 Нікітченко О.Ю.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної 
форми навчання галузь знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік 
і аудит» , 6.030504 «Економіка підприємства»).

укр. 1,0 50 вересень М

213 305 Нікітченко О.Ю.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної 
форми навчання за напрямами підготовки 6.020107 
«Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»).

укр. 1,0 50 жовтень М

214 305 Нікітченко О.Ю.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 
заочної форми навчання за напрямами підготовки 
6.020107 «Туризм»,6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа»). 

укр. 1,5 50 вересень М

215 305 Нікітченко О.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи з 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»). 

укр. 0,5 50 липень М

216 305
Нікітченко О.Ю.,   
Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни „Гігієна праці (для студентів 3,4 курсів денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6. 060101 
«Будівництво» спеціальності: «Промислове і цивільне 
будівництво».

укр. 2,0 50 червень М

217 305
Нікітченко О.Ю.,   
Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт, та практичних 
занять з дисципліни «Гігієна праці» (для студентів 3,4 
курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 
060101 «Будівництво» спеціальності: «Промислове і 
цивільне будівництво».

укр. 2,0 50 травень М

218 305
Нікітченко О.Ю.,   
Чеботарьова О.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» (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»).

укр. 2,0 50 жовтень М



219 305
Нікітченко О.Ю.,   
Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
курсу «Промислова екологія» (для студ. 3-го курсу денної 
форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, 
напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). 

укр. 1,5 50 квітень М

220 305
Нікітченко О.Ю.,   
Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи «Промислова екологія» (для студ. 3-го курсу 
денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна 
безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

укр. 1,0 50 травень М

221 305
Нікітченко О.Ю.,   
Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Промислова екологія» (для студ. 3-го курсу денної 
форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна без-пека”, 
напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”).

укр. 0,5 50 березень М

222 305
Нікітченко О.Ю.,   
Нестеренко С.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни „Промислова екологія” (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна 
безпека”, напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»). 

укр. 1,5 50 травень М

223 305 Сєріков Я.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи 
студентів з дисципліни “Основи охорони праці у 
енергетиці” заочної форми навчання напряму підготовки 
0906 – «Електротехніка» (6.050701 – Електротехніка та 
електротехнології) спеціальності «Світлотехніка і джерела 
світла».

укр. 0,5 50 жовтень М

224 305 Сєріков Я.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи 
студентів з дисципліни “Охорона праці в галузі” денної 
форми навчання напряму підготовки 0906 – 
«Електротехніка» (6.050701 – Електротехніка та 
електротехнології) спеціальності «Світлотехніка і джерела 
світла».

укр. 0,5 50 квітень М

225 305 Сєріков Я.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи 
студентів з дисципліни “Охорона праці в галузі” усіх 
форм навчання напряму підготовки 0906 
–«Електротехніка» (6.050701 – Електротехніка та 
електротехнології) спеціальності «Електротехнічні 
системи електроспоживання». 

укр. 0,5 50 березень М



226 305 Сєріков Я.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи 
студентів з дисципліни “Основи охорони праці” всіх форм 
навчання напряму підготовки 0906 – «Електротехніка» 
(6.050701 – Електротехніка та електротехнології) 
спеціальності «Світлотехніка і джерела світла».

укр. 0,5 50 березень М

227 305 Сєріков Я.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання за темою: «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК» 
з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки 0906 – «Електротехніка» 
(6.050701 – Електротехніка та електротехнології) 
спеціальності "Електротехнічні системи 
електроспоживання".

укр. 2,0 50 червень М

228 305 Сєріков Я.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання за темою: АНАЛІЗ 
НЕБЕЗПЕЧНОСТІ 3- ФАЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
з курсу «Електробезпека в будiвництвi» для студентів 4 к. 
денної форми навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) – «Будівництво» спецiальності «Промислове і 
цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона працi в 
будiвництвi». 

укр. 2,0 50 червень М

229 305 Сєріков Я.О.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Електробезпека в будiвництвi» для бакалаврів 4 к. 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – 
«Будівництво» спецiальності «Промислове і цивільне 
будівництво» спеціалізації «Охорона працi в будiвництвi». 

укр. 0,5 50 вересень М

230 305 Сєріков Я.О.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Електробезпека в будiвництвi» для магістрів 5 к. 
денної форми навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове і 
цивільне будівництво», спеціалізації «Охорона працi в 
будiвництвi».

укр. 0,5 50 вересень М



231 305 Сєріков Я.О.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Електробезпека в будiвництвi» для спеціалістів 5 к. 
денної форми навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове і 
цивільне будівництво», спеціалізації «Охорона працi в 
будiвництвi». 

укр. 0,5 50 жовтень М

232 305 Сєріков Я.О.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту 
забезпечення безпечної експлуатації електроустановок з 
курсу «Електробезпека» (для студентів денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці).

укр. 2,0 50 квітень М

233 305 Сєріков Я.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу «Електробезпека» (для студентів денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). 

укр. 1,0 50 травень М

234 305 Сєріков Я.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання забезпечення безпечної експлуатації 
електроустановок в будiвництві з курсу «Електробезпека в 
будiвництвi» (для студентів спецiальності 7.06010101, 
8.06010101 Промислове та цивільне будівництво 
спеціалізації «Охорона працi в будiвництвi»). 

укр. 1,0 50 квітень М

235 305 Сєріков Я.О.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
курсу «Електробезпека в будiвництвi» (для студентів 
спецiальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та 
цивільне будівництво») спеціалізація «Охорона працi в 
будiвництвi». 

укр. 0,5 50 вересень М

236 305 Третьяков О.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» для студентів денної форми 
навчання за напрям підготовки 6.060101 – «Будівництво» 
спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»для 
студентів денної форми навчання. 

укр. 0,5 50 травень М

237 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни 
«Пожежна безпека» (для студентів 4-го курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.050702 - 
«Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на 
електричному транспорті»). 

укр. 1,0 50 червень М



238 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для 
студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 
7.06010101, 8.06010101 – «Промислове і цивільне 
будівництво» спеціалізації «Охорона праці в 
будівництві»). 

укр. 2,0 50 червень М

239 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
««Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.170202 - «Охорона праці»). 

укр. 1,5 50 червень М

240 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
«Основи пожежної безпеки» (для студентів 4-го курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101- 
«Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в 
будівництві»).

укр. 1,5 50 вересень М

241 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
«Пожежна безпека» (для студентів 4-го курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.050702 - 
«Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на 
електричному транспорті»).

укр. 1,5 50 вересень М

242 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
«Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 4-
го курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101- «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в 
будівництві»).

укр. 1,5 50 вересень М

243 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
«Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 
денної форми навчання спеціальності 7.06010101 – 
«Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації 
«Охорона праці в будівництві»).

укр. 1,5 50 жовтень М

244 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
«Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 
денної форми навчання спеціальності 8.06010101 – 
«Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації 
«Охорона праці в будівництві»).

укр. 1,5 50 жовтень М



245 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Основи пожежної безпеки» (для студентів 4-го курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101- 
«Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в 
будівництві»). 

укр. 0,5 50 жовтень М

246 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Пожежна безпека» (для студентів 4-го курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.050702- 
«Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на 
електричному транспорті»).

укр. 0,5 50 листопад М

247 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 4-
го курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101- «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в 
будівництві»). 

укр. 0,5 50 жовтень М

248 305 Фесенко Г.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-
го курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.06010101, 8.06010101 – «Промислове і цивільне 
будівництво» спеціалізації «Охорона праці в 
будівництві»). 

укр. 0,5 50 вересень М

249 305 Фесенко Г.В.

Методичні рекомендації до виконання РГР з дисципліни 
«Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона 
праці»).

укр. 1,0 50 червень М

250 305 Фесенко Г.В.

Методичні рекомендації до виконання РГР з дисципліни 
«Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - 
«Охорона праці»).

укр. 1,0 50 червень М

251 305 Фесенко Г.В.

Методичні рекомендації до виконання РГР з дисципліни 
«Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - 
«Охорона праці») 

укр. 1,0 50 червень М

252 305 Фесенко Г.В.

Методичні рекомендації до практичних занять з 
дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-
го курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.170202 - «Охорона праці»). 

укр. 1,0 50 червень М



253 305 Фесенко Г.В.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з 
дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - 
«Охорона праці»). 

укр. 0,5 50 червень М

254 305 Фесенко Г.В.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з 
дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для 
студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 - «Охорона праці»).

укр. 0,5 50 червень М

255 305 Фесенко Г.В.

Методичні рекомендації практичних занять з дисципліни 
«Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона 
праці»).

укр. 1,0 50 червень М

256 305 Фесенко Г.В.

Методичні рекомендації практичних занять з дисципліни 
«Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - 
«Охорона праці». 

укр. 1,0 50 червень М

257 305 Фесенко Г.В.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з 
дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-
го курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.170202 - «Охорона праці»).

укр. 0,5 50 червень М

258 305 Чеботарьова О.В.      

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент»). 

укр. 1,0 50 жовтень М

259 305 Чеботарьова О.В.      

Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни 
«Безпека у надзвичайних ситуаціях» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 „Будівництво”, спеціалізації „ОПБ”).

укр. 1,5 50 жовтень М

260 305 Чеботарьова О.В.      

Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 
роботи 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. 1,5 50 листопад М

261 305 Чеботарьова О.В.      

Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 „Будівництво”). 

укр. 1,5 50 вересень М



262 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Методичні вказівки до виконання курсового проекта та 
самостійної роботи студентів 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. 2,0 50 червень М

263 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Методичні вказівки до виконання курсової роботи та 
самостійної роботи студентів 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. 2,0 50 травень М

264 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни «Атестація робочих місць» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна 
безпека» за напрямом підготовки 6. 170202 «Охорона 
праці» ).

укр. 2,0 50 червень М

265 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Методичні вказівки до практичних занять 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. 1,0 50 червень М

266 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Методичні вказівки до практичних занять 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. 1,0 50 травень М

267 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни "Метрологія, стандартизація та сертифікація” 
(для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 – «Охорона праці»).

укр. 1,0 50 червень М

268 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх 
форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства», 6.030509 „Облік і аудит”).

укр. 1,5 50 жовтень М



269 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх форм 
навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства», 6.030509 „Облік і аудит” ).

укр. 0,5 50 вересень М

270 305
Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної
дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 1
курсу денної та заочної форми навчання напряму
підготовки 6.030601 “Менеджмент”). 

укр. 0,5 50 вересень М

271 306 Жигло, В.В.

Методичні рекомендація до практичних занять з історії
української культури для студентів І курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
напряму 6.050702 «Електромеханіка». 

укр. 1,0 50 Листопад М

272 306 Жигло, В.В.

Методичні рекомендація до самостійної роботи з історії
української культури для студентів ІІ курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
напряму 6.030601 «Менеджмент».

укр. 1,0 50 Листопад М

273 306 Жигло, В.В.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ для студентів І та ІІ курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» напрямів 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування» та 6.050702 «Електромеханіка». [.

укр. 1,0 50 Листопад М

274 306 Фесенко, Г.Г.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та
організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Психологія управління та конфліктологія» для студентів
5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня «магістр» спеціальності 7.14010101,8.14010101-
"Готельна і ресторанна справа". 

укр. 1,0 50 Листопад М

275 307 Петченко О. М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
курсу загальної фізики, розділ "Механіка" (для студентів 1
курсу денної і заочної форм навчання за напрямами
підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та
електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка“) 

укр. 2,5 50 червень М



276 307
Петченко О.М.
Орел Є.С.
Назаренко Є.І.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
курсу загальної фізики, розділ "Молекулярна фізика" (для
студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за
напрямами підготовки бакалаврів 6.050701
“Електротехніка та електротехнології”, 6.050702
“Електромеханіка“)

укр. 3,2 50 червень М

277 307

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

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
курсу загальної фізики, розділ "Оптика" (для студентів 1
курсу денної і заочної форм навчання за напрямами
підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та
електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка“)  

укр. 2,5 50 червень М

278 307

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

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з
курсу загальної фізики, розділ "Оптика" (для студентів 1
курсу денної і заочної форм навчання за напрямами
підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та
електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка“)   

укр. 2,0 50 червень М

279 307
Аксьонова К. Ю.
Оксюк Ю. Д.         

Методичні вказівки до практичних занять із загальної
фізики, розділ "Електрика і магнетизм" (для студентів 1
курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701,
"Електотехніка та електротехнології", 6.050702
“Електромеханіка“)   

укр. 3,0 50 червень М

280 307
Аксьонова К. Ю.
Оксюк Ю. Д.         

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із
загальної фізики, розділ "Електрика і магнетизм" (для
студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки
6.050701, "Електотехніка та електротехнології", 6.050702
“Електромеханіка“)   

укр. 3,5 50 червень М

281 307
Аксьонова К. Ю.
Оксюк Ю. Д.         

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із
загальної фізики, розділ "Електростатика і постійний
струм", частина 1 (для студентів 1 курсу всіх форм
навчання напряму підготовки 6.050701, "Електотехніка та
електротехнології", 6.050702 “Електромеханіка“)   

укр. 3,1 50 червень М

282 307

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

Методичні вказівки до виконання комп’ютерних
лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ
"Електрика і магнетизм" (для студентів 1 курсу всіх форм
навчання напряму підготовки 6.050701, "Електротехніка
та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка") 

укр. 2,0 50 червень М



283 401 Абраменко І.Г.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Застосування обчислювальної техніки в 
електроенергетиці» для слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”

Укр. 2,0 50 Листопад М

284 401 Абраменко І.Г.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Застосування обчислювальної техніки в 
електроенергетиці»для слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи 
електроспоживання”

Укр. 2,0 50 Листопад М

285 401 Кравченко Ю.П.

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

Укр. 3,0 50 Травень М

286 401
Маляренко, В.А.,     
Темнохуд, І.О.

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

Укр. 3,0 50 Травень М

287 401 Рой В.Ф. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу 
«Техніка високих напруг» (для слухачів другої вищої 
освіти за напрямом підготовки 6.050701 – 
"Електротехніка та електротехнології" зі спеціальності 
„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Травень М

288 401 Рой, В.Ф. 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
курсу «Техніка високих напруг» (для слухачів другої 
вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 – 
"Електротехніка та електротехнології" зі спеціальності 
„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Вересень М



289 401
Барбашов І.В., Поліщук 
О.Ю.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни 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. 3,0 50 Грудень М

290 401
Харченко В.Ф.,    Воропай 
В.Г.

Методичні вказівки до самостійного вивчення 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. 3,0 50 Червень М

291 401
Харченко В.Ф.,    Воропай 
В.Г.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Електропостачання міст та промислових підприємств» 
для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання, а 
також слухачів другої вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.050701 "Електротехніка та 
електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 
спеціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання»

Укр. 3,0 50 Червень М

292 401 Швець С.В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
курсів «Перехідні процеси в енергетичних системах» та 
«Перехідні процеси в електроенергетиці» для студентів 3 і 
4 курсів денної та 4 курсу заочної форми навчання, а 
також для слухачів другої вищої освіти напряму 
підготовки 6.050701 "Електротехніка та 
електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі 
спеціальності „Електротехнічні системи 
електроспоживання”

Укр. 3,0 50 Травень М

293 401 Швець С.В.

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

Укр. 3,0 50 Травень М



294 401 Швець С.В.

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

Укр. 3,0 50 червень М

295 401 Бородін

Методичні вказівки до курсової роботи з курсу 
«Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці»для 
студентів 5 курсів денної та заочної форм навчання зі 
спеціальності 7.090603, 8.090603 – „Електротехнічні 
системи електроспоживання”

Укр. 3,0 50 червень М

296 401 Бородін Д.В.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
курсу «Комп'ютерні інформаційні технології в 
енергетиці»для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 
6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” (0906 – 
“Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”

Укр. 3,0 50 Листопад М

297 401 Дьяков Є.Д.

Електротехнічні матеріали питання та відповіді. 
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Електротехнічні матеріали»для студентів 2,-3 курсів 
денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 
6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” та 
6.0500702 – “Електромеханіка”

Укр. 3,0 50 Листопад М

298 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи 
бакалаврів (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і 
джерела світла»)

укр. 2,0 50 Жовтень М

299 402 Лісна О.І., Чернець В.С.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Мистецтво освітлення і технології 
освітлення» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальності 8.05070105, 
7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 3,0 50 Вересень М



300 402 Шепілко Є.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 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. 2,0 50 Червень М

301 402 Чернець В.С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Сценічне освітлення та світлові ефекти» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за 
спеціальністю 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»)

укр. 4,0 50 Вересень М

302 402 Чернець В.С.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Сценічне освітлення та світлові 
ефекти» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, 
спеціаліст за спеціальністю 8.05070105, 7.05070105 
«Світлотехніка і джерела світла»).

укр. 1,0 50 Вересень М

303 402 Черкашина О.Л.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни „ Розрахунок і 
конструювання світлових приладів ” (для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 
8.05070105, 7.05070105 „Світлотехніка і джерела світла”)

укр. 2,0 50 Травень М

304 402 Литвиненко А.С.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
„Світлові прилади” (для студентів 4,5 курсів денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
„Світлотехніка і джерела світла”)

укр. 1,5 50 Жовтень М

305 402 Назаренко Л.А

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Науково-дослідна робота студентів » (для 
студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і 
джерела світла”).

укр. 1,0 50 Вересень М



306 402 Назаренко Л.А

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
„Фізичні основи джерел світла” (для студентів 3 курсу 
денної і заочної форм навчання спеціальності 
„Світлотехніка і джерела світла”)

укр. 1,5 50 Вересень М

307 402 Бухарін С.Л.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і 
самостійної роботи студентів з дисципліни « 
Світлотехнічні матеріали » (для студентів 2,3 курсів 
денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” 
спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”)

укр. 1,5 50 Вересень М

308 402 Назаренко Л.А

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи студентів з дисципліни „Планування і обробка 
результатів експерименту” (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності „Світлотехніка і джерела 
світла”) для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”

укр. 1,5 50 Вересень М

309 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи студентів з дисципліни „ Комп’ютерні 
інформаційні технології в світлотехніці ” (для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 
„Світлотехніка і джерела світла”)

укр. 2,0 50 Червень М

310 402 Гуракова Л.Д.

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

укр. 1,0 50 Травень М

311 402
Салтиков В.О., Поліщук 
В.М., Ляшенко О.М.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи студентів з дисципліни „Проектування, монтаж та 
експлуатація освітлювальних установок” (для студентів 4 
курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» спеціальності „Світлотехніка і 
джерела світла”)

укр. 2,0 50 Вересень М



312 402 Гуракова Л.Д.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни „Джерела світла” (для студентів 4 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.050701 „Електротехніка та електротехнології” 
спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”)

укр. 2,0 50 Жовтень М

313 403
Форкун Я. Б.
Тугай Д. В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисциплін “Основи метрології та електровимірювань” та 
“Основи метрології та електричних вимірювань” (для 
студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 
6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, 
6.050702 – “Електромеханіка”)

укр. 1,0 50 Вересень М

314 403

Сосков А.Г. , 
Колонтаєвський Ю.П., 
Білоусов О.Ф., 
 Форкун Я.Б., 
Сабалаєва Н.О.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
“Промислова електроніка” “ Імпульсні та цифрові 
пристрої” (для студентів усіх форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології”)

укр. 1,5 50 Вересень М

315 403

Сосков А.Г. , 
Колонтаєвський Ю.П., 
Білоусов О.Ф., 
 Форкун Я.Б., 
Сабалаєва Н.О.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
“Промислова електроніка” “ Підсилюючі пристрої” (для 
студентів усіх форм навчання напряму підготовки 
6.050701.– “Електротехніка та електротехнології”)

укр. 1,0 50 Вересень М

316 403 Сабалаєва Н.О.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Загальна електротехніка» (для студентів 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – 
«Охорона праці»)

укр. 2,0 50 Червень М

317 403 Сабалаєва Н.О.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Загальна електротехніка» (для студентів денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»)

укр. 1,0 50 Квітень М

318 403

  Білоусов О.Ф., 
 Форкун Я.Б., 
Сабалаєва Н.О.,      Тугай 
Д.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за 
темою «Електротехнічні пристрої» з дисциплін 
«Електротехніка», «Електротехніка в будівництві» (для 
судентів усіх форм навчання напрямів підготовки 
6.060101 - «Будівництво» та 6.060103 - «Гідротехніка 
(водні ресурси)») 

укр. 1,5 50 Травень М

319 404 Клочко В.М.
Методичні вказівки  з подання системної інформації (для 
науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів 
усіх спеціальностей Академії)

укр. 2,5 50 червень М



320 404 Безкоровайний Д.А.

ПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ Методические 
указания для проведения практических и 
самостоятельных занятий  по дисциплинам «Физическое 
воспитание», «Физическая культура», «Управление 
профессиональной работоспособностью» (для студентов 
дневной формы обучения всех специальностей Академии)

рус. 3,5 50
березень 
2012 р.

М

321 404 Бойко Я.С.

Навчання прийомам техніки гри в баскетбол  Методичні 
вказівки для проведення практичних занять з дисциплін 
«Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-
5 курсів усіх спеціальностей Академії)

рус. 2,5 50
березень 
2012 р.

М

322 404
Чётчикова О.И.,    
Протоковило, В.И.

ВИЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА 
КАРДИАРЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУ.Методические 
указания для проведения практических и 
самостоятельных занятий по дисциплинам "Физическое 
воспитание", "Физическая культура" (для студентов 
дневной формы обучения всех специальнойтей Академии)

рус. 2,0 50
березень 
2012 р.

М

323 404
Чётчикова О.И.,    
Протоковило, В.И.

 Глосарій основних термінів рухової анімації в фізичному 
вихованні.Методичні вказівки для проведення практичних 
і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», 
«Фізична культура» (студентів 1-5 курсів усіх 
спеціальностей Академії).

укр. 2,0 50 травень М

324 404 Звягинцева И.Н.

Развитие физических качеств. 1 часть. Методические 
указания для практических и самостоятельных занятий по 
дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая 
культура" (для студентов 1-5 курсов всех специальностей 
Академии).

рус. 1,5 50 травень М

325 404 Кравчук Є.В

Техніко-тактична підготовка баскетболістів.Методичні 
вказівки для проведення практичних занять з дисциплін 
«Фізичне виховання», «Фізична культура» (студентів 1-5 
курсів усіх спеціальностей Академії).

укр. 2,0 50 травень М

326 404 Крівіч С.М.

Довідник термінів з дзюдо. Методичні вказівки для 
проведення практичних і самостійних занять з дисциплін 
«Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-
5 курсів усіх спеціальностей Академії).

укр. 2,0 50 травень М



327 404 Кулаков Д.В

Футзал.Методические указания для проведения 
практических занятий по дисциплинам "Физическое 
воспитание", "Физическая культура" (для студентов 1-5 
курсов всех специальностей Академии).

рус. 2,0 50 травень М

328 404 Полещук А.А.

Стрибок у довжину.Методичні вказівки для проведення 
практичних занять з дисциплін «Фізичне виховання», 
«Фізична культура» (студентів 1-5 курсів усіх 
спеціальностей Академії).

укр. 2,0 50 травень М

329 404 Садовська І.Ю.

Словник спеціальних фехтувальних термінів. Методичні 
вказівки для проведення практичних і самостійних занять 
з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» 
(для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Академії).

укр. 2,3 50 травень М

330 404 Бондаренко Т.В.

БОДРСТВОВАНИЕ И СОН КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОВ БИОРИТМОВ В ПРИРОДЕ. Методические 
указания к теоретическим и самостоятельным занятиям по 
дисциплине "Управление профессиональной 
работоспособностью" (для студентов дневной формы 
обучения всех специальностей Академии). 

рус. 2,7 50 травень М

331 404 Клочко В.М.,   Вашев, О.Є.

Медично-педагогічне забезпечення навчального процесу 
по КФВіС в умовах переходу на Болонську систему освіти 
Методичне положення (для практичних занять і 
самостійної роботи студентів усіх спеціальностей та НПП 
кафедри «Фізичного виховання і спорту»).

укр. 1,0 50 травень М

332 404 Борисенко Н.В.

 АНОТИРОВАННЫЙ КОНСПЕКТ занятий в 
тренажерном зале. Методические указания к 
практическим и самостоятельным занятиям по 
дисциплинам «Физическое воспитание», «Управление 
профессиональной работоспособностью» (для студентов 1-
5 курсов всех специальностей Академии). 

рус. 3,0 50 травень М

333 405 Будко В.В.

Методология профессиональной деятельности.
Методические рекомендации для практических занятий и
самостоятельной работы (для магистрантов дневной
формы обучения всех направлений подготовки) 

русс. 2,0 50
жовтень 

2012
М



334 501
Гайко Є.Ю., Железнякова 
І.Л.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни “ЗАКОНОДАВСТВО І 
АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНА СПРАВА” (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- 
«Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 
«Містобудування»).

укр. 2,0 50 вересень М

335 501
Гайко Є.Ю., Железнякова 
І.Л.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних 
занять та самостійного вивчення дисципліни 
“ЗАКОНОДАВСТВО І АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНА 
СПРАВА” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за 
напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 
7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування»).

укр. 2,0 50 вересень М

336 501 Момот Т.В., Чалий І.Г.

Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка 
підприємства (англійською мовою)» (для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030509 – «Облік і аудит»). 

укр. 2,0 50 вересень М

337 501 Момот Т.В., Чалий І.Г.

Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка 
підприємства» (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»).

укр. 2,0 50 жовтень М

338 501 Момот Т.В., Чалий І.Г.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення з навчальної дисципліни 
«Економіка підприємства (англійською мовою)» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). 

укр. 2,0 50 жовтень М

339 501 Момот Т.В., Чалий І.Г.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення з навчальної дисципліни 
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.050107 (7.03050401) – 
«Економіка підприємства»).

укр. 2,0 50 жовтень М

340 501 Тараруєв Ю.О.
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни 
«Оцінка бізнесу» для студ. 5 курсу спец. 7.03050401 – 
«Економіка підприємства». 

укр. 2,0 50 травень М



341 501 Тимошенко В.М

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни«Техніко-економічне 
обґрунтування міських проектів» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)

укр. 2,0 50 травень М

342 501 Тимошенко В.М

) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу з 
навчальної дисципліни«Техніко-економічне 
обґрунтування міських проектів» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»).

укр. 2,0 50 липень М

343 501 Тимошенко В.М

Методичні вказівки до курсової роботи  з дисципліни 
"Плануцвання і контроль на підприємстві" (для 4 курсу 
деної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.030504)

укр. 2,0 50 липень М

344 501 Трояновська О.Б.

Методичні вказівки до виконання практичних і 
самостійних занять з дисципліни «Економіка і організація 
діяльності будівельного підприємства» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»).

укр. 2,0 50 жовтень М

345 501 Трояновська О.Б.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Економіка проектних рішень в будівництві» 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 
6 курсу, заочної форми навчання спеціальності 
7.03050401– «Економіка підприємства»). 

укр. 2,0 50 грудень М

346 501 Чеканова Л.Г.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Комерційна діяльність» (для 
студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 2,0 50 вересень М

347 501 Чеканова Л.Г.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Внутрішній економічний механізм 
будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»).

укр. 2,0 50 травень М



348 501
Юр'єва С.Ю.,Железнякова 
І.Л.

Методичні вказівки до виконання практичних і 
самостійних занять і розробки контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток 
підприємства » (для студентів 4 курсу денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»). [

укр. 2,0 50 липень М

349 502 Водка Н.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення 
практичних занять з дисципліни “Науково-дослідницька 
робота студентів ” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка 
підприємства»).

укр. 1,5 50 ІІ кв. М

350 502 Дворкін С.В., Водка Н.В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401– 
“Економіка підприємства”)

укр. 2,0 50 ІІІ кв. М

351 502 Дворкін С.В., Покуца І.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни “Економічна 
діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – 
“Економіка підприємства”)

укр. 2,0 50 ІІІ кв. М

352 502 Гайденко С.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання, проведення практичних занять і 
рекомендації до самостійного вивчення дисципліни 
“ Інтелектуальна власність” (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – 
“Економіка підприємства”).

укр. 2,2 50 ІІ кв. М

353 502 Зіньковська А.І. 

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни 
«Кошторисна справа» «Алгоритм розрахунку суми 
інвестицій» (для студентів 3-4 курсу денної та 5 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»).

укр. 2,5 50 ІІІ кв. М

354 502 Зіньковська А.І. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Економіка технічної експлуатації будівель» 
(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське 
будівництво та господарство, спеціалізація «Технічне 
обслуговування, ремонт і реконструкція будівель» ) ).

укр. 4,6 50 ІІІ кв. М



355 502 Зіньковська А.І. 

Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних 
занять з дисципліни «Економіка технічної експлуатації 
будівель» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форм навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – 
Міське будівництво та господарство, спеціалізація 
«Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція 
будівель»).

укр. 4,0 50 ІІІ кв. М

356 502 Прасол В.М.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» з 
вивченням іноземної мови).

укр. 2,0 50 ІІ кв. М

357 502 Покуца І.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни “Економіка і 
організація інноваційної діяльності” (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 – “Економіка підприємства”)

укр. 2,0 50 ІІ кв. М

358 502 Славута О.І.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни „Економіка і організація діяльності 
підприємств міського господарства” (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 „Економіка підприємства”).

укр. 1,5 50 ІІІ кв. М

359 502 Славута О.І.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
„Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства” (для студентів 3-4 курсів усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 „Економіка 
підприємства” групи ЕПМГ, ЕП-В, ЕП-Ін).

укр. 2,0 50 ІІІ кв. М

360 502
Юр'єва Т.П., Бубенко П.Т., 
Димченко О.В., Дворкін С.В.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі 
спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства (для 

студентів 5 курсу денної форми навчання)
укр. 2,0 50 ІІІ кв. М

361 503 Москвіна А.О., Стадник Г.В.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи,
практичних занять, виконання контрольних робіт з
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу
денної та заочної форм навчання напряму підготовки
6.060103"Гідротехніка (Водні ресурси)".

укр. 1,4 50
Жовтень
2012 р. М



362 503
Шекшуєв О.А.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи,
практичних занять, виконання контрольних робіт з
дисципліни «Основи зовнішньоекономічних зв’язків» для
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання напряму 6.070101 "Транспортні технології (за
видами транспорту) 

укр. 1,3 50

Червень

2012 р.
М

363 503
Решетило В.П.,  Єгорова 
О.Ю.,  Стадник Г.В.,   
Федотова Ю.В.

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

укр. 1,3 50

Вересень

2012 р.
М

364 503
Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи та варіанти завдань з дисципліни
«Макроекономіка» для студентів 2 курсу денної форми
навчання  напряму 6.030504 «Економіка підприємства».

укр. 1,5 50
Жовтень
2012 р. М

365 503
Островський І.А.Тимофієва 
С.Б.

Економічна теорія (Макроекономіка) методичні
рекомендації до організації самостійної роботи,
проведення семінарських занять виконання курсової
роботи для студентів 1 курсу денної та заочної форм
навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки 6. 140101 «Готельно-ресторанна
справа». 

укр. 3,5 50
Листопад20

12
М

366 503
Островський І.А.Тимофієва 
С.Б.

Економічна теорія (Мікроекономіка) методичні
рекомендації до організації самостійної роботи,
проведення семінарських занять виконання курсової
роботи для студентів 2 курсу денної та заочної форм
навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки 6. 140101 «Готельно-ресторанна
справа».

укр. 3,7 50
Жовтень
2012 р. М

367 504
Василевська Н.Є., Левченко
Н.А.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань та
самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік 2" 
(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

укр. 1,0 50 июл.12 М

368 504 Власова О.Є.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з
навчальної дисципліни "Управлінський облік" (Частина 1)
(для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 июл.12 М



369 504 Власова О.Є.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з
навчальної дисципліни “Управлінський облік” (Частина 2)
для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»

укр. 1,0 50 июл.12 М

370 504 Власова О.Є.

Методичні вказівки до самостійного вивчення та
виконання розрахунково-графічної роботи № 1 з
навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для
студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 июл.12 М

371 504 Власова О.Є.

Методичні вказівки до самостійного вивчення та
виконання розрахунково-графічної роботи № 2 з курсу
«Управлінський облік» для студентів 4 курсу денної та 5
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 –
«Облік і аудит».

укр. 1,0 50 июл.12 М

372 504 Власова О.Є.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та
самостійного вивчення навчальної дисципліни
«Податковий облік і звітність» (для студентів 5 курсу
денної та заочної форм навчання спеціальності
7.03050901 – «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 июл.12 М

373 504 Доля, В.Т. и Мізік, Ю.І.

Методичні вказівки до виконання індивідуальної
розрахунково-аналітичної дослідницької роботи з
дисципліни "Економічний аналіз" (для студентів 3 курсу
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504
«Економіка підприємства»). 

укр. 1,0 50 июл.12 М

374 504 Каменська Ю.О.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи з дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів 5
курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901
«Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 июл.12 М

375 504 Карпушенко, М.Ю.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та
практичних занять з дисципліни «Облік
зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 та 6
курсу заочної форми навчання спеціальностей 8.03050901,
7.03050901 «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 июл.12 М



376 504 Кизилов, Г.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання
контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз у
галузях виробництва і послуг» (для студентів 3 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 июл.12 М

377 504 Кизилов, Г.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання
контрольної роботи з дисципліни «Організація і методика
економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит».

укр. 1,0 50 июл.12 М

378 504 Кизилов, Г.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання
розрахункового-графічного завдання з дисципліни
«Економічний аналіз у галузях виробництва і послуг» (для
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).

укр. 1,0 50 июл.12 М

379 504 Кизилов, Г.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання
розрахункового-графічного завдання з дисципліни
«Організація і методика економічного аналізу» (для
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 июл.12 М

380 504
Кизилова, Л.О. и Кизилов,
Г.І. 

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання
контрольних завдань з дисципліни «Організація
податкового контролю» (для студентів 5 і 6 курсу заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст і магістр спеціальності 7.03050901 та
8.03050901 – "Облік і аудит")

укр. 1,0 50 июл.12 М

381 504 Лелюк, Н.Є.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з навчальної дисципліни "Фінанси" (для студентів
4-го курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки
6.030601 «Менеджмент» спеціальностей "Менеджмент
організації міського господарства", "Логістика", 

укр. 1,0 50 июл.12 М

382 504
Мамонов, К.А. и
Кадничанський, М.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз» (для студентів
6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050106
(8.03050901)– «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 июл.12 М



383 504 Місюров, А.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
"Інформаційні системи і технології обліку" (для студентів
3 курсу денної форми навчання напряму підготовки
6.030509 "Облік і аудит")

укр. 1,0 50 июл.12 М

384 504
Мамонов, К.А. и
Кадничанський, М.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи 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 М

385 504 Момот Т.В.

Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни,
практичних занять і виконання контрольних робіт з
дисципліни з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і
звітності» (для студентів 5 курсу денної тазаочної форми
навчання спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 июл.12 М

386 504
Момот, Т.В. и Харламова,
О.В.

Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту
дипломних робіт для студентів 5-го курсу денної і 6-го
курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 «Облік і
аудит». 

укр. 1,0 50 июл.12 М

387 504
Момот, Т.В. и Харламова,
О.В.

Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту
магістерських робіт для студентів 5-го курсу денної і 6-го
курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня «магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

укр. 1,0 50 июл.12 М

388 504 Мочаіна З.М.

Методичні вказівки до виконання практичних і
самостійних робіт з дисципліни "Фінансовий
менеджмент" (для студентів 6 курсу заочної форми
навчання спеціальності 8.03050901 – "Облік і аудит").

укр. 1,0 50 июл.12 М

389 504 Світлична, В.Ю.

Методичні вказівки для практичних занять з курсу
«Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та
заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101
«Готельно-ресторанна справа»)

укр. 1,0 50 июл.12 М



390 504 Світлична, В.Ю.

Методичні вказівки для самостійного вивчення та
виконання РГЗ з курсу «Бухгалтерський облік» (для
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа»). 

укр. 1,0 50 июл.12 М

391 504 Світлична, В.Ю.
Методичні вказівки для практичних занять з курсу
«Фінанси» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".

укр. 1,0 50 июл.12 М

392 504 Світлична, В.Ю.
Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу
«Фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

укр. 1,0 50 июл.12 М

393 504 Шекшуєв, І.О. и Лелюк, Н.Є.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та
самостійної роботи з дисципліни "Фінанси" Study guide
for a practical training and self-instruction on "Public finance"
(для студентів 3 курсу денної форми навчання за
напрямом підготовки 6.030509 – "Облік і аудит)

укр. 1,0 50 июл.12 М

394 504 Шкурко, О.В.

Методичні вказівки для виконання розрахунково –
графічного завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"
(для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»
спеціальностей «Менеджмент організацій» і «Логістика»)

укр. 1,0 50 июл.12 М

395 504
Шкурко, О.В. и Місюров,
А.В. и Новицька, Н.В

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для
студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»
спеціальностей «Менеджмент організацій» і «Логістика»)

укр. 1,0 50 июл.12 М

396 506 Коляда Т.А.   Курмаз Т.А.

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Право" (Правознавство) для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 "Менеджмент"

укр. 2,0 50 вересень М



397 506 Коляда Т.А.
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Право" (Адміністративне право) для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 "Менеджмент"

укр. 2,0 50 вересень М

398 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять 
з дисципліни "Правознавство" для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
"Будівництво"

укр. 2,0 50 грудень М

399 506 Науменко А.В. Килимник І.І. 

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
"Міжнародне право"  для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності  7.14010301 - туризмознавство (за 
видами)

укр. 2,0 50 квітень М

400 506 Науменко А.В. Килимник І.І. 

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
"Міжнародне право"  для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності  8.14010301 - туризмознавство (за 
видами)

укр. 2,0 50 квітень М

401 506 Коляда Т.А.
Практикум  з дисципліни "Трудове право" для студентів 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.030601 "Менеджмент"

укр. 5,0 50 червень М

402 601
Андрєєва В. М., Гнатенко 
М. К. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з
дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5
курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами
економічної діяльності)»)

укр. 1,3 50
жовтень 

2012
М

403 601
Андрєєва В. М., Гнатенко 
М. К. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з
дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за
спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами економічної діяльності)»)

укр. 1,3 50
жовтень 

2012
М

404 601 Андрєєва В. М., Гуляк Р. Е. 

Методичні вказівки до виконання практичних занять та
організації самостійної роботи 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. 2,0 50 квітень 2012 М



405 601 Бардаков В.А.,    Гуляк Р.Е.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
дисципліни «Ділове адміністрування (управління
персоналом та менеджмент організацій») (для студентів 5
курсу денної форми навчання за спеціальностями
7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами економічної діяльності)»)

укр. 1,5 50 лютий 2012 М

406 601 Бурмака Т.М.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з
дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю
та змінами)» (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. 2,5 50
листопад 

2012
М

407 601 Бурмака Т.М.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з
дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю
та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної
форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та
8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування 

укр. 2,5 50
листопад 

2012
М

408 601
Волкова М.В,    
Шаповаленко Д.О.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з
дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 3 курсу
денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

укр. 1,7 50
травень 

2012
М

409 601 Грецька Г.М.,  Великих К.О.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями 7.05070105 «Світлотехніка і джерела 
світла», 7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)»)

укр. 1,0 50
грудень 

2012
М

410 601 Гриненко В.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з
дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5
курсу денної та заочної форм навчання за
спеціальностями 7.03060101та 8.03060101 «Менеджмент
організацій і адміністрування (за видами економічної
діяльності)»)

укр. 1,0 50 квітень 2012 М



411 601 Карлова О.А.,     Гуляк Р.Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних
занять, виконання курсової роботи та контролю знань з 
дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст»
(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»,
спеціалізації "Менеджмент організацій міського
господарства")

укр. 1,0 50
травень 

2012
М

412 601 Козирєва О.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з
дисципліни «Операційний менеджмент» (для студентів 4
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки
6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Логістика»)

укр. 2,0 50
травень 

2012
М

413 601
Колесник Т.М.,  Шахова 
О.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107
«Туризм»)

укр. 1,3 50
червень 

2012
М

414 601 Колесник Т.М.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни
«Статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка
підприємства")

укр. 1,3 50
червень 

2012
М

415 601
Колонтаєвький О.П., 
Самойленко І.О.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з
дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу
денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки
6.030601 «Менеджмент»)

укр. 2,0 50 липень 2012 М

416 601
Колонтаєвький О.П., 
Шаповаленко Д.О.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з
дисципліни «Організація і планування ремонту основних
фондів житлово-комунального господарства» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

укр. 2,0 50 січень 2012 М

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

Методичні вказівки до виконання практичних занять з
дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5
курсу денної та заочної форм навчання за
спеціальностями 7.03060101та 8.03060101 «Менеджмент
організацій і адміністрування (за видами економічної
діяльності)»)

укр. 2,0 50
травень 

2012
М



418 601 Лук’янченкова В. Є.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво»)

укр. 2,0 50
травень 

2013
М

419 601 Плотницька С.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи та організації самостійної роботи з дисципліни
«Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної
форми навчання за напрямом підготовки 6.070101
«Транспортні технології (за видами транспорту)»)

укр. 1,3 50
червень 

2012
М

420 601 Самойленко І.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи та організації самостійної роботи з дисципліни
«Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4
курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки
6.020107 «Туризм» та 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа»)

укр. 1,0 50
червень 

2012
М

421 602 Бєлова Л.О., Мельман В.О.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та
виконання самостійної роботи з дисципліни «Професійна
психологія» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм
навчання спец. 7.18010013 – «Управління проектами») 

укр. 1,2 50
Червень 

2012
М

422 602 Молодченко Т.Г.

Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни „Оцінка нерухомості” (для
студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки
6.030601 - „Менеджмент”) 

укр. 1,5 50
Листопад 

2012
М

423 602
Молодченко Т.Г.,    
Ткаченко А.Ю.

Методичні вказівки для проведення практичних занять і
організації самостійної роботи з дисципліни
«Фінансування проектів» (для студентів 5 курсу денної та
заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013,
7.18010013 Управління проектами)

укр. 2,2 50
Листопад 

2012
М

424 602 Молчанова О.П. 

Методичні вказівки для проведення практичних робіт,
виконання контрольної та самостійної роботи з
дисципліни «Менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і
аудит») 

укр. 1,3 50
Червень 

2012
М



425 602 Молчанова О.П. 

Методичні вказівки для проведення практичних робіт, та
виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи
менеджменту» (для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»
спеціальності – «Містобудування»)

укр. 0,7 50
Червень 

2012
М

426 602
Мущинська Н.Ю.,    Сапатюк 
Л.А.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни «Муніципальний
менеджмент» (для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент")  

укр. 0,9 50
Червень 

2012
М

427 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для проведення практичних робіт, та 
виконання самостійної роботи   з дисципліни «Планування 
проектної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форми навчання спеціальностей  8.18010013, 
7.18010013 -«Управління проектами») 

рос. 1,5 50
Жовтень 

2012
М

428 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для проведення практичних робіт, та 
виконання самостійної роботи   з дисципліни  з 
дисципліни «Планування проектних дій» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 
8.18010013-«Управління проектами») 

рос. 1,5 50
Жовтень 

2012
М

429 602 Фесенко Т.Г.

Завдання і методичні рекомендації до виконання
розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Управління
проектами" (для студентів 4 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент")  

укр. 1,0 50
Жовтень 

2012
М

430 603 Булаенко, М.В. 

Методические указания к выполнению расчетно-
графической работы по дисциплине “ Компьютерная 
техника и программирование” для студентов 1-го курса 
дневной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направления 
подготовки 6.070101-Транспортные технологии (по видам 
транспорта)

укр. 2,5 50 Грудень М



431 603 Дядюн, С.В.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (Методические указания к проведению 
лабораторных, самостоятельных и контрольных работ для 
студентов 2 курса заочной формы обучения по 
направлению подготовки 6.050701 «Электротехника и 
электротехнологии»)

рус 2,0 50 Грудень М

432 603 Дядюн, С.В. 

ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 
Лабораторные, самостоятельные и контрольные работы 
для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения 
по направлению подготовки 6.170202 «Охрана труда»)

рус 2,0 50 Грудень М

433 603
Карпенко, М.Ю. и 
Уфимцева, В.Б. и 
Білогурова, Г.В. 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з 
дисципліни «Інформаційні системи і технології в 
управлінні організацією» «Організація реєстру документів 
засобами MS Office» (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. 2,0 50 Грудень М

434 603

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

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з 
дисципліни «Інформаційні системи і технології в 
управлінні організацією» «Розробка і оптимізація проектів 
засобами MS Project» (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. 2,0 50 Грудень М

435 603 Костенко, А.Б. 

Методические указания к выполнению контрольной 
работы и практическим за-нятиям по дисциплине “ Теория 
вероятностей и матетматическая статистика” для 
студентов заочной формы обучения направления 
подготовки 6.070101-Транспортные технологии (по видам 
транспорта)

рус 2,6 50 Грудень М



436 603
Шаповалов, А.Л. и Гринчак, 
М.В. и Кузьмичова, К.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни „Інформаційні системи і технології в 
туризмі” (для студентів 4-го курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.020107 – Туризм)

укр. 1,7 50 Грудень М

437 603
Шаповалов, А.Л. и Гринчак, 
М.В. и Кузьмичова, К.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостыйних 
робіт з дисципліни „Інформаційні системи і технології в 
туризмі” (для студентів 4-го курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.020107 – Туризм)

укр. 1,7 50 Січень М

438 603
Штельма , О.М. и Костенко, 
О.Б. и Макогон, Н.В. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
«Інформаційні системи і технології» (для студентів 2 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101 - “ 
Транспортні технології ” (за видами транспорту ))

укр. 3,0 50 Грудень М

439 603
Штельма , О.М. и 
Самойленко, М.І. 

Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА 
МАТЕМАТИКА. Теорія ймовірностей та математична 
статистика. Математичне програ-мування» (для студентів 
1-го курсу заочної форм навчання за напря-мом 
підготовки 6.020107 –Туризм )

укр. 3,0 50 Грудень М

440 603
Манакова Н.О.
Макогон, Н.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт 
з дисципліни „Дискретна математика” (для студентів 3-го 
курсу денної та 4-го курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)

укр. 1,0 50 Грудень М

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

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

укр. 1,0 50 Грудень М



442 604
Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи студентів з дисципліни “Спортивний туризм” для
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.140103 (6.020107) – "Туризм"

укр. 2,0 50 грудень М

443 604
Александрова, С.А. и 
Ігнатова, Н.Ю. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної
роботи з дисципліни Фінансовий менеджмент(для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»).

укр. 2,0 50 листопад М

444 604
Андреєва В.М., Лук’яненко 
О.І. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни «Управління попитом» (для студентів
5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліст, магістр спеціальностей 7.14010101 –
«Готельна і ресторанна справа»), 8.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа»), 8.14010301 – «Туризмознавство») 

укр. 2,0 50 червень М

445 604 Андренко, І.Б. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з
дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА” (для студентів 3 курсу денної і 3-4
курсу заочної форм навчання напрямів підготовки
6.140101 «Готельно-ресторанна справа»,6.020107
«Туризм»).

укр. 2,0 50 червень М

446 604 Андренко, І.Б. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
“Готельна індустрія України” (для студентів 1 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 –
«Менеджмент»)

укр. 2,0 50 жовтень М

447 604 Андренко, І.Б. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
“Готельна індустрія України” (для студентів 1 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 –
«Менеджмент»).

укр. 2,0 50 жовтень М

448 604 Андренко, І.Б. 

Методичні вказівки до виконаня контрольної роботи з
дисципліни “Готельна індустрія України” (для студентів 1
курсу денної форми навчання напряму підготовки
6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 2,0 50 жовтень М



449 604 Андренко, І.Б. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
“Готельна індустрія України” (для студентів 1 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.140103
(6.020107) – «Туризм»)

укр. 2,0 50 червень М

450 604 Андренко, І.Б. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
“Готельна індустрія України” (для студентів 1 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.140103
(6.020107) – «Туризм»)

укр. 2,0 50 червень М

451 604 Андренко, І.Б. 

Методичні вказівки до виконаня контрольної роботи з
дисципліни “Готельна індустрія України” (для студентів 1
курсу денної форми навчання напряму підготовки
6.140103 (6.020107) – «Туризм»)

укр. 2,0 50 жовтень М

452 604 Величко, В.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з
дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ»
(для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм
навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) –
«Туризм»).

укр. 2,0 50 червень М

453 604 Величко, В.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ
РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (для студентів 2 курсу
денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»).

укр. 2,0 50 червень М

454 604
Давидова О.Ю., Баландіна 
І.С.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Організація ресторанного господарства» (для студентів 3
курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»)

укр. 2,0 50 жовтень М

455 604
Давидова О.Ю., Баландіна 
І.С.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни «Організація ресторанного
господарства» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 –
«Готельно-ресторанна справа») 

укр. 2,0 50 вересень М

456 604 Кравець, О.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням
до виконання розрахунково-графічної роботи з
дисципліни «ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ» (для
студентів 4-5 курсів всіх форм навчання напрямів
підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм», 6.140101
«Готельно-ресторанна справа»).

укр. 2,0 50 червень М



457 604 Кравець, О.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням
до практичних занять, самостійної роботи та виконання
контрольної роботи з дисципліни «ВСТУП ДО
ГОСТИННОСТІ» (для студентів 1 курсу всіх форм
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

укр. 2,0 50 червень М

458 604 Кравець, О.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням
до практичних занять, самостійної роботи та виконання
контрольної роботи з дисципліни «КУРОРТОЛОГІЯ» (для
студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямів
підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм», 6.140101
«Готельно-ресторанна справа»).

укр. 2,0 50 червень М

459 604 Леонт’єва, Ю.Ю. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «ДІЛОВЕ
АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної та
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

укр. 2,0 50 жовтень М

460 604 Леонт’єва, Ю.Ю. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з
дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр
спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 - «Менеджмент
організацій і адміністрування»).

укр. 2,0 50 жовтень М

461 604
Леонт’єва, Ю.Ю., 
Оболенцева, Л.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010101
– «Готельна і ресторанна справа», 8.14010301 –
«Туризмознавство»).

укр. 2,0 50 червень М

462 604
Нохріна, Л.А. и 
Александрова, С.А. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять за темою
«Механізм регулювання регіонального ринку праці» з
дисципліни „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”(для
студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки
6.030601 -менеджмент» галузі знань 0306 – «Менеджмент
і адміністрування»).

укр. 2,0 50 червень М



463 604
Погасій, С.О. и 
Краснокутська, Ю.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового
проекту з дисципліни ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 5 курсу усіх форм
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр,
спеціаліст спеціальностей 8.03060101, 7.03060101
«Менеджмент організацій і адміністрування»).

укр. 2,0 50 червень М

464 604
Погасій, С.О. и 
Краснокутська, Ю.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних
робіт з дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І
ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»).

укр. 2,0 50 вересень М

465 604 Прохорова М.С.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни “МЕНЕДЖМЕНТ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” (для
студентів 5 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа")

укр. 2,0 50 вересень М

466 604 Радіонова, О. М. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4 курсу
заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107 –
«Туризм», 6.140101 -«Готельно-ресторанна справа»).

укр. 2,0 50 вересень М

467 604 Рябєв, А.А. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового
проекту з дисципліни “Матеріально-технічна база готелів”
для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".

укр. 2,0 50 червень М

468 604 Усіна, А.І.,      Баландіна, І.С. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ» для студентів
3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки
«Туризм».

укр. 2,0 50 червень М

469 605 Д.О. Пруненко

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної  дисципліни «Економіка транспорту» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 1004 - «Транспортні технології" 
(6.070101 - Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 1,0 50 жовтень М



470 605 К.Є. Вакуленко

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи (контрольної роботи) 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. 1,0 50 жовтень М

471 605 Н.У. Гюлєв

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Аналіз ефективності 
логістичних систем" (для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601  «Менеджмент» з 
спеціальності 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»)

укр. 1,0 50 жовтень М

472 605 Н.У. Гюлєв

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Міські та регіональні 
логістичні системи" (для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601  «Менеджмент» з 
спеціальності 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»)

укр. 1,0 50 жовтень М

473 605 Пруненко Д.О. Н.А.Соколова

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних і контрольних робіт з дисципліни «Загальний 
курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу 
заочної форми навчання напрямом підготовки 6.070101- 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»)

укр. 1,0 50 жовтень М

474 605 Пруненко Д.О. Н.А.Соколова

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 
курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання напрямом 
підготовки 6.070101- «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 1,0 50 жовтень М



475 605 Віниченко В.С., Рудєва А.С.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної  дисципліни «Система 
управління транспортом» (для студентів 5 курсу денної і 6 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – 
Транспортні технології 6.070101 – «Транспортні 
технології (за видами транспорту)») 

укр. 1,0 50 жовтень М

476 605 Я.В. Санько

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Вантажні перевезення» (для студентів 3 
курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 1,0 50 жовтень М

477 605 Я.В. Санько

Методичні  вказівки  до  виконання  контрольної роботи з 
дисципліни «Дослідження операцій» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 
6.030601 – «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент 
організацій»)

укр. 1,0 50 жовтень М

478 605 О.М. Єрмак

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

укр. 1,0 50 жовтень М

479 605 Доля В.К., Бурко Д.Л. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни: «Пасажирські перевезення» (для студентів 4 
курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 1,0 50 жовтень М

480 605 О.О. Лобашов, Є.В. Літомін 

Методичні  вказівки  до  виконання  лабораторних занять 
з дисципліни «Організація руху видів транспорту» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.070101- «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»

укр. 1,0 50 жовтень М

481 605 Доля В.К., Бурко Д.Л. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни: «Пасажирські перевезення» (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 1,0 50 жовтень М



482 605 Доля В.К., Бурко Д.Л. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни: «Пасажирські перевезення» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 1,0 50 жовтень М

483 605 О.М. Єрмак, Д.Л.Бурко 

Методичні  вказівки  до  виконання  розрахунково-
графічної роботи і контрольної роботи з дисципліни 
«Взаємодія видів транспорту» (для студентів 4 курсу 
денної та 5 курсу заочної форми навчання напрямку 
підготовки 6.100400 – «Транспортні технології» 
((6.070101) - «Транспортні технології (за видами 
транспорту)» )

укр. 1,0 50 жовтень М

484 605 Я.В. Санько, І.О.Толмачов

Методичні  вказівки  до  виконання  розрахунково-
графічної роботи і контрольної роботи з дисципліни 
«Дослідження операцій в транспортних системах» (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.070101- «Транспортні технології (за 
видами транспорту)»

укр. 1,0 50 жовтень М

485 605 К.Є. Вакуленко, Н.А. Соколова

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Митні операції» складено відповідно до 
робочої програми з дисципліни «Митні операції» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - 
«Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 1,0 50 жовтень М

486 605
Вакуленко К.Є., Віниченко 
В.С., Федорова Т.Ф. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи (контрольної роботи) з дисципліни «Міжнародні 
перевезення» складено відповідно до робочої програми з 
дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі 
знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») 
за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»)

укр. 1,0 50 жовтень М



487 605
Вакуленко К.Є., Віниченко 
В.С., Федорова Т.Ф. 

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної  роботи з дисципліни «Міжнародні 
перевезення» складено відповідно до робочої програми з 
дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі 
знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») 
за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»)

укр. 1,0 50 жовтень М

488 605 Куш Є.І., Соколова Н.А. 

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

укр. 1,0 50 жовтень М

489 605 К.Є. Вакуленко

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

укр. 1,5 50 жовтень М

490 605 К.Є. Вакуленко

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

491 605
Прасоленко О.В., Д.Л. 
Бурко, Толмачов І.О. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи  з дисципліни «Основи теорії систем і управління» 
(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 1004 – Транспортні технології 
6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»). 

укр. 1,5 50 жовтень М



492 605 Пруненко Д.О. Рудєва А.С.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної  дисципліни «Управління 
ланцюгом постачань» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.100400 
(6.070101)- «Транспортні технології (за видами 
транспорту)», спеціальностей 7.100402, 8.100402, 
7.100403, 8.100403)

укр. 1,5 50 жовтень М

493 605 Пруненко Д.О. Рудєва А.С.

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

494 605 К.Є. Вакуленко, Т.Ф. Федорова

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

укр. 1,5 50 жовтень М

495 605 К.Є. Вакуленко, Т.Ф. Федорова

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

496 605 Куш Є.І. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту 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. 1,5 50 жовтень М



497 605 Ю.О. Давідіч

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Транспортно-
експедиторська діяльність» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальностей 7.07010102,                  
8.07010102 – «Організація перевезень і управління на 
транспорті» (за видами транспорту), 7.03060107 – 
«Логістика»)

укр. 1,5 50 жовтень М

498 605 Ю.О. Давідіч

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Організація і технології 
перевезень» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)

укр. 1,5 50 жовтень М

499 605 Ю.О. Давідіч

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни  «Транспортно-експедиційна робота» (для 
студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» 
(за видами транспорту)

укр. 1,5 50 жовтень М

500 605 Д.М. Рославцев

Методичны вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Організація і проектування 
логістичних систем» (для студентів 5 курсу денної і 
заочної форми навчання спеціальностей 7.03060107, 
8.03060107 – «Логістика».) 

укр. 1,5 50 жовтень М

501 605 Д.М. Рославцев

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни  «Проектний аналіз 2» (для студентів 5 курсу 
денної і заочної форми навчання Галузі знань 0701 – 
Транспорт і транспортна інфраструктура)

укр. 1,5 50 жовтень М

502 605 Понкратов Д.П. 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Психологія керівництва» (для студентів 5 
курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.07010101, 8.07010101 – «Транспортні 
системи» (за видами транспорту))

укр. 1,5 50 жовтень М

503 606 Ільєнко О.Л.

 Контрольні завдання з дисципліни «Іноземна мова 
наукового та ділового спілкування»(англійська мова)(для 
студентів 5-6 курсів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр).

анг.мов 3,0 50 травень М



504 606 Ільєнко О.Л.

 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання спеціальності 6.020107 – “Туризм”).

анг.мов 3,0 50 травень М

505 606 Александрович С.В.

Збірник текстів та завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням» (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»).

анг.мов 3,0 50 травень М

506 606 Александрович С.В. 

 Збірник текстів та завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного 
спрямування» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа»).

анг.мов 4,0 50 листопад М

507 606 Александрович С.В.

 Збірник текстів та завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного 
спрямування» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа»).

анг.мов 3,0 50 листопад М

508 606 Анісенко О.В. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни “ Іноземна мова професійного спрямування” 
(англійська мова) для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
“Менеджмент ”.

анг.мов 3,0 50 листопад М

509 606 Бугаєва В.Ю. 

ЗБІРНИК КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО 
СПРЯМУВАННЯ» (англійська мова) (для студентів 2 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент»).

анг.мов 4,0 50 травень М

510 606 Бучковська С.А.        

 Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму напряму підготовки 6.030601 
“Менеджмент”).

анг.мов 2,0 50 травень М



511 606 Бучковська С.А. 

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Електротехнічні системи електроспоживання»модуль 2.

анг.мов 4,0 50 жовтень М

512 606 Варава І.М.

 Збірник завдань для практичних занять з дисципліни 
«Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.020107 «Туризм»).

фр.мов 4,0 50 травень М

513 606 Варава І.М. 

 Збірник завдань для практичних занять з дисципліни 
«Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 «Менеджмент»).

фр.мов 3,0 50 травень М

514 606 Варава І.М.

 Збірник завдань для самостійних занять з дисципліни 
«Ділова іноземна мова друга» (французька мова) (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.020107 «Туризм»).

фр.мов 3,0 50 листопад М

515 606 Видашенко Н.І.

 Контрольні завдання з дисципліни «Ділова іноземна мова 
» (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної 
форми навчання напряму спеціальності “Транспортні 
системи”).

анг.мов 3,0 50 вересень М

516 606 Видашенко Н.І.

 Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - 
"Будівництво" спеціальності “Міське будівництво і 
господарство”).

анг.мов 3,0 50 травень М

517 606 Видашенко Н.І. 

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Ділова іноземна мова » (англійська мова) 
(для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму 
спеціальності “Транспортні системи”).

анг.мов 3,0 50 квітень М

518 606 Видашенко Н.І. 

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Ділова іноземна мова » (англійська мова) 
(для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму 
спеціальності “Транспортні системи”).

анг.мов 3,0 50 лютий М



519 606 Зуб В.О.

 Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 1курсів денної форми навчання підготовки 
6.030601 – “Менеджмент ”).

нім.мов 3,0 50 травень М

520 606 Зуб В.О.

 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 1курсів денної форми навчання підготовки 
6.030601 – “Менеджмент ”).

нім.мов 3,0 50 травень М

521 606 Зубенко С.О. 

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки «Туризм»

анг.мов 3,0 50 листопад М

522 606 Зубенко С.О. 

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки «Туризм»

анг.мов 3,0 50 листопад М

523 606 Кладько Н.С.

 ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) (для практичної 
роботи студентів 2 курсу заочної форми за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності 
«Теплогазопостачання і вентиляція »).

анг.мов 3,0 50 листопад М

524 606
Кобяков С.В.                                  
Міщенко К.О. 

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

анг.мов 3,0 50 травень М

525 606 Костенко О.О.

Методичні вказівки для практичних завдань з дисципліни 
“ Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напряму підготовки 6.060103 - “Гідротехніка 
(Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та 
водовідведення”.

анг.мов 3,0 50 листопад М



526 606
Костенко  О.О.                                
Кладько Н.С.

 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
“ Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напряму підготовки 6.060103 - “Гідротехніка 
(Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та 
водовідведення”.

анг.мов 3,0 50 травень М

527 606 Крохмаль А.М.

 Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для 
студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальності 
7.08010105 «Геоінформаційні системи і технологіі».

анг.мов 2,0 50 листопад М

528 606 Крохмаль А.М. 

 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для 
студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальності 
7.08010105 «Геоінформаційні системи і технологіі».

анг.мов 2,0 50 листопад М

529 606 Курова Ю.В.

  Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (додаткова)» 
(англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства», спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит».

анг.мов 3,0 50 травень М

530 606 Курова Ю.В.

 Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (додаткова)» 
(англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства», спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит».

анг.мов 3,0 50 жовтень М

531 606 Маматова О.В.

 Методичні вказівки «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для організації 
практичної роботи студентів 1-2 курсів заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050702 
«Електромеханіка».

анг.мов 3,0 50 листопад М

532 606 Моштаг Є.С. 

 Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська мова) (для організації практичної роботи 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).

анг.мов 3,0 50 травень М



533 606 Моштаг Є.С. 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування” 
(англійська мова) студентів 1 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030601–“Менеджмент ”.

анг.мов 3,0 50 травень М

534 606 Моісєєнко О.Б.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Друга іноземна мова» (франзуцька мова) для 
студентів 1курсу та "Ділова іноземна мова друга" 
(французька мова) для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки «Туризм», «Готельна та 
ресторанна страва»).

фр.мов 3,0 50 травень М

535 606 Моісєєнко О.Б. 

 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Друга іноземна мова» (франзуцька мова) для 
студентів 1курсу та "Ділова іноземна мова друга" 
(французька мова) для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки «Туризм», «Готельна та 
ресторанна страва»).

фр.мов 3,0 50 травень М

536 606 Моісєєнко О.Б. 

Методичні вказівки для практичної роботи студентів з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(французька мова) (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм» , 
6.140101«Готельна та ресторанна страва».

фр.мов 3,0 50 травень М

537 606 Міщенко К.О. 

Контрольні завдання з дисципліни «Іноземна мова 
професійного спрямування» (англійська мова) (для 
студентів 1-2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

анг.мов 4,0 50 листопад М

538 606
Міщенко Н.Д.                     
Тарабановська О.М.

 Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 
«Логістика»).

анг.мов 3,0 50 травень М

539 606
Міщенко Н.Д.                     
Тарабановська О.М.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 
«Логістика»).

анг.мов 3,0 50 травень М



540 606
Міщенко Н.Д.                      
Тарабановська О.М.

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

анг.мов 3,0 50 листопад М

541 606 Наумова І.О.

 Методичні вказівки для практичної та самостійної робити 
з дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового 
спілкування»,«Наукова іноземна мова діяльності», 
«Професійна іноземна мова» (англійська мова) для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

анг.мов 3,0 50 травень М

542 606 Омельченко А.В.

Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) 
для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 – «Охорона праці».

анг.мов 3,0 50 жовтень М

543 606 Омельченко А.В.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму – 
6.170202 «Охорона праці».

анг.мов 3,0 50 жовтень М

544 606 Писаренко Л.М. 

 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання спеціальності 6.140101 – “Готельно-ресторанна 
справа”).

анг.мов 2,5 50 вересень М

545 606 Писаренко Л.М.

 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(англійська мова) (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання спеціальності 6.140101 – “Готельно-ресторанна 
справа”).

анг.мов 3,0 50 вересень М

546 606
Потапенко С.М.      Юрченко 
Д.О.

 Збірник тексті і завдань для практичної роботи з 
дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами 
підготовки 6.020107 «ТУРИЗМ» та 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»).

нім.мов 3,0 50 листопад М

547 606
Потапенко С.М.                
Юрченко Д.О.

Збірник тексті і завдань для самостійної роботи з 
дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за з напрямами 
підготовки 6.020107 «ТУРИЗМ» та 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»)

нім.мов 3,0 50 листопад М



548 606 Пряницька В.Б.

 Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки «Туризм».

анг.мов 3,0 50 травень М

549 606 Пряницька В.Б.

 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1-2 
курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології».

анг.мов 3,0 50 травень М

550 606 Сергєєва Г.Б. 

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

анг.мов 2,0 50 травень М

551 606 Сергєєва Г.Б.

Контрольні роботи з дисципліни “Іноземна мова” 
(англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.060301 - “Гідротехніка (Водні 
ресурси)” спеціальності “Водопостачання та 
водовідведення”.

анг.мов 2,0 50 травень М

552 606 Сергєєва Г.Б.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла» модуль 2.

анг.мов 3,0 50 травень М

553 606 Шелухіна В.С. 

 Контрольні роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова», 
«Друга іноземна мова» (Німецька мова) (для студентів 1-2 
курсів заочної форми навчання напряму підготовки 
6.020107 «Туризм»)

нім.мов 3,0 50 травень М

554 606 Шелухіна В.С. 

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) для 
студентів 1курсу та "Ділова іноземна мова друга" 
(німецька мова) для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки «Туризм», «Готельна та 
ресторанна справа»)

нім.мов 3,0 50 травень М



555 606 Шумейко Л.В.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.07010101 - "Транспортні системи", 7.07010104-
"Організація і регулювання дорожнього руху ", 
7.07010102 - "Організація перевезень і управління на 
транспорті")

анг.мов 3,0 50 травень М

556 606 Шумейко Л.В.

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.07010101 - "Транспортні системи", 7.07010104-
"Організація і регулювання дорожнього руху ", 
7.07010102 - "Організація перевезень і управління на 
транспорті")

анг.мов 3,0 50 листопад М

557 606 Юрченко Д.О. 

 Контрольні роботи з дисципліни “Іноземна мова” 
(німецька мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми 
навчання напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). 

нім.мов 3,0 50 травень М

558 606 Юрченко Д.О. 

Методичні вказівки з дисципліни “Іноземна мова” 
(німецька мова) (для організації практичної роботи 
студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напрямів 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 
6.030509 – «Облік і аудит»). 

нім.мов 3,0 50 травень М

559 606 Юр’єва Н.П. 

 Збірник текстів з дисципліни «Друга іноземна мова» 
(французька мова) для організації практичної роботи 
студентів 3-4 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки «Туризм»).

фр.мов 5,0 50 листопад М

560 701 Жигло О.О.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.060103 
«Гідротехніка (водні ресурси).

укр. 2,0 50 вересень М

561 701 Жигло О.О.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»).

укр. 2,0 50 листопад М



562 701 Жигло О.О.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи 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. 2,0 50 вересень М

563 701 Жигло О.О.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи 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. 2,0 50 листопад М

564 701 Жигло О.О.

Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з 
курсу «МЕТОДИКА ВИКЛАДАНЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (З 
РОЗДІЛОМ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ 
ПРОЦЕС) (для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 8.03060107 ЛОГІСТИКА»).

укр. 2,0 50 вересень М

565 701 Жигло О.О.

Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з 
курсу «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. 2,0 50 листопад М

566 701 Жигло О.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Вища освіта України і Болонський процес» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво»).

укр. 2,0 50 вересень М

567 701
Золотарева И.Н.,      
Крутовая Л.Ф.,              
Пономарев А.С.

Методические указания к практическим занятиям по 
русскому языку: архитектурное проектирование (для 
иностранных студентов 1 курса дневной формы обучения 
направления подготовки 6.060102 «Архитектура»).

укр. 2,0 50 листопад М



568 701

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

Методические указания к практическим занятиям по 
русскому языку: русская литература второй половины ХХ 
века (для иностранных студентов 1 курса дневной формы 
обучения направлений подготовки: 6.030504 «Экономика 
предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 
«Менеджмент»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 
«Архитектура»; 6.050701 «Электротехника и 
электротехнологии»). 

укр. 2,0 50 вересень М

569 701

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

Методические указания к самостоятельной работе по 
русскому языку (для иностранных студентов 4 курса 
дневной формы обучения направлений подготовки: 
6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509 «Учёт и 
аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.060101 
«Строительство»; 6.060102 «Архитектура»; 6.050701 
«Электротехника и электротехнологии»). 

укр. 2,0 50 листопад М

570 701
Золотарьова І.М.,    
Острянська Н.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»).

укр. 2,0 50 вересень М

571 701 Кір’янова О.В. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням») (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент».

укр. 2,0 50 вересень М

572 701 Кір’янова О.В. 
Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з 
курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 
(для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

укр. 2,0 50 вересень М

573 701 Малюкова О.Ю.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Ділова українська мова» (для студентів 1 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.040106 – «Екологія та охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»).

укр. 2,0 50 вересень М

574 701 Пономарьов О.С.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт 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. 2,0 50 вересень М



575 701 Хом’якова О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та 
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921– 
«Будівництво».

укр. 2,0 50 вересень М

576 701 Хом’якова О.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Психологія і педагогіка» (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів 
підготовки: 6.030504 – «Економіка підприємства», 
6.030509 – «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти 
напряму підготовки 0501– «Економіка та 
підприємництво»).

укр. 2,0 50 вересень М

577 702 Соколова Г.П.

Пишем красиво. Рабочая тетрадь по письму. 
Методические указания для практических и 
самостоятельных работ по курсу "Русский язык" для 
иностранных студентов подготовительного отделения 
гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-
экономических, охраны здоровья, биологических, 
физкультурных и сельскохозяйственных специальностей

Рос. 2,0 50
вересень 

2012
М

578 702
 Лубяная О.Л., Плотникова 
Т.А., Сергейчук Л.В.

Введение в язык предмета: черчение, математика, химия, 
физика. Методические указания для практических и 
самостоятельных занятий по курсу "Русский язык" для 
иностранных студентов подготовительного отделения 
инженерно-технических и инженерно-экономических 
специальностей.

Рос. 3,2 50
жовтень 

2012
М

579 801 Андренко, О.А.

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

укр. 2,8 50 вересень М

580 801 Андренко, О.А.

Методичні вказівки для проведення практичних занять 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. 2,9 50 вересень М



581 801 Андренко, О.А.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи студентів дисципліни «АУДИТ» (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 
6.030509 – «Облік і аудит»).

укр. 2,3 50 вересень М

582 801 Косяк А.П.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за 
напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної 
форми навчання і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).

укр. 1,8 50 вересень М

583 801 Базецка Г.І.

Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємства» 
(для виконання контрольної роботи для студентів освітньо 
– кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – 
Економіка і підприємництво).

укр. 2,4 50 червень М

584 801 Базецка Г.І.

Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси»для 
проведення практичних занять і самостійної роботи 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. 2,8 50 червень М

585 801 Бойко Л.Г.

Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи 
комерційної діяльності» для студентів галузі знань 0305 - 
«Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства», 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. 2,9 50 червень М



586 801 Бойко Л.Г.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
(для студентів заочної форми навчання, галузь знань - 
0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і 
аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 
7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка 
підприємства»).

укр. 2,3 50 червень М

587 801 Бойко Л.Г.

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для 
студентів напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка 
та електротехнології» заочної форми навчання і для 
слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.090603 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)

укр. 2,4 50 червень М

588 801 Бойко Л.Г.

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

укр. 2,6 50 червень М

589 801 Бойко Л.Г.

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Облік операцій у іноземній валюті» (для 
студентів галузі знань 0305 - «Економіка і 
підприємництво» напряму 6.030509 - «Облік і аудит» 
заочної форми навчання)

укр. 3,8 50 червень М

590 801 Воронков О.О.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Дослідження операцій» (для студентів галузі 
знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент і адміністрування» заочної форми 
навчання)

укр. 2,6 50 вересень М



591 801 Воронков О.О.

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

укр. 2,5 50 вересень М

592 801 Воронков О.О.

Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
самостійної роботи студентів з дисципліни «Економетрія» 
(для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 
6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної 
форми навчання і слухачів другої вищої освіти, 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 2,6 50 вересень М

593 801 Горєлкіна Ю.В.

Методичні вказівки для виконання розрахунково – 
графічної (контрольної роботи ) і самостійної роботи з 
курсу «Аудит» для студентів галузі знань 0306 - 
«Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання і слухачів другої 
вищої освіти спеціальностей 7.050107 - Економіка 
підприємства і 7.050106 - Облік і аудит

укр. 2,6 50 вересень М

594 801 Жемеренко О.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і 
виконання контрольної роботи з курсу «Біржова 
діяльність» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – облік і 
аудит)

укр. 2,8 50 червень М

595 801 Жовтяк Г.А.

 Ціноутворення: Методичні вказівки до виконання 
розрахунково-графічної роботи з дисципліни (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент організацій»)

укр. 2,9 50 вересень М

596 801 Ковалевська, А.В.

Методичні вказівки з дисципліни «Стратегія 
підприємства» (для виконання контрольної роботи для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», 
галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво) укр. 2,3 50 червень М



597 801 Мількін І.В.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з 
дисципліни «Статистика» (для студентів галузі знань 0306 
- «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання)

укр. 2,6 50 вересень М

598 801 Мількін І.В.

етодичні вказівки для вконання контрольної роботи з 
дисципліни «Організація і методика економічного 
аналізу» (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 
6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання).

укр. 2,5 50 вересень М

599 801 Мількін І.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення 
практичних занять з дисципліни «Організація і методика 
економічного аналізу» (для студентів 4 курсу за напрямом 
підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми 
навчання).

укр. 2,6 50 вересень М

600 801 Мількін І.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Статистика підприємств міського 
господарства» (для студентів 3 курсу за напрямом 
підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» заочної 
форми навчання)

укр. 1,9 50 вересень М

601 801
Островський, 
І.А. и Кожокіна, К.О.

Історія економіки та економічної думки: Методичні 
вказівки для проведення практичних занять (для студентів 
3 курсу заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань – 0305 – 
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» і 6.030504 «Економіка 
підприємства».

укр. 2,0 50 вересень М

602 801
Пушкар Т.А., Леонтьєва 
Ю.Ю., Жемеренко О.В.

«Бізнес-планування». Методичні вказівки до виконання 
контрольної роботи (для студентів галузі знань 0306 - 
«Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - 
«Менеджмент» заочної форми навчання

укр. 1,6 50 вересень М

603 801 Родченко С.С.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Система національних рахунків» (для студентів заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік 
і аудит»).

укр. 2,6 50 вересень М



604 801
Сиренко Н.М., Кожокіна 
К.О.

Методичні вказівки «Історія економіки та економічної 
думки» для самостійної роботи студентів, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи (для 
студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства (за видами 
економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит)

укр. 1,9 50 вересень М

605 801 Соловйова О.Є.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з 
дисципліни «Економіка праці і соціально – трудові 
відносини» (для слухачів другої вищої освіти, 
спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - 
“Економіка підприємства”). 

укр. 2,0 50 вересень М

606 801 Соловйова О.Є.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління 
нерухомістю» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства).

укр. 1,6 50 вересень М

607 801 Шокурова Н.В.

Методичні вказівки з курсу «Економічна діагностика» для 
проведення практичних занять і виконання контрольної 
роботи для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань 0306 - «Менеджмент і 
адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» і 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – 
Економіка підприємства (за видами економічної 
діяльності) заочної форми навчання).

укр. 1,9 50 червень М

608 801 Циганок В.Н.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
курсу «Оподаткування» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 – Менеджмент).

укр. 1,8 50 червень М

609 801 Шокурова Н.В.

Внутрішній економічний механізм підприємства: 
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і 
проведення практичних занять для студентів заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти, 
спеціальності «Економіка підприємства».

укр. 2,0 50 червень М



610 802
Воронкова, Т.Б.,і Воронков, 
О. О. і Охріменко, В.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу
«ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА
СТАТИСТИКА» (для слухачів другої вищої освіти ФПО
та ЗН спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і
вентиляція»). 

укр. 1,6 50 вересень М

611 802
Воронкова, Т.Б. і Воронков, 
О.О. і Охріменко, В.Н. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу
«ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для студентів 2 курсу
заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки
6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське
будівництво і господарство»). 

укр. 1,6 50 вересень М

612 802
Воронкова, Т.Б. і Воронков, 
О.О. і Охріменко, В.М

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної
роботи з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для студентів
2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму
підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське
будівництво і господарство»). 

укр. 1,6 50 вересень М

613 802
Воронкова, Т.Б. и Воронков, 
О.О. и Охріменко, В.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних
робот з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ І
МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для слухачів другої
вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010101
«Промислове і цивільне будівництво»).

укр. 1,6 50 вересень М

614 802
Воронкова, Т.Б. і Воронков, 
О.О. і Охріменко, В.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу
«ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для студентів 2 курсу
заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки
6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське
будівництво і господарство»). 

укр. 1,6 50 вересень М

615 802
Воронкова, Т.Б. і Охріменко, 
В.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної
роботи з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН
спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне
будівництво»). 

укр. 1,6 50 вересень М

616 802
Воронкова, Т.Б. і Охріменко, 
В.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної
роботи з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів 
другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010104
«Міське будівництво і господарство»). 

укр. 1,6 50 вересень М

617 802 Карпалюк, І.Т. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
курсу "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" напрям
6.030601 "Менеджмент". 

укр. 1,6 50 вересень М



618 802
Карпалюк, І.Т. и Карюк, 
А.О. 

Методичні вказівки до організації самостійної роботи
студентів, проведення практичних занять і виконання
контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна
техніка, алгоритмічні мови і програмне забезпечення» для
студентів напряму підготовки 6.050701 –Електротехніка
та електротехнології заочної форми навчання.

укр. 1,6 50 вересень М

619 802
Карпалюк, І.Т. і Кононова, 
К.Ю. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
"Математичні моделі соціально-економічних процесів" 6
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101-
Менеджмент організацій і адміністрування. 

укр. 1,6 50 вересень М

620 802
Карпалюк, І.Т. і Костенко, 
О.Б

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
курсу "Математичні моделі соціально-економічних
процесів" 6 курсу заочної форми навчання спеціальності
7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування. 

укр. 1,6 50 вересень М

621 802
Карпалюк, І.Т. і Костенко, 
О.Б

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу
"Математичні моделі соціально-економічних процесів" 6
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101-
Менеджмент організацій і адміністрування

укр. 1,6 50 вересень М

622 802 Карюк, А.О. 

Методичні вказівки для проведення практичних занять і
виконання контрольної роботи з дисципліни
Обчислювальна техніка і програмування (для студентів,
які навчаються за галуззю 0507 - Електротехніка та
електромеханіка напряму 6.050702 – електромеханіка). 

укр. 1,6 50 вересень М

623 802 Костенко, О.Б

Методические указания к выполнению контрольной
работы (РГР) и практическим занятиям по дисциплине
«Системное администрирование» для студентов 6 курса
заочной формы обучения специальности 7.03060101 –
«Менеджмент организаций и администрирование».

укр. 1,6 50 вересень М

624 802 Костенко, О.Б

Методические указания к выполнению контрольной
работы (РГР) по дисциплине «Объектно-ориентированное
программирование» для студентов заочной формы
обучения направления подготовки 6.030601 –
«Менеджмент».

укр. 1,6 50 вересень М



625 802 Костенко, О.Б

Методические указания к выполнению лабораторных
работ по дисциплине «Языки программирования» для
студентов заочной формы обучения направления
подготовки 6.030601 – «Менеджмент».

укр. 1,6 50 вересень М

626 802
Лукіна, Е. В. і Єрьоменко, С. 
Б. і Чернушенко, О. І.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
"Технічна механіка" (для студентів 2 курсу та слухачів
другої вищої освіти заочної форми навчання напряму
підготовки 6.050701 "Електротехніка та
електротехнології"). 

укр. 1,6 50 вересень М

627 802
Лукіна, Е. В. і Єрьоменко, С. 
Б. і Чернушенко, О. І.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з
курсу "Технічна механіка" (для студентів 2 курсу та
слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання
напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та
електротехнології"). 

укр. 1,6 50 вересень М

628 802
Лукіна, Е. В. і Єрьоменко, С. 
Б. і Чернушенко, О. І.

Методичні вказівки до курсового проекту з курсу
"Прикладна механіка" для студентів 2 курсу заочної
форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму
підготовки 6.050702(0922) "Електромеханіка". 

укр. 1,6 50 вересень М

629 802 Мордовцев, С.М. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В
ОБЛІКУ» ((для слухачів другої вищої освіти за-очної
форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і
аудит») /Укл.: Мор-довцев С.М. – Харків: ХНАМГ, 2011 –
32 с. 

укр. 1,6 50 вересень М

630 802 Мордовцев, С.М. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
«УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНИ СИСТЕМИ І
АНАЛІЗІ І АУДИТІ» (для слухачів другої вищої освіти
заочної форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік
і аудит»). 

укр. 1,6 50 вересень М

631 802 Мордовцев, С.М. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
"Системи управління базами даних" (для студентів 4
курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030601
"Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій"). 

укр. 1,6 50 вересень М



632 802 Охріменко, В.М. 

Інформаційні технології в проектуванні: методичні
вказівки до лабораторних робіт (для слухачів другої вищої
освіти ФПО та ЗН галузі знань 0601 Будівництво та
архітектура, напряму підготовки 6.060101 Будівництво
спеціальності 7.092101 Промислове і цивільне
будівництво) / В. М. Охріменко; Харк. нац. акад. міськ.
госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 40 с.

укр. 1,6 50 вересень М

633 802 Охріменко, В.М. 

Комп'ютерна графіка в будівництві : методичні вказівки
до лабораторних робіт (для студентів 2 курсу ФПО та ЗН
галузі знань 0601 Будівництво та архітектура, напряму
підготовки 6.060101 Будівництво, та слухачів другої
вищої освіти спеціальності 7.092103Міське будівництво
та господарство) / В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова;
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. -
40 с.

укр. 1,6 50 вересень М

634 802 Охріменко, В.М. 

Апаратне забезпечення інформаційних систем: методичні
вказівки до практичних занять (для студентів 3, 4 курсу
ФПО та ЗН галузі знань 0306 Менеджмент і
адміністрування, напряму підготовки 6.030601
Менеджмент, спеціалізації "Інформаційні системи в
менеджменті") / В. М. Охріменко; Харк. нац. акад. міськ.
госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 30 с. 

укр. 1,6 50 вересень М

635 802 Охріменко, В.М. 

Апаратне забезпечення інформаційних систем: методичні
вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання
контрольної роботи (для студентів 3, 4 курсу ФПО та ЗН
галузі знань 0306Менеджмент і адміністрування, напряму
підготовки 6.030601 Менеджмент, спеціалізації
"Інформаційні системи в менеджменті") / В. М.
Охріменко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків:
ХНАМГ, 2012. - 30 с. 

укр. 1,6 50 вересень М



636 802
Охріменко, В.М. і 
Воронкова, Т.Б. 

Інформаційні системи і технології на підприємстві:
методичні вказівки до лабораторних робіт (для студентів 5
курсу ФПО та ЗН галузі знань 0305 Економіка та
підприємництво, напряму підготовки 6.030504Економіка
підприємства, та слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.050107Економіка підприємства) / В. М.
Охріменко, Т. Б. Воронкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-
ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 40 с.

укр. 1,6 50 вересень М

637 802
Охріменко, В.М. і 
Воронкова, Т.Б.

Інформаційні системи і технології на підприємстві:
методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і
виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу
ФПО та ЗН галузі знань 0305 Економіка та
підприємництво, напряму підготовки 6.030504Економіка
підприємства, та слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.050107Економіка підприємства) / В. М.
Охріменко, Т. Б. Воронкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-
ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 40 с.

укр. 1,6 50 вересень М

638 802
Охріменко, В.М. і 
Воронкова, Т.Б.

Інформаційні технології в будівництві, бази даних :
методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і
виконання контрольної роботи (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. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 40 с.

укр. 1,6 50 вересень М

639 802
Чернявська, М.В.  і Кузнецов 
А.І. і Карпалюк, І.Т. і 
Глєбова, М.Л. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з дисципліни "Основи
метрології і електричні виміри" (для слухачів другої
вищої освіти напряму підготовки 6.050701
"Електротехніка та електротехнології", 6.050702
"Електромеханіка").

укр. 1,6 50 вересень М

640 803 Богдан Н.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної
форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504
–«Економіка підприємства»)

укр. 2,0 50 Вересень М



641 803 Богдан Н.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності»
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН
напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»)

укр. 2,0 50 Вересень М

642 803 Богдан Н.М.

Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання
контрольної робот на виконання практичних завдань 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. 4,0 50 Вересень М

643 803 Жовтяк Г.А.

Логістика: Методичні вказівки до проведення практичних
занять та самостійного вивчення дисципліни (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки
6.030601 «Менеджмент організацій»)

укр. 4,0 50 Вересень М

644 803 Одаренко Т.Є.

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення
практичних занять та виконання контрольної роботи з
курсу «Організація будівництва» (для студентів напряму
підготовки 6.060101 – «Будівництво» і слухачів другої
вищої освіти спеціальності 7.092108 –
«Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми
навчання)

укр. 4,0 50 Вересень М

645 803 Одаренко Т.Є.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи студентами спеціальності 7.0610101 –
«Промислове та цивільне будівництво» освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст і контрольної роботи
слухачами другої вищої освіти спеціальності 7.092101 –
«Промислове та цивільне будівництво» заочної форми
навчання з дисципліни «Менеджмент в будівництві» 

укр. 2,0 50 Вересень М



646 803 Пашков В.І.

Безпека життедіяльності та цивільна оборона: Методичні
вказівки до самостійного вивчення дисципліни (для
студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки
6.050701 - «Електротехніка та електротехнології»)

укр. 2,0 50 Вересень М

647 803 Пашков В.І.

Безпека життедіяльності: Методичні вказівки до
самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
спеціальностей 6.060101 - «Будівництво», 6.030504-
«Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»,
6.030601 – «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти
спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і
аудит»)

укр. 2,0 50 Вересень М

648 803 Пашков В.І., Чугунова І.Л.

Основи охорони праці: Методичні вказівки до проведення
практичних занять та виконання контрольної роботи з
дисципліни (для студентів заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

укр. 3,0 50 Вересень М

649 803 Поспєлов О.В.

Системи технологій галузі (міське господарство):
Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення
практичних занять та виконання контрольної роботи з
курсу (для студентів 2 курсу, заочної форми навчання,
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань
0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки
6.030504- «Економіка підприємства»)

укр. 4,0 50 Вересень М

650 803 Поспєлов О.В.

Системи технологій і організація технологічного процесу
на підприємствах ЖКГ: Методичні вказівки для
самостійного вивчення дисципліни (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. 2,0 50 Вересень М



651 803 Фісун К.А., Жовтяк Г.А.

Маркетинг: Методичні вказівки до виконання курсової
роботи з дисципліни (для студентів 4 курсу заочної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій»)

рос. 2,0 50 Вересень М

652 803 Фісун К.А., Жовтяк Г.А.

Менеджмент: Методичні вказівки до проведення
практичних занять з дисципліни (для студентів 3 курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, галузі знань 0305 – «Економіка та
підприємництво»)

рос. 2,0 50 Вересень М


