
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 Седишев Є.С.

Методичні рекомендації та програма з проведення другої 

виробничої практики (для студентів 4-го курсу напряму 

підготовки 6.060101- "Будівництво" спеціа-льності 

"ПЦБ")

Укр. 1,5 50 30.03.2013 М

2 101 Попельнух В.М.

Методичні вказівки і завдання до виконання курсової 

роботи з курсу " Проектування дерев’яних конструкцій " 

для студентів 4 курсу денної форми навчання, 4-5 курсів 

заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- 

"Будівництво" та слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.06010101 "Промислове і цивільне 

будівництво"

Укр. 4,0 50 28.02.2013 М

3 101 Попельнух В.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення 

практичних занять з курсу " Проектування дерев’яних 

конструкцій " для студентів 4 курсу денної форми 

навчання, 4-5 курсів заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.060101- "Будівництво" та слухачів другої 

вищої освіти спеціальності спеціальності 7.06010101 

"Промислове і цивільне будівництво"

Укр. 1,5 50 30.10.2013 М

4 101 Стоянов Є.Г., Псурцева Н.О. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

курсу «Залізобетонні та кам’яні конструкцій» (для 

студентів 3,4 курсів всіх форм навчання напрямку 

підготовки 6.060101-«Будівництво» та слухачів другої 

вищої освіти спеціальності 7.06010101 - ПЦБ)

Укр. 1,5 50 30.05.2013 М

5 101 Лугченко О.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 

«Будівлі і споруди» (для сту-дентів 1 курсу денної форми 

навчання спеціальності "Менеджмент організацій 

місцевого самоврядування" напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент»)

Укр. 1,0 50 30.12.2013 М



6 101 Сіроменко А.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» (для 

студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 

«Менеджмент організацій у будівництві» напряму 

підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

Укр. 1,0 50 30.05.2013 М

7 101 Пустовойтова О.М.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисциплін 

"Технічна реконструкція будівель" ( для студентів 4 курсу 

денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 

6.060101 "Будівництво" спеціальності "МБГ")

Укр. 1,5 50 30.12.2013 М

8 101 Рудаков В.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

"Проектування металевих конструкцій" (для студентів 4 

курсу денної форми навчання напрямку 6.060101 

"Будівництво" спеціальності ПЦБ)

Укр. 1,0 50 30.12.2013 М

9 101 Шмуклер, В.С. 

Методичні вказівки до практичних, самостійної роботи та 

РГР з курсу «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу 

денної форми спеціальності 7.06010101, 8.06010101 – 

«ПЦБ»)

Укр. 1,5 50 30.12.2013 М

10 101 Шмуклер, В.С. 

Методичні вказівки до розрахунково-графічної  та 

самостійної роботи з курсу "Основи наукових досліджень 

та системний аналіз" ( для студентів 4 курсу денної та 5 

курсу заочної форм навчання напрямку  "Будівництво" 

спеціальності "ПЦБ", "МБГ").

Укр. 2,0 50 30.12.2013 М

11 101 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 30.12.2013 М

12 101 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 30.12.2013 М

13 102 Александрович В.А

Методичні  вказівки до виконання практичних занять з 

навчальної дисципліни "Механіка грунтів, основи та 

фундаменти" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 

навчанняосвітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,напрям 

підготовки 6.060103 "Гідротехніка (Водні ресурси)")

Укр. 2,0 50 грудень М



14 102 Александрович В.А

Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни "Механіка грунтів, основи та 

фундаменти"  (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 

навчанняосвітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,напрям 

підготовки 6.060103 "Гідротехніка (Водні ресурси)")

Укр. 2,0 50 грудень М

15 102 Гаврилюк О.В.

 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

дисципліни "Особливості інженерних вишукувань у 

містах та селищах" (для студентів 5курсу усіх форм 

навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та 

магістр, спеціальність – 7.06010101, 

8.06010101Промислове та цивільне будівництво). 

Укр. 2,0 50 грудень М

16 102 Гаврилюк О.В.

 Методичні вказівки до виконання курсової роботи та 

контрольної роботи з дисциплін «Геологія з основами 

геоморфології та гідрогеології» , «Геологія та 

геоморфологія», «Геологія та гідрогеологія», "Інженерна 

геологія"(для студентів 1, 2, 3 курсів заочної форми 

навчання та слухачів другого вищого навчання напряму 

підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 

6.080101 «Геоінформаційні системи і технології», 

6.060103 «Гідротехніка(Водні ресурси)», 6.060101 

"Будівництво").

Укр. 2,0 50 грудень М

17 102 Набока. А.А. 

Методичні вказівки до практичних занять та РГР, та 

самостійної роботи з дисципліни Моделювання 

геотехгічних ситуацій (для студентів спеціальності 

7.06010101, 8.06010101- "Промислове та цивільне 

будівництво"). 

Укр. 2,0 50 грудень М

18 104 Абєлєшов В.І.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 

«Опалення» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу 

заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 

«Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і 

господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, 

ремонт і реконструкція будівель») 

Укр. 2,5 50 жовтень М



19 104 Бобловський О.В.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Газопостачання» (для 

студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання 

за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», 

спеціальності «Міське будівництво і господарство», 

спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і 

реконструкція будівель») 

Укр. 2,0 50 листопад М

20 104 Клімов А.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни "Міські інженерні 

мережі" (для студентів 4 курсу денної і 2 курсу заочної 

форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 

«Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і 

господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, 

ремонт і реконструкція будівель») 

Укр. 1,5 50 жовтень М

21 105 Завальний О.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 

завдань та самостійної роботи з дисципліни Спецкурс за 

тематикою магістерської роботи планування та обробка 

результатів експерименту (для студентів 5 курсу денної 

форми навчання спеціальності 8.06010103 «Міське 

будівництво та господарство»)

Укр. 1,0 50 жовтень М

22 105 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

23 105 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



24 105 Линник І.Е.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 

завдань, розрахунково-графічного завдання  та 

самостійної роботи з дисципліни «Утримання міської 

забудови» (для студентів 4 курсу денної, заочної форм 

навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 

та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 

«Міське будівництво та господарство»)

Укр. 1,5 50 листопад М

25 105 Линник І.Е., Завальний О.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 

завдань, курсового проекту та самостійної роботи з 

дисципліни «Комплексне освоєння міської забудови» (для 

студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання 

за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та 

слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 

«Міське будівництво та господарство»)

Укр. 1,5 50 листопад М

26 105 Линник І.Е.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 

завдань, курсового проекту  та самостійної роботи з 

дисципліни «Інженерна підготовка міських територій» 

(для студентів 4 курсу денної, заочної форм навчання за 

напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів 

другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське 

будівництво та господарство»)

Укр. 1,5 50 листопад М

27 105 Черноносова Т.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 

занять, курсової роботи та самостійної роботи з 

дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво» 

(для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм 

навчання, за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" 

та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 

"Міське будівництво та господарство")

Укр. 2,0 50 вересень М

28 105 Семенов В.Т., Мороз Н.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійних занять та 

виконання практичних і  контрольних робіт з дисципліни 

«Архітектура будівель та споруд» (для студентів 3 курсу 

заочної форми навчання  за напрямом підготовки 

6.060101-«Будівництво» з спеціальностей  

«Теплогазопостачання і вентиляція» та «Водопостачання 

та водовідведення»)

Укр. 1,5 50 жовтень М



29 105 Семенов В.Т., Мороз Н.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної і 

практичних робіт з курсу «Архітектура будівель та 

споруд» (для студентів 2 та 3 курсу денної форми 

навчання за напрямом пыдготовки 6.060101-

«Будівництво»,  спеціальностей «Теплогазопостачання і 

вентиляція» та «Водопостачання та водовідведення»)

Укр. 1,5 50 жовтень М

30 105 Штомпель Н.Е.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І 

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

(КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ) З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 

МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ» (для студентів 2 

курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання, за 

напрямом  підготовки 6.050701 “Електротехніка ”та 

слухачів другої вищої освіти спеціальності "Світлотехніка 

та джерела світа")

Укр. 1,0 50 листопад М

31 106 Мухортов  М.Л.   

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з

дісциплини «Історія мистецтв, архітектури й

містобудування» (Росія та Україна ХІХ – поч. ХХ століть)

8 семестр для студентів 4 курсу денної форми навчання за

напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура»

спеціальності «Містобудування»

Укр. 2,0 50 Грудень М

32 106 Фурсов Ю.В.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної

роботи з дисципліни «Нормативно-правове

супроводження проектної діяльності» для студентів 6

курсу спеціальності 7.06010202  «Містобудування») 

Укр. 2,0 50 Грудень М

33 107
Шубович С. О., Панова Л.П., 

Дрьомова Л.В., Коптєва Г.Л.

 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

курсу «Архітектурне проектування» (для студентів 5 

курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – 

«Архітектура», спеціальності – Містобудування

Укр. 2,0 50 Травень М

34 107 Шубович С. О.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

дисципліни  «Історія мистецтв, архітектури та 

містобудування» (для студентів 3 курсу денної форми 

навчання напряму 6.060102 - «Архітектура», спеціальності 

Містобудування) 

Укр. 1,5 50 Травень М



35 107 Соловйова О.С.

Методичні вказівки до практичних занять та виконання 

самостійної роботи з курсу «Територіальне та регіональне 

планування» (для студентів 6 курсу денної форми 

навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 – 

«Містобудування)

Укр. 1,5 50 Вересень М

36 107
Дрьомова Л.В., Панова Л.П.. 

Соловйова О.С.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

курсу «Архітектурне проектування» (для студентів 3 

курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – 

«Архітектура» спеціальності Містобудування) 

Укр. 1,5 50 Жовтень М

37 107
Дрьомова Л.В., Штейнер 

А.Г.

 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

«Виробничої практики» (для студентів 5 курсу денної 

форми навчання спеціальності 7.06010202 – 

Містобудування)

Укр. 1,5 50 Жовтень М

38 109 Лапшин А.С. Шаповал С.В.

Методичні вказівки до виконання самостійнихта

лабораторних робіт з дисципліни "Будівельне

матеріалознавство", (для слухачів другої вищої освіти

спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне

будівництво", 7.06010107 "Теплогазопостачання та

вентиляція"

Укр. 1,3 50 червень М

39 109 Лапшин А.С. Шаповал С.В.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з

дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для

студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму

підготовки 6.060101 «Будівництво та слухачів другої

вищої освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове та

цивільне будівництво", 7.06010107 "Теплогазопостачання

та вентиляція")

Укр. 0,7 50 березень М

40 109 Лапшин А.С. Якименко О.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

злекційного курсу здисципліни "Вступ до

будівельноїсправи" (для студентів 1курсу денноїта

заочноїформи навчання освітноь-кваліфікаційного рівня

"Бакалавр" напряму підготовки 6.060101 "Будівництво")

Укр. 0,6 50 травень М



41 109 Качура А.О. Помазан М.Д.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

"Технологія зведення спеціальних споруд", виконання

практичних завдань та розрахунково-графічної роботи

(для студентів 4 та 5 курсів денної, заочної форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму

підготовки 6.060101 "Будівництво" та слухачів другої

вищої освіти спеціальності 7.06010103 "Міське

будівництво та господарство ")

Укр. 1,5 50 січень М

42 109 Золотова Н.М.

Методичні вказівки до проведення практичних занять,

виконання самостійної роботи та розрахунково-графічної

роботи з дисципліни "Організація ремонту житла і

будівель" (для студентів 1 курсу заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

професійного спрямування "Менеджмент організацій

міського господарства")

Укр. 1,0 50 квітень М

43 109

Золотова Н.М., Шаповал 

С.В. Якименко О.В. 

Морковська Н.Г. Качура 

А.О.  Кондращенко О.В. 

Болотських О.М. Рапіна Т.В.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту та

магістерської роботи по кафедрі "Технологія будівельного

виробництва та будівельні матеріали" (для студентів

денної та заочної форм навчання за освітньо-

кваліфікаційними рівнями підготовки спеціаліст и магістр

зі спеціальності 7.06010103, 8.06010103 "Міське

будівництво та господарство")

Укр. 2,1 50 жовтень М

44 109 Морковская Н.Г.

Методичні вказівки до виконання завдань, контрольної

роботи та самостійного вивчення дисципліни "Технологія

зведення ремонту, реконструкції спеціальних споруд" (для

студентів 5 курсу денної, заочної форм навчання та

слухачів другої вищої освіти рівня підготовки

"Спеціаліст" і "Магістр" спеціальності "Міське

будівництво та господарство")

Укр. 1,3 50 травень М

45 109
Кондращенко О.В. Качура 

А.О.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни "Науково-дослідна робота 

студентів", "Наукові дослідження" і "Спецкурс за 

тематикою магістерскої роботи, планування та обробки 

результатів експеременту" (для студентів 4,5 курсів 

денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 

"Будівництво" та освітньо-кваліфікаційного рівня 

7.06010103, 8.06010103 спеціальності "Міське 

будівництво та господарство")

Укр. 1,5 50 жовтень М



46 109 Качура А.О.   Атінян А.О.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань,

контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни

"Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-

будівельних робіт" (для студентів 4,5 курсів денної,

заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти

рівня підготовки бакалавр напряму підготовки 6.060101

"Будівництво")

Укр. 1,3 50 серпень М

47 109 Болотских О.М.

Методичні вказівки до проведення самостійної роботи і

виконання курсового проекту з дисціпліни "Технічна

експлуатація будівель" (для студентів 4 курсу денної та

заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101

"Будівництво")

Укр. 0,6 50 грудень М

48 110 Кащавцева, А.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи та 

лабораторних робіт з дисципліни «Технології ГІС» (для 

студентів 3 та 4 курсу денної та заочної форм навчання за 

напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та 

землеустрій )

Укр. 0,6 50 М

49 110 Кащавцева, А.Ю.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Технології ГІС» (для студентів 3 

курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 

підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та 

землеустрій”)

Укр. 0,6 50 М

50 110
Кащавцева, А.Ю. Шипулін, 

В.Д.

Методичні вказівки до самостійної роботи, лабораторних 

робіт та практичних занять з дисципліни «ГІС в 

кадастрових системах» (для студентів 5 курсу денної 

форми навчання спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 

«Геоінформаційні системи і технології» та 6 курсу заочної 

форми навчання спеціальності 7.08010105 

«Геоінформаційні системи і технології»)

Укр. 0,6 50 М

51 110
Кащавцева, А.Ю. Шипулін, 

В.Д.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

дисципліни «ГІС в кадастрових системах» (для студентів 5 

курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105 

та 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології» та 6 

курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 

«Геоінформаційні системи і технології»

Укр. 0,6 50 М



52 110 Кучеренко, Є.І. Глушенкова

 Методичні вказівки до лабораторних, розрахунково-

графічних та самостійної роботи з дисципліни 

«Планування та управління ГІС-проектами» для студентів 

5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання 

спеціальності 7.08010105 "Геоінформаційні системи і 

технології"

Укр. 0,6 50 М

53 110
Толстохатько, В.А. и 

Умніцин , В.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

та самостійних робіт з дисципліни “Програмування 

прикладних ГІС задач” для студентів 4 курсу денної та 5 

курсу заочної форм навчання напряму підготовки 

6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”

Укр. 0,6 50 М

54 110 Умніцин , В.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних та 

практичних занять з дисципліни “Інформаційні мережі” 

для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм 

навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, 

картогрфія та землеустрій”

Укр. 0,6 50 М

55 110 Умніцин , В.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних, 

розрахунково-графічних та самостійних робіт з 

дисципліни “Супутникова геодезія” для студентів 4 курсу 

денної та заочної форм навчання напряму підготовки 

6.080101 “Геодезія, картогрфія та землеустрій”

Укр. 0,6 50 М

56 110 Умніцин , В.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни “Інформаційні мережі” для студентів 

4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.080101 “Геодезія, картогрфія та землеустрій”

Укр. 0,6 50 М

57 110 Умніцин , В.В.

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з 

дисципліни “Інформаційні мережі” для студентів 3 курсу 

денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму 

підготовки 6.080101 “Геодезія, картогрфія та землеустрій”

Укр. 0,6 50 М

58 201
Бараннік В.О., Чернікова 

О.Ю.

Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної 

дисципліни „Моделювання і прогнозування стану 

довкілля” (для студентів 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування») 

Укр. 2,0 50 Вересень М



59 201

Бараннік В.О., 

Ладиженський В.М.,      

Дядін Д.В., Бєкєтов В.Є.

Методичні вказівки до виконання дипломних, 

магістерських проектів та проведення державної 

атестації(для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм 

навчання спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія 

та охорона навколишнього середовища»)

Укр. 3,0 50 Вересень М

60 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни 

„Гідрологія та гідрометрія” (для студентів 2 курсу заочної 

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр, напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво") 

Укр. 2,0 50 Вересень М

61 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

„Гідрологія та гідрометрія” (для студентів 2 курсу заочної 

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр, напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво") 

Укр. 1,0 50 Вересень М

62 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни 

„Метеорологія та кліматологія” (для студентів 1 курсу 

денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування») 

Укр. 2,0 50 Вересень М

63 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

„Метеорологія та кліматологія” (для студентів 1 курсу 

денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування») 

Укр. 1,0 50 Вересень М

64 201 Виставна Ю.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))

Укр. 2,0 50 Вересень М

65 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 

дисципліни „Гідрологія та гідрометрія” (для студентів 2 

курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 - 

"Будівництво") 

Укр. 2,0 50 Вересень М



66 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 

дисципліни „Метеорологія та кліматологія” (для студентів 

1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування») 

Укр. 2,0 50 Вересень М

67 201 Галетич, І.К.

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної

дисципліни “Екологія за професійним спрямуванням” (для

студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки

6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)

Укр. 2,0 50 Вересень М

68 201 Галетич, І.К.

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної

дисципліни “Екологія за професійним спрямуванням” (для

студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форм

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка».

Укр. 2,0 50 Жовтень М

69 201 Галетич, І.К.

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної

дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу заочної

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр, напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка

та електротехнології» ).

Укр. 2,0 50 Жовтень М

70 201 Галетич, І.К.

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної

дисципліни “Основи екології” (для студентів 3 курсу

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія,

картографія та землеустрій»).

Укр. 2,0 50 Вересень М

71 201 Іщенко А.В.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

«Загально-екологічної навчальної практики» ЗМ 1.

Загально-екологічний блок (для студентів 1 курсу денної

форми навчання за напрямом підготовки 6.040106

“Екологія, охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування”).

Укр. 2,0 50 Вересень М



72 201

Ладиженський В.М. 

Іщенко А.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни

„Прикладна гідроекологія” (для студентів 3-5 курсу

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія та

охорона навколишнього середовища»)

Укр. 2,0 50 Вересень М

73 201 Спірін, О.І

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної

дисципліни „Біогеохімія і мікробіологія” (для студентів 2

курсу заочної форми навчання напряму підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»).

Укр. 2,0 50 Грудень М

74 201 Спірін, О.І

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної

дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 3 курсу

денної форми навчання напряму підготовки 6.040106

«Екологія, охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування»).

Укр. 2,0 50 Вересень М

75 201 Спірін, О.І

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з

навчальної дисципліни „Заповідна справа” (для студентів

3 курсу денної форми навчання напряму підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»).

Укр. 3,0 50 Вересень М

76 201 Спірін, О.І

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної

дисципліни „Біогеохімія і мікробіологія” (для студентів 2

курсу заочної форми навчання напряму підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»).

Укр. 1,0 50 Вересень М

77 201 Спірін, О.І

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної

дисципліни „Загальна екологія” (для студентів 2 курсу

денної форми навчання напряму підготовки 6.040106

«Екологія, охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування»).

Укр. 1,0 50 Вересень М



78 201 Спірін, О.І

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної

дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 3 курсу

денної форми навчання напряму підготовки 6.040106

«Екологія, охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування»).

Укр. 1,0 50 Вересень М

79 201 Чернікова О.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної

дисципліни «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО

ПІДПРИЄМНИЦТВА» (для студ. 4 курсу денної форми

навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване

природокористування»)

Укр. 1,0 50 Вересень М

80 202 Айрапетян Т.С.

Методичні вказівки до курсового та дипломного 

проектування з дисципліни «Особливості промислового 

водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної 

форм навчання 7.06010302 – «Раціональне використання і 

охорона водних ресурсів»)

Укр. 2,0 50 квітень М

81 202 Айрапетян Т.С.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійного 

вивчення  дисципліни «Особливості промислового 

водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної 

форм навчання спеціальності 7.06010302 – «Раціональне 

використання і охорона водних ресурсів»)

Укр. 2,0 50 лютий М

82 202
Айрапетян Т.С., Булгакова 

О.В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Міські інженерні мережі » (для студентів 2 

курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 

“Гідротехніка (Водні ресурси)” та 6.060101 «Будівництво» 

(спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)

Укр. 2,0 50 травень М

83 202 Бєляєва В.М.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 

самостійного вивчення дисципліни «Технологія 

заготівельних і монтажних робіт» (для студентів 4 курсу 

денної та заочної форми навчання напряму підготовки 

6.060101 Будівництво спеціальності «Водопостачання та 

водовідведення»)

Укр. 2,0 50 березень М



84 202 Бєляєва В.М.

Методичні вказівки виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Технологія заготівельних робіт 

водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 4 

курсу денної та заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»)

Укр. 2,0 50 червень М

85 202
Благодарна Г.І., Бєляєва 

В.М.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи 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),» спеціальності 7.092601, 

7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»

Укр. 2,0 50 травень М

86 202
Благодарна Г.І., Бєляєва 

В.М.

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)», спеціальності 7.092601, 7.06010108  

«Водопостачання та водовідведення»)

Укр. 2,0 50 квітень М

87 202
Благодарна Г.І., Булгакова 

О.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 

виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу денної і 

заочної  форм навчання та слухачів другої вищої освіти 

напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні 

ресурси)», спеціальності 7.092601, 7.06010108  

«Водопостачання та водовідведення»)

Укр. 2,0 50 вересень М

88 202
Душкін С.С., Сорокіна К.Б., 

Благодарна Г.І.

Програма державної атестації та методичні вказівки до 

виконання дипломних проектів та атестаційної  

магістерської роботи: структура та правила оформлення 

(для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання, 

слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010108, 

8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та 

7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і 

охорона водних ресурсів») 

Укр. 2,0 50 вересень М



89 202 Ковальова О.О.

Методичні вказівки до виконання самостійної та 

розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 

“Планування і обробка результатів експериментів” (для 

студентів 5 курсу денної форми навчання за 

спеціальностями 8.06010302 «Раціональне використання і 

охорона водних ресурсів», 8.06010108 «Водопостачання 

та водовідведення»)

Укр. 2,0 50 квітень М

90 202 Ковальова О.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 

занять та виконання розрахунково-графічної роботи з 

навчальної дисципліни “Екологія (за професійним 

спрямуванням)” (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу 

заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 

„Будівництво” (спеціальність «Водопостачання та 

водовідведення»))

Укр. 2,0 50 квітень М

91 202 Ковалева Е.А.

Методические указания к выполнению расчетно-

графической работы по дисциплине «Оценка воздействия 

на окружающую среду» (для студентов 5-6 курсов 

дневной и заочной формы обучения специальности 

7.06010302 «Рациональное использование и охрана 

водных ресурсов»)

Укр. 2,0 50 жовтень М

92 202 Ковалева Е.А.

Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе по дисциплине «Оценка 

воздействия на окружающую среду» (для студентов 5-6 

курсов дневной и заочной форм обучения специальности 

7.06010302 «Рациональное использование и охрана 

водных ресурсов»)

Укр. 2,0 50 жовтень М

93 202 Колеснік Н.Ю.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни  

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

94 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для 

студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

Укр. 2,0 50 березень М



95 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 

виконання курсового проекту (роботи) з дисципліни 

«Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 

5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 

7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та 

7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних 

ресурсів») 

Укр. 2,0 50 квітень М

96 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Водопостачання та водовідведення» (для студентів 1 

курсу денної та заочної форм навчання напряму 

підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої 

вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 

«Водопостачання та водовідведення»)

Укр. 2,0 50 вересень М

97 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Теоретичні основи водопідготовки» (для студентів 3 

курсу денної та заочної форм навчання напряму 

підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої 

вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 

«Водопостачання та водовідведення»)

Укр. 2,0 50 жовтень М

98 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 

виконання розрахунково-графічного завдання та 

самостійної роботи  з дисципліни «Спеціальні методи 

водопідготовки» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної 

форм навчання спеціальностей 7.06010108 

«Водопостачання та водовідведення» та 7.06010302 

«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

Укр. 2,0 50 листопад М

99 202
Душкін С.С., Благодарна 

Г.І., Шевченко Т.О.

Методичні вказівки до виконання індивідуальних 

розрахунково-графічних завдань, практичних занять і 

самостійних робіт з дисципліни „Аналіз ефективності 

роботи вк систем” (для студентів 5 курсу денної форми 

навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та 

водовідведення», 8.06010302 «Раціональне використання і 

охорона водних ресурсів»)

Укр. 2,0 50 жовтень М



100 202 Тихонюк-Сидорчук В.О.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи, 

практичних занять і самостійних робіт з дисципліни 

„Реконструкція водопровідно-каналізаційних систем” (для 

студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 

спеціальності 7.06010108 „Водопостачання та 

водовідведення”)

Укр. 2,0 50 листопад М

101 202 Тихонюк-Сидорчук В.О.

Методичні вказівки до виконання індивідуальних 

розрахунково-графічних завдань, практичних занять і 

самостійних робіт з дисципліни „Ресурсозберігаючі 

технології водопровідно-каналізаційного господарства” 

(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 

спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та 

водовідведення», 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне 

використання і охорона водних ресурсів»)

Укр. 2,0 50 листопад М

102 202 Чуб І.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Методи оперативного керування ВК систем» (для 

студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання та 

слухачів другої вищої освіти за напрямами 0926 «Водні 

ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 

спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та 

водовідведення»)

Укр. 2,0 50 жовтень М

103 202 Чуб І.М.

Методичні вказівки самостійного вивчення дисципліни 

«Методи оперативного керування ВК систем» та 

виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 

5 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої 

вищої освіти за напрямами 0926 «Водні ресурси», 

6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 

7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та 

водовідведення»)

Укр. 2,0 50 жовтень М

104 202 Чуб І.М.

Методичні вказівки до практичних занять з 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 травень М



105 203
Панайотова Т.Д. Зайцева 

І.С., Мураєва О.О.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з

дисципліни "Хімія з основами біогеохімії. Модуль 1" (для

студентів 1 – 2 курсів заочної форми навчання за

напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване

природокористування”) 

Укр. 2,7 50 червень М

106 203
Панайотова Т.Д. Зайцева 

І.С., Мураєва О.О.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з

дисципліни "Хімія з основами біогеохімії. Модуль 1" (для

студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за

напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване

природокористування”) 

Укр. 3,0 50 вересень М

107 203
Панайотова Т.Д.  Зайцева, 

І.С. , Мураєва О. О, Нат Т. П

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з

дисципліни "Хімія з основами біогеохімії. Модуль 2" (для

студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за

напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване

природокористування”) 

Укр. 3,0 50 вересень М

108 203

Мураєва О. О.,  Волювач С. 

В., Панайотова Т. Д.,  

Зайцева І. С., Нат Т. П.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

(самостійної роботи) при проходженні "Загально-

екологічної навчальної практики. Модуль 2. Професійне

спрямування хімія-лаборант" (для студентів 1 курсу

денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106

“Екологія, охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування”) 

Укр. 4,0 50 жовтень М

109 203
ПанайотоваТ. Д., Зайцева І. 

С., Мураєва О. О.

Методичні вказівки до  виконання самостійної роботи

з дисципліни"Хімія з основами біогеохімії. Модуль 1"

(для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм

навчання за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія,

охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування”) 

Укр. 4,0 50 листопад М

110 203
Мураєва О. О., Панайотова 

Т. Д.,  Нат  Т. П.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з

дисципліни "Фізико-хімічні методи аналізу води" (для

студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за

напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні

ресурси)”)

Укр. 3,0 50 жовтень М



111 205 Ільченко Б.С.

Гідравлічні і аеродинамічні машини.Методичні вказівки 

до практичної, розрахунково-графічної та самостійної 

робіт для студентів 2 курсу денної та 3 заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та 

слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 

«Теплогазопостачання і вентиляція».

Укр. 2,0 50 жовтень М

112 205 Котух В.Г., Пахомов Ю.В

Спецкурс за напрямом профілізації. Методичні вказівки з 

курсового проектування для студентів 6 курсу заочної 

форми навчання спеціальності 7.06010107 

«Теплогазопостачання і вентиляція».

Укр. 2,0 50 жовтень М

113 205 Котух В.Г., Пахомов Ю.В.

Спецкурс за напрямом спеціалізації. Методичні вказівки 

до практичної роботи для студентів 5 курсу денної форми 

навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання 

і вентиляція».

Укр. 2,0 50 жовтень М

114 205 Котух В.Г., Пахомов Ю.В.

СПЕЦКУРС ЗА НАПРЯМОМ ПРОФІЛІЗАЦІЇ Методичні

вказівки до практичної роботи для студентів 6 курсу

заочної форми навчання спеціальності 7.06010107

«Теплогазопостачання і вентиляція».

Укр. 2,0 50 жовтень М

115 206

Вороновська Л.П., Пахомова 

Є.С., Шульгіна С.С., 

Олександрова Л.М.

Методичні вказівки з вищої математики (для самостійної 

роботи студентів 1, 2 курсів заочної форми навчання всіх 

напрямів підготовки). Частина 2. 

Укр. 4,0 50 Жовтень М

116 206
Данилевський М.П., 

Радченко В.В.. 

Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи 

теорії ймовірності» з дисципліни «Вища математика» з 

прикладами розв’язання типового варіанту (для студентів 

2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 

6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). 

Укр. 4,0 50 Вересень М

117 206
Кузнецова Г.А., Ламтюгова 

С.М., Ситникова Ю.В.

Навчальний довідник з навчальної дисципліни «Вища 

математика» (для студентів 1 курсу денної та заочної 

форми навчання за всіма напрямами підготовки.)

Укр. 4,0 50 Вересень М

118 206 Мордовцев С.М.

Методичні вказівки з курсу «Теорія ймовірностей та 

математична статистика» (для практичних занять зі 

студентами 2 курсу заочної форми навчання за напрямами 

підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 

6.030509 – «Облік і аудит»)/

Укр. 3,0 50 Грудень М



119 207 Киркач, Т.Є.

Робочий зошит для підготовки до виконання лабо-

раторних робіт з курсу “Інженерна графіка” (для студентів 

1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 

6.060101 “Будівництво”, частина 2)

Укр. 2,5 50 жовт.13 М

120 207 Мандриченко, О.Є.

Методические указания по нженерной и компью-терной 

графике к практическим занятиям и выпол-нению 

расчетно-графических и самостоятельных работ для 

студентов 1 курса дневной, заочной и ускоренной форм 

обучения бакалавров направле-ние подготовки 6.050702 – 

«Электромеханика» и 6.170202 «Охрана труда».

Укр. 4,0 50 черв.13 М

121 207 Демиденко, Т.П.

МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕТОДИЧНІ 

ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНИХ ТА 

САМОСТІЙНИХРОБІТ (для студентів денної і заочної 

форм навчання за напрямом 6.060103 –«Гідротехніка 

(водні ресурси)») та 6.060101 - "Будівництво" 

спеціальності "Водопостачання та водовідведення"

Укр. 3,5 50 верес.13 М

122 301
Андрейченко В.П.,     

Закурдай С.О.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 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).

Укр. 2,5 50 Листопад М

123 301
Бабічева О.Ф.,          Єсаулов 

С.М. 

Методичні вказівки до курсової та практичних робіт з

дисципліни "Автоматизоване проектування

електромеханічних систем" (для студентів 5 – 6 курсів

всіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204,

8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та

електропривод»). 

Укр. 3,1 50 Вересень М

124 301
Бабічева О.Ф.,       Лукашова 

Н.П.  

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з

дисципліни "Автоматизоване проектування

електромеханічних систем" (для студентів 5 – 6 курсів

всіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204,

8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та

електропривод»). 

Укр. 3,3 50 Вересень М



125 301
Донець О.В.,                          

Костенко І.О.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни

"Спеціальні електроприводи транспртних засобів" (для

студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання

специальності 7.050.70202, 8.050.70202 –

«Електромеханічні системи і комплекси транспортних

засобів»).

Укр. 3,0 50 Жовтень М

126 301
Єсаулов С.М.,         Бабічева 

О.Ф. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з

дисципліни "Автоматизація технологічних процесів та

установок" (для студентів 5 – 6 курсів всіх форм навчання

за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 –

«Електромеханічні системи автоматизації та

електропривод»).

Укр. 4,3 50 Вересень М

127 301
Єсаулов С.М.,         Бабічева 

О.Ф. 

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни

"Автоматизація технологічних процесів та установок"

(для студентів 5 – 6 курсів всіх форм навчання за

спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 –

«Електромеханічні системи автоматизації та

електропривод»).

Укр. 4,6 50 Вересень М

128 301
Калкаманов С.А.,   Закурдай 

С.О.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни

"Динаміка рухомого складу" (для студентів усіх форм

навчання за напрямом підготовки 6.050702 –

«Електромеханіка»). 

Укр. 2,5 50 Вересень М

129 301
Калкаманов С.А.,   Закурдай 

С.О.

Методичні вказівки підготовки до практичних занять з

дисципліни "Динаміка рухомого складу" (для студентів

усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 –

«Електромеханіка»). 

Укр. 2,5 50 Вересень М

130 301 Кисельов М.І. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з

дисципліни "Електричні апарати" (для студентів 2 курсу

денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702

«Електромеханіка» зі спеціальності "Електромеханічні

системи автоматизації та електропривод").

Укр. 3,2 50 Квітень М

131 301 Кисельов М.І. 

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання

курсової роботи з дисципліни "Електричні апарати"

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання за

напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» зі

спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та

електропривод").

Укр. 2,8 50 Квітень М



132 301 Кисельов М.І. 

Методичні вказівки з дисципліни "Електричні апарати" до

самостійної роботи (для студентів 2 курсу денної форми

навчання за напрямом підготовки 6.050702

«Електромеханіка» зі спеціальності "Електромеханічні

системи автоматизації та електропривод").

Укр. 1,5 50 Квітень М

133 301

Коваленко В.І.,                      

Коваленко А.В.                      

Голтвянський М.А.

Методичні вказівки до курсового і дипломного

проектування з дисциплін “Ремонт транспортних засобів”,

“Ремонт технічних засобів електротранспорту”, частина 2

– «Методи та засоби нанесення лакофарбувального

покриття після ремонту обладнання» (для студентів 4-го

курсу денної та 5-го курсу заочної форми навчання за

напрямом підготовки 6.050702 - «Електромеханіка»; 5-го

курсу денної та 6-го курсу заочної форм навчання

спеціальності 7.05070202, 8.05070202 - Елкетричні

системи і комплекси транспортних засобів).  

Укр. 2,0 50 Вересень М

134 301 Кульбашна Н.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни "Організація та

управління на транспорті" (для студентів 6-го курсу

заочної форми навчання спеціальності 7.05070202

«Електричні системи і комплекси транспортних засобів»).

Укр. 2,0 50 Травень М

135 301 Кульбашна Н.І.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни

"Безпека руху та гальмівні системи" (для студентів 4

курсу денної та заочної форм навчання за напрямом

підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів

другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 -

"Електричний транспорт").

Укр. 2,0 50 Червень М

136 301
Кульбашний О.В.,                 

Фатєєв В.М.           

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни

"Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу

денної і заочної форм навчання напряму підготовки

6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої

освіти). 

Укр. 3,0 50 Квітень М

137 301
Кульбашний О.В.,                 

Фатєєв В.М.           

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни

"Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу

денної і заочної форм навчання напряму підготовки

6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої

освіти).

Укр. 3,0 50 Червень М



138 301
Кульбашний О.В.,                 

Фатєєв В.М.           

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни

"Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу

денної і заочної форм навчання напряму підготовки

6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої

освіти). 

Укр. 3,0 50 Жовтень М

139 301
Нем В.К.,                   Киселев 

М.И.,       Лукашова Н.П.

Методические указания к выполнению лабораторных

работ по курсу "Электроснабжение электрического

транспорта" (переработанное и дополненное) (для

студентов 3 курса всех форм обучения направления

подготовки 6.050702 - «Электромеханика»). 

Укр. 2,7 50 Червень М

140 301
Нем В.К.,                        

Лукашова Н.П.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної

роботи та практичних занять з дисципліни "Вступ до

електромеханіки" (для студентів 1 курсу усіх форм

навчання напряму підготовки 6.050702 -

«Електромеханіка»). 

Укр. 2,0 50 Травень М

141 301
Пушков П.М.,         Мінєєва 

Ю.В.  

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з

дисципліни "Основи електричної тяги" (для студентів 3

курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання за

напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіката» та

слухачів другої вищої освіти).

Укр. 2,0 50 Травень М

142 301
Сидоренко В.Ф.,        Гарбуз 

Н.В.,           Верхуша А.А. 

Методические указания к самостоятельной работе по

дисциплине “Материаловедение и технология

материалов” (для студентов 2-го курса дневной формы

обучения направления подготовки 6.170202 «Охрана

труда»).

Укр. 2,8 50 Жовтень М

143 301
Сорока К.О.,               Далека 

В.Х.,          Гордієнко О.С. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної

роботи з дисциплін "Інформаційні технології на

транспорті" та "Інформаційні технології при експлуатації

інженерних мереж" (для студентів 5-6 курсів усіх форм

навчання спеціальностей 7.05070202, 8.05070202 –

«Електричні системи і комплекси транспортних засобів»,

7.05070203, 8.05070203 – «Електричний транспорт»,

7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи

автоматизації та електропривод» та слухачів другої вищої

освіти).

Укр. 3,0 50 Листопад М



144 301 Фатєєв В.М.                      

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни

"Автоматизований електропривод загальнопромислових

механізмів" (для студентів 4 курсу денної і 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 Жовтень М

145 301 Фатєєв В.М.               

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної

роботи з дисципліни "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

146 303 Андрієвська Л.С.

Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та 

виконання розрахунково-графічних і практичних завдань 

“Розрахунок на розтяг-стиск” з опору матеріалів (для 

студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання 

бакалаврів за напрямом 6.060101 –„Будівництво”)

Укр. 1,0 50 травень М

147 303 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 листопад М

148 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 

дисципліни «Системи контролю виробничих небезпечних 

та шкідливих факторів» (для студентів 4 курсу денної 

форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” 

напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”) 

Укр. 4,2 50 31.01.2013 М



149 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

дисципліни “Безпечна експлуатація інженерних систем і 

споруд” (для студентів 4 курсу денної форми навчання 

галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 

6.170202 “Охорона праці”)

Укр. 1,9 50 31.01.2013 М

150 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійного 

вивчення дисципліни “Безпечна експлуатація інженерних 

систем і споруд” (для студентів 4 курсу денної форми 

навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму 

підготовки 6.170202 “Охорона праці”)

Укр. 2,5 50 31.01.2013 М

151 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 

дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 

курсу заочної форми навчання спеціальності 7.04010601 - 

«Екологія та охорона навколишнього середовища»)

Укр. 2,0 50 29.11.2013 М

152 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до практичних занять 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 29.11.2013 М

153 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 

“Системи контролю виробничих небезпечних та 

шкідливих факторів” (для студентів 4 курсу денної форми 

навчання галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму 

підготовки 6.170202 “Охорона праці”)

Укр. 1,2 50 31.01.2013 М

154 305 Абракітов В. Е.

 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „ 

Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу заочної 

форми навчання спеціальності 7.05070103 

"Електротехнічні системи електроспоживання")

Укр. 2,0 50 31.12.2013 М

155 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи 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 31.12.2013 М



156 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 

контрольної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” (для 

студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 

7.04010601 - Екологiя i охорона навколишнього 

середовища)

Укр. 2,0 50 31.12.2013 М

157 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 

індивідуального семестрового завдання з курсу «Охорона 

праці в галузі» (для студентів 5 курсу спеціальності 

7.08010105, 8.08010105 – "Геоінформаційні системи і 

технології", 8.08010104 "Оцінка землі та нерухомого 

майна")

Укр. 2,1 50 31.01.2013 М

158 305 Білим П. А.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з 

дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го 

курсу  денної форми навчання за спеціальностями 

6.050702  «Електромеханіка»  та 6.060101 «Будівництво»)

Укр. 1,0 50 01.11.2013 М

159 305 Білим П. А.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 

дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2-го 

курсу  денної форми навчання за спеціальностями  

6.060101 «Будівництво»)

Укр. 1,0 50 01.11.2013 М

160 305 Гарьковець А. М.

Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці 

та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних 

роботах та магістерських проектах  (для студентів спец. 

7.05070203 і 8.05070203 – «Електричний транспорт»)

Укр. 1,0 50 30.04.2013 М

161 305 Гарьковець А. М.

Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни 

«Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу усіх форм 

навчання спец. 7.05070203 і 8.05070203 – «Електричний 

транспорт»)

Укр. 1,0 50 30.04.2013 М

162 305 Данова К. В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 

виконання контрольної роботи та самостійної роботи 

студентів з дисц. "Охорона праці в галузі" (для студентів 

заочної форми навчання галузі знань 0701 "Транспорт і 

транспортна інфраструктура")

Укр. 1,0 50 29.11.2013 М

163 305 Данова К. В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та 

виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний 

захист» для студентів заочної форми навчання спец. 

7.03060101, 8.03060101 - Менеджмент організацій і 

адміністрування.

Укр. 1,0 50 29.11.2013 М



164 305 Данова К. В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 

виконання контрольної роботи та самостійної роботи 

студентів з дисц. "Основи охорони праці" (для студентів 2 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.030509 "Облік і аудит")

Укр. 1,0 50 29.11.2013 М

165 305 Заіченко В. І.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 

роботи з дисципліни "Управління охороною праці" (для 

студентів 3 курсів денної форми навчання напрямів 

підготовки 6.170202 - "Охорона праці" та 6.060101 - 

"Будівництво" спец. "Охорона праці в будівництві")

Укр. 1,5 50 29.11.2013 М

166 305 Заіченко В. І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни "Управління охороною праці" (для 

студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.170202 - "Охорона праці")

Укр. 1,0 50 29.11.2013 М

167 305 Заіченко В. І.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 

роботи з дисципліни "Безпека технологічних процесів та 

обладнання" (для студентів 4 курсу денної форми 

навчання напряму підготовки 6.170202 - "Охорона праці")

Укр. 1,0 50 29.11.2013 М

168 305 Заіченко В. І.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни "Безпека технологічних процесів та 

обладнання" (для студентів 4 курсу денної форми 

навчання напряму підготовки 6.170202 - "Охорона праці")

Укр. 1,5 50 29.11.2013 М

169 305 Заіченко В. І.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Безпека технологічних процесів та 

обладнання" (для студентів 4 курсу денної форми 

навчання напряму підготовки 6.170202 - "Охорона праці")

Укр. 1,5 50 29.11.2013 М

170 305
Нікітченко О. Ю. 

Нестеренко С. В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Соціально-економічні основи охорони праці» (для 

студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.170202 – «Охорона праці»)

Укр. 0,5 50 28.06.2013 М

171 305
Нікітченко О. Ю. 

Нестеренко С. В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Соціально-економічні основи 

охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми 

навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона 

праці»)

Укр. 2,0 50 28.06.2013 М



172 305
Нікітченко О. Ю. 

Нестеренко С. В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Соціально-економічні основи охорони праці» (для 

студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.170202 – «Охорона праці»)

Укр. 2,0 50 28.06.2013 М

173 305 Репетенко М. В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

курсу "Охорона праці" (для студентів 3 курсу денної 

форми навчання напряму підготовки 6.060101 - 

"Будівництво" спец. "Теплогазопостачання і вентиляція")

Укр. 4,5 50 30.12.2013 М

174 305 Репетенко М. В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

курсу "Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу 

денної форми навчання спеціальності 7.06010108 

"Водопостачання та водовідведення")

Укр. 1,5 50 30.12.2013 М

175 305 Репетенко М. В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

курсу "Охорона праці" (для студентів 4 курсу денної 

форми навчання напряму підготовки 6.060103 - 

"Гідротехніка (водні ресурси)"

Укр. 1,5 50 30.12.2013 М

176 305 Репетенко М. В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

та самостійної роботи з курсу "Охорона праці" (для 

студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)"

Укр. 1,5 50 30.12.2013 М

177 305 Фесенко Г. В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 

курсу денної форми навчання спец. 7.14010301, 

8.14010301 «Туризмознавство»)

Укр. 1,0 50 01.10.2013 М

178 305 Фесенко Г. В.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 6 курсу 

заочної форми навчання спец. 7.08010105, 8.08010105 

«Геоінформаційні системи та технології»)

Укр. 1,0 50 01.10.2013 М

179 305 Фесенко Г. В.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 6 курсу 

заочної форми навчання спец. 7.18010004, 8.18010013 

«Управління проектами»)

Укр. 1,0 50 01.10.2013 М

180 305
Чеботарьова О. В. Мікуліна 

І.О.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності” (для 

студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

Укр. 1,5 50 31.10.2013 М



181 305 Чеботарьова О. В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

“Цивільний захист” (для студентів 5 курсу усіх форм 

навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 „Облік і 

аудит”, 8.18010013, 7.18010013 „Управління проектами”).

Укр. 1,5 50 31.10.2013 М

182 305 Чеботарьова О. В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

"Охорона праці" (для студентів 4 курсу всіх форм 

навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво")

Укр. 1,5 50 30.09.2013 М

183 306 Жванко Л.М.

 Краєзнавство: Методичні вказівки до практичних занять 

та самостійної роботи для студентів 3 курсу денної форми 

навчання напряму підготовки 6.050702 

«Електромеханіка».

Укр. 1,0 50 Листопад М

184 306 Жигло В.В.

Методичні  вказівки до виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Історія української культури» для 

студентів заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки  

6.050702 "Електричний транспорт"

Укр. 1,0 50 Листопад М

185 306 Жигло В.В.

Методичні  вказівки до практичних занять і самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Історія української 

культури» для студентів заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки  

6.050702 "Електричний транспорт"

Укр. 1,0 50 Листопад М

186 306 Жигло В.В.

 Методичні рекомендації до практичних занять з 

дисципліни «Історія української культури» (для студентів 

1 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня “бакалавр” напрямів підготовки 

6.030504 "Економіка підприємства" та 6. 030509 "Облік і 

аудит")

Укр. 1,0 50 Листопад М

187 306 Рассоха І.М.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Історія української 

культури» для студентів І та ІІІ курсів денної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»

Укр. 1,0 50 Листопад М



188 306 Рассоха І.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Історія української культури» для слухачів 

другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 - «Облік і 

аудит», 7.0305090401 - «Економіка підприємства»

Укр. 1,0 50 Листопад М

189 306 Рассоха І.М.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Естетика» для студентів 

ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.170202 «Охорона 

праці»

Укр. 1,0 50 Листопад М

190 306 Фесенко, Г.Г.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Етика та естетика» для студентів 

3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.020107 - Туризм. 

Укр. 1,0 50 Листопад М

191 306 Фесенко, Г.Г.

 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни “Етика та естетика” для студентів 

2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 

6.030601 - «Менеджмент», 6.020107 - «Туризм», 6.140101 - 

«Готельно-ресторанна справа».

Укр. 1,0 50 Листопад М

192 306 Яцюк М.В., Жванко Л.М.

Методичні вказівки до підготовки практичних занять з 

дисципліни «Історія України» для студентів денної і 

заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка 

та електротехнології»

Укр. 1,0 50 Листопад М

193 307

Петченко О. М.,

Назаренко Є.І.,

Орел Є.С.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з

курсу “Загальна фізика”. Розділ “Механіка” (для студентів

1 курсу денної і заочної форми навчання за напрямами

підготовки бакалаврів (6.050701) «Електротехніка та

електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка») 

Укр. 2,5 50 червень М

194 307

Петченко О.М.

Назаренко Є.І.

Орел Є.С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з

курсу “Загальна фізика”. Розділ “Механіка”. Частина 2

(для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання за

напрямами підготовки бакалаврів (6.050701)

«Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Елект-

ромеханіка») 

Укр. 3,2 50 червень М



195 307

Петченко О. М.,

Петченко Г.О.,

Назаренко Є.І.,

Орел  Є.С.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з

курсу “Загальна фізика”. Розділ “Молекулярна фізика і

термодинаміка” (для студентів 1 курсу денної і заочної

форми навчання за напрямами підготовки бакалаврів

(6.050701) «Електротехніка та електротехнології»,

6.050702 «Електромеханіка») 

Укр. 2,5 50 червень М

196 307 Орел Є.С.

Математичний вступ до курсу фізики. Методичні вказівки

до само-стійної роботи студентів з курсу “Загальна

фізика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форми

навчання за напрямами підготовки ба-калаврів (6.050701)

«Електротехніка та електротехнології», 6.050702

«Електромеханіка»)

Укр. 2,5 50 червень М

197 401
Маляренко В.А., Абраменко

І.Г.

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та 

магістерських робіт для студентів 5 курсу денної та 6 

курсу заочної форм навчання, а також слухачів другої 

вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, 8.05070103 

„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 2,0 50 Жовтень М

198 401
Маляренко В.А., Абраменко

І.Г.

Методичні вказівки до виробничої практики для студентів 

2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 

6.050701 «Електротехніка та електротехнології» зі 

спеціальності „Електротехнічні системи 

електроспоживання”)

Укр. 2,0 50 Жовтень М

199 401
Маляренко В.А., Абраменко

І.Г.

Наскрізна програма практики (для студентів 1-5 курсів 

денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 

6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 5-6 

курсів денної та заочної форм навчання, а також слухачів 

другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103,  

8.05070103 “Електротехнічні системи 

електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Жовтень М

200 401 Бородін Д.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 

дисципліни «Комп'ютерні інформаційні технології в 

електроенергетиці» (для студентів 5 курсу денної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.050701 

"Електротехніка та електротехнології" спеціальності 

„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Травень М



201 401 Бородін Д.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 

дисципліни «Комп'ютерні інформаційні технології в 

електроенергетиці» (для студентів 5 курсу заочної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.050701 

"Електротехніка та електротехнології" та спеціальності 

7.05070103 „Електротехнічні системи 

електроспоживання”

Укр. 3,0 50 Травень М

202 401 Рой В.Ф.,     Рум'янцев Д.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 

«Техніка високих напруг» (для 4 курсів денної та заочної 

форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – 

"Електротехніка та електротехнології" зі спеціальності 

„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Березень М

203 401 Рой В.Ф. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 

«Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсів 

денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої 

вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 

„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Квітень М

204 401 Рой В.Ф. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 

«Планування та обробка результатів експерименту» (для 

студентів 5 курсів денної форми навчання зі спеціальності 

8.05070103 „Електротехнічні системи 

електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Квітень М

205 401 Воропай В.Г.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Електропостачання міст та промислових підприємств» 

для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання, а 

також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 

7.05070103, 8.05070103  „Електротехнічні системи 

електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Червень М

206 401
Воропай В.Г., Гаряжа В.М., 

Саприка О.В.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту 

«Понижувальна підстанція 110/10 кВ» з курсу 

«Електрична частина станцій та підстанцій» (для 

студентів 3, 4 курсів денної та 4 курсу заочної форм 

навчання за напрямом підготовки 6.050701 

"Електротехніка та електротехнології"  зі спеціальності 

«Електротехнічні системи електроспоживання»)

Укр. 3,0 50 Травень М



207 401
Воропай В.Г., Гаряжа В.М., 

Дьяков Є.Д.

Довідкові матеріали до дипломного проектування. 

Частина 2. Силові кабелі. (для студентів 5 курсу денної та 

6 курсу заочної форм навчання зі спеціальності 

7.05070103, 8.05070103  «Електротехнічні системи 

електроспоживання»

Укр. 3,0 50 Травень М

208 401 Дьяков Є.Д.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

курсу «Електротехнічні матеріали»(для студентів 2 курсу 

денної та 2, 3 курсів заочної форм навчання навчання за 

напрямами підготовки 6.050701 "Електротехніка та 

електротехнології" та 6.050702 «Електромеханіка» зі 

спеціальностей „Електротехнічні системи 

електроспоживання”, «Світлотехніка та джерела світла», 

«Електричний транспорт»)

Укр. 3,0 50 Лютий М

209 401 Дьяков Є.Д.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

курсу «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для 

студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 

навчання за напрямом підготовки 6.050701 

"Електротехніка та електротехнології"зі спеціальності 

„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Вересень М

210 401 Дьяков Є.Д.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 

та виконання контрольних робіт з курсу «Кабельні та 

повітряні лінії електропередачі» (для студентів 5 курсу 

заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 

"Електротехніка та електротехнології"зі спеціальності 

„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Жовтень М

211 401 Рожков П.П., Рожкова С.Е.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Надійність електричних мереж» (для 

студентів 6 курсу заочної форми навчання та слухачів 

другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 

„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Травень М

212 401 Рожков П.П., Рожкова С.Е.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для 

студентів 4 курсу денної, 5 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 Червень М



213 401 Рожков П.П., Рожкова С.Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Надійність електричних мереж» (для студентів 5 курсу 

денної, 6 курсу заочної форми навчання та слухачів другої 

вищої освіти за спеціальністю 7.05070103, 8.05070103 

„Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Вересень М

214 401 Рожков П.П., Рожкова С.Е.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів 4 

курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за 

напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» зі спеціальності „Електротехнічні 

системи електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Жовтень М

215 401 Хитров А.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 

«Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» 

(для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм 

навчання, а також слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи 

електроспоживання»

Укр. 3,0 50 Лютий М

216 401 Хитров А.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 

«Електропостачання» (для студентів 5 курсів заочної 

форм навчання за напрямом підготовки «Будівництво» зі 

спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та 

реконструкція будівель»)

Укр. 3,0 50 Листопад М

217 401 Хитров А.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 

«Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» 

(для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм 

навчання, а також слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи 

електроспоживання»)

Укр. 3,0 50 Листопад М

218 401 Ковальов В.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» 

(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за 

напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології», а також слухачів другої вищої освіти 

зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи 

електроспоживання»

Укр. 3,0 50 Квітень М



219 401
Гаряжа В.М., Воропай В.Г.,

Рум'янцев Д.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу 

«Електрична частина станцій та підстанцій» (для 

студентів 3, 4 курсів денної та 4 курсу заочної форм 

навчання за напрямом підготовки 6.050701 

«Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої 

вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 

«Електротехнічні системи електроспоживання»)

Укр. 3,0 50 Червень М

220 401
Рум'янцев Д.В., Поліщук

О.Ю.

ДОВІДНИК ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» (для студентів 3 

та 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» спеціальності «Електротехнічні 

системи електроспоживання»)

Укр. 3,0 50 Червень М

221 402 Черкашина О.Л.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Системи керування світлотехнічними пристроями» (для 

студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання зі 

спеціальності 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і 

джерела світла»)

Укр. 2,0 50 Жовтень М

222 402
Васильєва Ю.О., Ляшенко 

О.М.

Методичнi вказiвки до практичних занять з дисципліни 

«Комп’ютерне проектування освітлення спортивних 

споруд» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм 

навчання зі спеціальності 7.05070105 «Світлотехніка і 

джерела світла»)

Укр. 2,0 50 Лютий М

223 402 Гуракова Л.Д.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

„Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем ” (для 

студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.050701 „Електротехніка та 

електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і 

джерела світла”)

Укр. 2,0 50 Червень М

224 402 Чернець В.С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і 

самостійної роботи з дисципліни „Основи свілового 

дизайну” (для студентів 4 курсу денної форми навчання 

напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та 

електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і 

джерела світла”)

Укр. 2,0 50 Вересень М



225 402
Лісна О.І.,Чернець В.С., 

Ляшенко О.М.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для 

студентів 4,5 курсу денної і заочної форм навчання за 

напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та 

електротехнології” спеціальності “Світлотехніка і 

джерела світла”)

Укр. 2,0 50 Червень М

226 402 Лісна О.І.,Чернець В.С.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 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. 2,0 50 Вересень М

227 402 Лісна О.І.,Чернець В.С.

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

228 402
Назаренко Л.А., Гуракова 

Л.Д.

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів 

(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм 

навчання зі спеціальності 7.05070105 «Світлотехніка і 

джерела світла»)

Укр. 2,0 50 Вересень М

229 402 Говоров П.П.

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт 

(для студентів 5 курсу денної форми навчання зі 

спеціальності 8.05070105 «Світлотехніка і джерела 

світла»)

Укр. 2,0 50 Вересень М

230 403

Форкун Я.Б.,

Глєбова М.Л.,

Тугай Д.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін 

"Основи метрології та електричних вимірювань" та 

"Основи метрології та електричних вимірів" для студентів 

заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 - 

"Електромеханіка"

Укр. 1,0 50 Вересень М

231 403

Форкун Я.Б.,

Білоусов О.Ф.

Тугай Д.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічних робіт з дисципліни "Теоретичні основи 

електротехніки" частина ІІІ "Електромагнітне поле" (для 

студентів усіх форм навчання напряму підготовки 

6.050701 - "Електротехніка та електротехнології")

Укр. 1,5 50 Жовтень М



232 403
Глєбова М.Л.,

Чернявська М.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи за темою "Розрахунок силового трифазного 

двохобмоткового масляного трансформатора" та 

контрольних робіт з дисципліни "Електричні машини" 

(для студентів усіх форми навчання напряму підготовки   

6.050701 - "Електротехніка та електротехнології")

Укр. 2,0 50 Червень М

233 403

Глєбова М.Л.,

Дорохов О.В.,

Чернявська М.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни "Електричні машини" (для студентів заочної 

форми навчання напряму підготовки 6.050702 - 

"Електромеханіка")

Укр. 1,0 50 Червень М

234 403

Сосков А.Г.,

Колонтаєвський Ю.П.,

Білоусов О.Ф.,

Форкун Я.Б.,

Сабалаєва Н.О.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни "Промислова електроніка" за темою 

"Перетворювальні пристрої" (для студентів усіх форми 

навчання напряму підготовки   6.050701 - "Електротехніка 

та електротехнології")

Укр. 2,0 50 Травень М

235 403

Колонтаєвський Ю.П.,

Сосков А.Г.,

Білоусов О.Ф.

Електроніка та мікросхемотехніка: лабораторний 

практикум (для студентів усіх форми навчання напряму 

підготовки   6.050702 - "Електромеханіка")

Укр. 6,4 50 Травень М

236 403
Білоусов О.Ф.,

Колонтаєвський Ю.П.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 

"Мікропроцесорна техніка" (для студентів 3 курсу денної 

та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки   

6.050701 - "Електротехніка та електротехнології" 

спеціальності "Світлотехніка і джерела світла")

Укр. 0,7 50 Грудень М

237 403

Сосков А.Г.,

Сабалаєва Н.О.,

Колонтаєвський Ю.П.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи за темою "Розрахунок однофазного мостового 

автономного інвертора напруги" з дисциплін "Проміслова 

електроніка" і "Електроніка та мікросхемотехніка" (для 

студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 

6.050701 - "Електротехніка та електротехнології" та 

6.050702 - "Електромеханіка)

Укр. 0,8 50 Червень М

238 404 Звягинцева И.Н.

Развитие физических качеств. 2-я часть. Методические

указания для практических и самостоятельных занятий по

дисциплинам «Физическое воспитание», «Физическая

культура» (для студентов 1-5 курсов всех специальностей

Академии) 

Укр. 2,3 50 червень . М



239 404 Горошко Н.І.

Плани-конспекти занять з настільного тенісу. Методичні

вказівки для самостійних занять з дисциплін «Фізичне

виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів

усіх спеціальностей Академії)

Укр. 4,1 50 травень М

240 404 Кулаков Д.В.

Словник з мини-футболу. Методичні вказівки для

самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання»,

«Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх

спеціальностей Академії)

Укр. 1,0 50 травень М

241 404 Кравчук Є.В.

«Техніко-тактична підготовка баскетболістів». 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

242 404 Ястребов О.О.

«Традиційна навчальна програма по карате» для

проведення практичних занять з дисциплін «Фізичне

виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів

усіх спеціальностей Академії)

Укр. 3,0 50 травень М

243 404 Клочко В.М.

Методичні вказівки з подання системної інформації (для

науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів

усіх  спеціальностей Академії)

Укр. 2,5 50 травень М

244 404 Клочко В.М.,  Вашев О.Є.

Медично-педагогічне забезпечення навчального процесу

по КФВіС в умовах переходу на Болонську системі

освіти. Методичне положення (для практичних занять і

самостійної роботи студентів усіх спеціальностей

Академії та НПП кафедри «Фізичного виховання і

спорту)

Укр. 2,0 50 травень М

245 404 Камаєва О.К.

«Сучасні технології прискореного навчання засобом

пересування на лижах». Методичні вказівки для

проведення практичних занять з дисциплін «Фізичне

виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів

усіх  спеціальностей Академії)

Укр. 2,5 50 травень М

246 404 Монзуль К.В.

«Фізична підготовка студента». Методичні вказівки для

проведення практичних і самостійних занять з дисциплін

«Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів

1-5  курсів усіх спеціальностей Академії)

Укр. 1,0 50 травень М



247 404 Морозовський О.Л.

«Волейбол. Офіційні правила змагань». Методичні

вказівки для проведення практичних занять з дисциплін

«Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів

1-5 курсів усіх  спеціальностей Академії)

Укр. 1,5 50 травень М

248 404 Смоляков Д.О.

«Підготовка студентів до складання заліку з фізичної

підготовки у відділенні спортивного удосконалення з

футболу» Методичні вказівки для проведення практичних

занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична

культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей

Академії)

Укр. 2,0 50 травень М

249 404 Крівіч С.М.

«Довідник з правил дзюдо». Методичні вказівки для

проведення практичних занять з дисциплін «Фізичне

виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів

усіх  спеціальностей Академії)

Укр. 2,0 50 травень М

250 404 Садовська І.Ю.

Плани-конспекти занять з фехтування. Методичні 

вказівки для самостійних занять з дисциплін  «Фізичне 

виховання», «Фізична культура»  (для студентів 1-5 курсів 

усіх  спеціальностей Академії)

Укр. 4,0 50 травень М

251 405  Пилипко Є. В. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи та

практичним заняттям з логіки (для студентів усіх курсів

усіх напрямів підготовки усіх форм навчання академії)

Укр. 3,0 50
жовтень 

2013
М

252 405  Садовніков О. К. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з

релігієзнавства (для студентів 1-2 курсу всіх напрямів

підготовки денної та заочної форм навчання) 

Укр. 3,0 50
жовтень 

2013
М

253 405 Фатеев Ю.А.

Методические рекомендации к самостоятельной работе и

выполнению контрольных работ по философии (для

студентов направления подготовки 6.030504 «Экономика

предпринимательства», 6.030509 «Учет и аудит», 6.030601-

"Менеджмент" всех форм обучения)

Укр. 3,0 50
жовтень 

2013
М

254 405 Садовников О. К.

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

по этике и эстетике (для студентов 1-го курса дневной 

формы обучения направления подготовки 6.020107 

«Туризм» 

Укр. 1,0 50
червень 

2013
М



255 501 Гнатченко, Є. Ю. 

 Методичні вказівки до проведення практичних занять та 

самостійного вивчення дисципліни «Оцінка нерухомості » 

(для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст, магістр денної форми навчання за 

спеціальністю7.03050401/ 8.03050401 «Економіка 

підприємства») 

Укр. 2,0 50 вересень М

256 501
Гнатченко, Є. Ю. Прижкова 

О.Ю.

 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Міський моніторинг» (для студентів 6 курсу денної 

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст, магістр спеціальності 7.06010202 /8.06010202 

– Містобудування)

Укр. 2,0 50 вересень М

257 501 Кухтін, К.В. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«КОМЕРЦІЙНА РОБОТА» (для студентів денної та 

заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – 

Транспортні технології (за видами транспорту). 

Укр. 2,0 50 вересень М

258 501 Кухтін, К.В. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 

КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ» (для 

студентів денної та заочної форм навчання напряму 

підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).

Укр. 2,0 50 жовтень М

259 501 Кухтін, К.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В БУДІВНИЦТВІ» (для студентів денної та заочної форм 

навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка 

підприємства). 

Укр. 2,0 50 жовтень М

260 501 Тараруєв, Ю.О.

 Методичні вказівки для практичних занять, виконання 

контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни 

«Економічна діагностика» для студ. 5 курсу денної та 6 

курсу заочної форм навчання спец. 7.03050401 – 

«Економіка підприємства» 

Укр. 2,0 50 жовтень М



261 501 Тараруєв, Ю.О. 

 Методичні вказівки для практичних занять, виконання 

контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни 

«Управління капіталом» для студ. 5 курсу денної та 6 

курсу заочної форм навчання спец. 7.03050401 – 

«Економіка підприємства» 

Укр. 2,0 50 травень М

262 501 Трояновська, О.Б.  

 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Інвестування в будівництві» (для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 4,5 курсу денної 

та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства»). 

Укр. 2,0 50 травень М

263 501 Трояновська, О.Б. 

 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 

курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).

Укр. 2,0 50 липень М

264 501 Трояновська, О.Б. 

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 

дисципліни «Економіка і організація діяльності 

будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу денної 

форми навчання напряму підготовки 6.030504 –« 

Економіка підприємства» ). 

Укр. 2,0 50 липень М

265 501 Юрьева, С.Ю.

 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни „ Фінанси будівельного підприємства” для 

студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства” 

Укр. 2,0 50 жовтень М

266 501 Юрьева, С.Ю.

 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни „ Фінанси будівельного підприємства” для 

студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства” 

Укр. 2,0 50 грудень М

267 502 Єсіна, В.О. и Дворкін, С.В.

 Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЙНІ 

МЕТОДИ І МОДЕЛІ» (для студентів усіх форм навчання 

за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства»).

Укр. 2,0 50 II кв. М



268 502 Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. 

Методичні вказівки для самостійного вивчення 

дисципліни «Економіка і організація інноваційної 

діяльності» і виконання практичних завдань (для 

студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної 

форми навчання напряму підготовки 6.030504 - 

„Економіка підприємства”).

Укр. 2,0 50 II кв. М

269 502 Бурак, О.М.

Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни 

«Стратегія підпри-ємства» (для студентів 5 курсу заочної 

форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства»).

Укр. 2,0 50 II кв. М

270 502 Величко, В.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення та 

проведення практичних занять з дисципліни 

«МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для 

студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 

8.030504 01 «Економіка підприємства»)

Укр. 2,0 50 III кв. М

271 502
Величко, В.В. и Телятник, 

С.В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 

дисципліни «Управління спеціальними проектами в 

міському господарстві» (для студентів 5-6 курсів усіх 

форм навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка 

підприємства»)

Укр. 2,0 50 III кв. М

272 502
Величко, В.В. и Телятник, 

С.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та 

виконання РГЗ з дисципліни «Управління спеціальними 

проектами в міському господарстві» (для студентів 5-6 

курсів усіх форм навчання спеціальності 7.03050401 

«Економіка підприємства»)

Укр. 2,0 50 III кв. М

273 502 Дворкін, С.В. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЙНІ 

МЕТОДИ І МОДЕЛІ» (для студентів усіх форм навчання 

за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства»).

Укр. 2,0 50 III кв. М

274 502
Димченко, О.В. и Тюріна, 

В.М.

 Методичні вказівки до виконання випускної роботи 

бакалавра напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 

підприємства» (для студентів денної і заочної форм 

навчання галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво»).

Укр. 2,0 50 III кв. М



275 502
Димченко, О.В. и Тюріна, 

В.М. 

 Методичні вказівки до підготовки і проведення 

державної атестації бакалаврів за напрямом підготовки 

6.030504 – «Економіка підприємства» (для студентів 

денної і заочної форм навчання галузі знань 0305 

«Економіка і підприємництво»).

Укр. 2,0 50 III кв. М

276 502 Костюк, В.О.  

Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної 

роботи, проведення практичних занять та самостійної 

роботи з курсу «Статистика» (для студентів усіх форм 

навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка 

підприємства»).

Укр. 2,0 50 III кв. М

277 502 Тітяєв, В.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та 

виконання РГЗ з дисципліни «Інфраструктура підприємств 

міського господарства» (для студентів 5 курсу денної 

форми навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка 

підприємства»)

Укр. 1,5 50 II кв. М

278 503 Наумов М.С.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять, виконання контрольних 

робіт з дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність" для 

студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки: "Менеджмент" (МО-т, МГКТС, МОМГ, 

МОМС, ЛОГІС).

Укр. 2,8 50
Червень 

2013р.
М

279 503
Тимофієва С.Б., 

Островський І.А.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять, виконання розрахунково-

графічної робіти з дисципліни "Мікроекономіка" для 

студентів 2 і 3 курсів денної та заочної форм навчання 

напрямів підготовки: 6.030509 "Облік і аудит" та 6. 

030504 "Економіка підприємства".

Укр. 4,5 50
Жовтень 

2013р
М

280 503 Федотова Ю.В.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять та виконання контрольних 

робіт з дисципліни "Політична економія" для студентів 1 

курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напрямів 

підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства" та 

6.030509 "Облік і аудит".

Укр. 2,8 50
Червень 

2013р.
М



281 503
Островський І.А., Тимофієва 

С.Б.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи та 

тематика курсових робіт з дисципліни "Економічна теорія 

(Макроекономіка) для студентів 1 курсу денної та заочної 

форм навчання напрямів підготовки: 6.140101 "Готельно-

ресторанна справа" та 6.140103 "Туризм".

Укр. 2,0 50
Жовтень 

2013р.
М

282 503 Наумов М.С., Шекшуєв О.А.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять, виконання контрольних 

робіт з дисципліни "Основи зовнішньоекономічних 

звязків" для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 

форм навчання напряму підготовки: 6.070101 

"Транспортні технології (за видами транспорту)" 

("Транспортні системи", "Організація перевезень та 

управління на транспорті", "Організація і регулювання 

дорожного руху").

Укр. 2,4 50
Червень 

2013р.
М

283 503 Єгорова О.Ю., Батістова О.І.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи та 

тематика курсових робіт з дисципліни "Економічна 

теорія" для студентів 1 курсу денної та заочної форм 

навчання напряму підготовки:   6.030601 "Менеджмент" 

(МГКТС, МОМГ, МОМС, ЛОГІС).

Укр. 2,0 50
Жовтень 

2013р.
М

284 503 Островський І.А., Тимофієва С.Б. 

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 

проведення практичнихзанять,виконання розрахунково-

графічної робіти з дисципліни "Макроекономіка" для 

студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання 

напрямів підготовки: 6.030509 "Облік і аудит" та 6. 

030504"Економіка підприємства".

Укр. 4,5 50
Листопад 

2013 р.
М

285 503 Решетило В.П.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  з 

макроекономіки для студентів 2 курсу денної та заочної 

форм  навчання  галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» напрямів  підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит».

Укр. 1,8 50
Жовтень 

2013р.
М

286 503 Шекшуєв О.А.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять та виконання контрольних 

робіт з дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність" для 

студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 

навчання напрямів підготовки: 6.140101 "Готельно-

ресторанна справа" та 6.140103 "Туризм".

Укр. 2,6 50 2013 М



287 504 Бойко Л.Г.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, 

підготовки до проведення практичних занять і виконання 

контрольної роботи з дисципліни "Облікова політика 

підприємства" (для слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»).

Укр. 1,0 50 липень М

288 504 Жемеренко О.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і 

проведення практичних занять з дисципліни 

"Внутрішньогосподарський контроль" (для студентів 3 

курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр напряму підготовки 6.030509 "Облік і 

аудит") 

Укр. 1,0 50 липень М

289 504
Зубенко, А.В., Бреславська 

Г.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Оподаткування підприємств» (англійською мовою) (для 

студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» зі знанням 

іноземної мови)

Укр. 1,0 50 липень М

290 504 Кадничанський М.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 

виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансова 

діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу заочної 

форми навчання спеціальності 7.03050901 – «Облік і 

аудит») 

Укр. 1,0 50 липень М

291 504 Кадничанський М.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичні 

моделі в управлінні та економіці» (для студентів 2 курсу 

денної та заочної форм навчання напряму підготовки 

6.030509 – «Облік і аудит») 

Укр. 1,0 50 липень М

292 504 Мочаліна З.М.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи 

навчальної дисципліни «Економічний аналіз» (для 

студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо - 

кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства»)

Укр. 1,0 50 липень М

293 504 Мочаліна З.М.

Методичні вказівки до практичних занять, виконання 

самостійних і контрольних робіт навчальної дисципліни 

«Фінанси та фінанси підприємства» (для студентів 3 курсу 

денної та заочної форм навчання освітньо - 

кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 

6.140103 – «Туризм»)

Укр. 1,0 50 липень М



294 504 Мочаліна З.М.

Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт 

робіт навчальної дисципліни «Фінанси та фінанси 

підприємства» (для студентів 3 курсу денної форми 

навчання освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр за 

напрямом підготовки 6.140103 – «Туризм») 

Укр. 1,0 50 липень М

295 504 Мочаліна З.М.

Методичні вказівки до практичних занять, виконання 

самостійних і контрольних робіт навчальної дисципліни 

«Економічний аналіз» (для студентів 2 курсу денної 

форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня 

бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства») 

Укр. 1,0 50 липень М

296 504 Родченко С.С.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи та 

виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни 

"Облік у банках" (для студентів 5 курсу заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит") 

Укр. 1,0 50 липень М

297 504 Родченко С.С.

Методичні вказівки до проведення практичних занять,

виконання розрахунково-графічного завдання і

самостійної роботи з курсу «Облік у банках» (для слухачів

другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – «Облік і

аудит») 

Укр. 1,0 50 липень М

298 504 Світлична В.Ю.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Фінансово-економічна діяльність 

підприємств» (для студентів 5 курсу заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, 

картографія та землеустрій» 

Укр. 1,0 50 липень М

299 504 Світлична В.Ю.

Методичні вказівки для самостійного вивчення 

дисципліни «Організація та управління фінансово-

економічною безпекою банків, фінансових та банківських 

установ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 

спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-

економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Аналітик з 

питань фінансово-економічної безпеки» і «Професіонал з 

питань фінансово-економічної безпеки») 

Укр. 1,0 50 липень М



300 506 Килимник І.І. Бровдій А.М.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 

"Міжнародне приватне право" для студентів 5 курсу 

денної та заочної форм навчання спеціальності 

7.03060107, 8.03060107 "Логістика"

Укр. 1,0 50 червень М

301 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки  до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни "Право" для студентів 1 

курсу денної форми навчання напряму підготовки 

6.140101 "Готельно- ресторанна справа"

Укр. 1,0 50 червень М

302 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки  до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни "Земельне право" для 

студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 

напряму підготовки 6.080101 "Геоінформаційні системи і 

технології"

Укр. 1,0 50 червень М

303 506 Євтушенко М.В.

Методичні вказівки  до практичних занять, виконання 

контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни 

"Господарське та трудове право" для студентів заочної 

форми навчання спеціальності 7.08010105, 8.08010105 

"Геоінформаційні системи і технології"

Укр. 1,0 50 червень М

304 506 Коляда Т.А.

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни "Правознавство" для студентів 1 

курсу денної форми навчання напряму підготовки 

6.030504 "Економіка підприємства".

Укр. 1,0 50 вересень М

305 506 Коляда Т.А.

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної 

роботи  та написання курсових робіт з дисципліни 

"Правове регулювання міжнародної туристської 

діяльності" для студентів 1 курсу денної форми навчання 

напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".

Укр. 1,0 50 вересень М

306 506 Науменко А.В.

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни "Правове забезпечення логістики" 

для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.030601 "Менеджмент"

Укр. 1,0 50 жовтень М

307 506 Мілаш В.С.

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної 

роботи  та написання курсових робіт з дисципліни 

"Договірне право" для слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і 

адміністрування".

Укр. 1,0 50 травень М



308 506 Мілаш В.С.

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної 

роботи та написання курсових робіт з дисципліни 

"Договірне право" для студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 

"Менеджмент організацій і адміністрування", 7.14010101, 

8.14010101 "Готельна і ресторанна справа".

Укр. 1,0 50 травень М

309 601 Бардаков , В.А.

Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни 

"Вступ до спеціальності" для студентів 1 курсу заочної 

форми навчання галузі знань 0306 "Менеджмент та 

адміністрування".

Укр. 1,0 50
травень 

2013
М

310 601
Бардаков , В.А. та Шахова, 

О.В.

Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни 

"Основи менеджменту та маркетингу" для студентів 5 

курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за 

спеціальністю 7.06010302 "Раціональне використання і 

охорона водних ресурсів".

Укр. 1,0 50
травень 

2013
М

311 601 Буркун, І.Г. 

Методичні вказівки до виконання РГР та самостійної 

роботи з дисципліни "Бізнес-культура" (для студентів 1 

курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 

підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Укр. 2,0 50
травень 

2013
М

312 601
Кондратенко, Н.О. та 

Браташ, М.А.

Методичні вказівки до виконання РГР та самостійної 

роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для 

студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 

7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності".

Укр. 2,6 50 квітень 2013 М

313 601 Лук’янченкова, В.Є.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни "Економіка будівництва" для студентів 

заочної форми навчання.

Укр. 1,0 50
травень 

2013
М

314 601 Бардаков , В.А.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 

дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів 1 

курсу денної форми навчання галузі знань 0306 

"Менеджмент та адміністрування"

Укр. 1,0 50 квітень 2013 М

315 601 Колесник, Т.М.

Методичні вказівки до виконання практичних та 

контрольних завдань з дисципліни "Статистика" (для 

студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм 

навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка 

підприємства").

Укр. 1,0 50
червень 

2013
М



316 601 Волкова, М.В. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 

"Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель" 

з дидактичними матеріалами для студентів 5 курсу 

заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 

«Менеджмент». 

Укр. 1,2 50 липень 2013 М

317 601
Карлова, О.А. та 

Бондаренко, О.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 

занять, виконання розрахунково-графічної роботи та 

контролю знань з дисципліни “Менеджмент в міському 

господарстві” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу 

заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 

«Менеджмент»). 

Укр. 5,0 50
жовтень 

2013
М

318 601 Бурмака, Т.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

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 

(за видами економічної діяльності)»). 

Укр. 1,7 50
жовтень 

2013
М

319 601 Гуляк, Р.Е.

Методичні вказівки до навчальної ознайомлювальної 

практики "Вступ до фаху" (для студентів 1 курсу напряму 

підготовки 6.030601 «Менеджмент» )

Укр. 1,0 50
листопад 

2012
М

320 601 Лелюк, В.О.

Методичні вказівки до навчальної (аналітичної) практики 

(для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» )

Укр. 1,0 50
листопад 

2013
М

321 601 Карлова, О.А.

Методичні вказівки до здачі державного іспиту (для 

студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 

7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності)»

Укр. 3,5 50 квітень 2013 М

322 601 Карлова, О.А. Гуляк Р.Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 

занять, виконання курсової роботи та контролю знань з 

дисципліни „ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ 

ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ" (для студентів 1 курсу 

денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 

6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент 

організацій міського господарства»).

Укр. 3,0 50 лютий 2013 М



323 602 Бабаєв В.М.

Методические указания к выполнению дипломной работы 

магистра (для студентов всех форм обучения 

специальности 8.18010013 «Управление проектами»)

Укр. 2,0 50 листопад М

324 602
Бєлова Л.О., Старостіна 

А.Ю.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з

дисципліни «Фінансування проектів» для студентів 5

курсу денної та курсу заочної форми навчання

спеціальності - 8.18010013, 7.18010013 Управління

проектами

Укр. 3,5 50 листопад М

325 602
Бєлова Л.О., Старостіна 

А.Ю.

Методичні вказівки для виконання рахунково-графічного

завдання з дисципліни «Фінансування проектів» для

студентів 5 курсу денної та курсу заочної форми навчання

спеціальності - 8.18010013, 7.18010013 Управління

проектами. 

Укр. 3,5 50 листопад М

326 602 Биченко Л.А.

Методичні рекомендації з підготовки до практичних

занять і організації самостійної роботи з дисципліни

«Мотивація персоналу» для студентів 5 курсу денної

форми навчання спеціальності 7.03060101; 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування»

Укр. 2,0 50 квітень М

327 602 Бєлова, Л.О. и Биченко, Л.А.

Методичні рекомендації з підготовки до практичних

занять і організації самостійної роботи з дисципліни

«Публічне адміністрування» для студентів 5 курсу денної

форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 -

«Менеджмент організацій і адміністрування». 

Укр. 2,0 50 квітень М

328 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з

дисципліни «Системна організація професійної

діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми

навчання спеціальностей 7.18010013, 8.18010013 -

«Управління проектами»

Укр. 2,0 50 квітень М

329 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з

дисципліни «Планування проектних дій» для студентів 5

курсу денної та 5,6 заочної форм навчання спеціальності

8.18010013 - «Управління проектами»

Укр. 2,0 50 квітень М

330 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з

дисципліни «Планування проектної діяльності»» для

студентів 5 курсу денної та 5,6 заочної форм навчання

спеціальностей 7.18010013, 8.18010013 - «Управління

проектами»

Укр. 2,0 50 листопад М



331 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з

дисципліни «Планування проектних дій» для студентів 5

курсу денної та 5,6 заочної форм навчання спеціальності

8.18010013 - «Управління проектами»

Укр. 2,0 50 листопад М

332 602 Висоцька Г.В.

Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з

дисципліни «Планування проектної діяльності» для

студентів 5 курсу денної та 5,6 заочної форм навчання

спеціальності 7.18010013, 8.18010013 - «Управління

проектами»

Укр. 2,0 50 листопад М

333 602 Віноградська О.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної

роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» (для

студентів 5 курсу денної форми навчання за

спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент

організацій і адміністрування (за видами економічної

діяльності)»)

Укр. 2,0 50 листопад М

334 602 Віноградська О.М.

Методичні вказівки по проведенню практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «Ділове

адміністрування» (для студентів 5 курсу денної форми

навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами

економічної діяльності)»)

Укр. 2,0 50 листопад М

335 602 Гончарова З.В.

Методичні вказівки для виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни “Управління

нерухомим майном” (для студентів 4 курсу денної і

заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 –

Геодезія, картографія та землеустрій)

Укр. 2,0 50 листопад М

336 602 Гончарова З.В.

Методичні вказівки для виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни “Фінансовий

менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми

навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 –

Менеджмент організацій і адміністрування). 

Укр. 2,0 50 листопад М

337 602 Гончарова З.В.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни

“Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної

форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 –

Менеджмент організацій і адміністрування)

Укр. 2,0 50 листопад М



338 602 Гончарова З.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять,

виконання самостійної роботи з дисципліни

“Інвестиційний менеджмент” (для студентів 5 курсу

денної форми навчання спеціальності 7.03060101,

8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування).

Укр. 2,0 50 листопад М

339 602 Гончарова З.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять,

виконання самостійної роботи з дисципліни “Управління

нерухомим майном” (для студентів 4 курсу денної і

заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 –

Геодезія, картографія та землеустрій).

Укр. 2,0 50 листопад М

340 602 Гончарова З.В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з

дисципліни “Інвестиційний менеджмент” (для студентів 5

курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101,

8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування).

Укр. 2,0 50 листопад М

341 602 Запорожець Г.В.

Методичні вказівки для виконаня курсової роботи з

дисципліни «Технологія наукових досліджень» для

студентів 4 курсу денної форми навчання напряму

підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент"

Укр. 2,0 50 листопад М

342 602 Запорожець Г.В.

Методичні вказівки для практичних занять та організації

самостійної роботи з дисципліни «Технологія наукових

досліджень» для студентів 4 курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент".

Укр. 2,0 50 листопад М

343 602 Зеленський Б.К.

Методичні вказівки для виконання РГР та самостійної

роботи з дисципліни „Муніципальна соціально-

економічна політика” (для студентів 4 курсу денної форми

за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент ”

Укр. 2,0 50 вересень М

344 602 Зеленський Б.К.

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з

дисципліни “Менеджмент у міському господарстві та

будівництві” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм

навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське

будівництво та господарство).

Укр. 2,0 50 вересень М



345 602
Зеленський, Б.К. и 

Гончарова, З.В. 

Методичні вказівки для виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни “Менеджмент у

міському господарстві та будівництві” (для студентів 5

курсу денної і заочної форм навчання спеціальності

7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та

господарство)

Укр. 2,0 50 вересень М

346 602
Зеленський, Б.К. и 

Гончарова, З.В. 

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни

“Менеджмент у міському господарстві та будівництві”

(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське

будівництво та господарство)

Укр. 2,0 50 вересень М

347 602
Зеленський, Б.К. и 

Гончарова, З.В. 

Методичні вказівки для проведення практичних занять,

виконання самостійної роботи з дисципліни з дисципліни

“Технологія наукових досліджень” (для студентів 4 курсу

денної форми навчання напряму підготовки 6.030601-

"Менеджмент")

Укр. 2,0 50 вересень М

348 602
Зеленський, Б.К. и 

Гончарова, З.В. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з

дисципліни з дисципліни “Технологія наукових

досліджень” (для студентів 4 курсу денної форми

навчання напряму підготовки 6.030601- "Менеджмент").

Укр. 2,0 50 вересень М

349 602 Зеленський Б.К.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни

„Муніципальна соціально-економічна політика” (для

студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом

підготовки 6.030601 „Менеджмент”)

Укр. 2,0 50 листопад М

350 602 Меьлман В.О.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з

дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4

курсу денної та заочної форм навчання напряму

підготовки 6.060101- «Будівництво»)

Укр. 2,0 50 листопад М

351 602 Молчанова О.П.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з

дисципліни „Нормативно-правове супроводження

проектної діяльності ” для студентів 5 курсу заочної

форми навчання спеціальності 8.18010013 – «Управління

проектами».

Укр. 2,0 50 листопад М



352 602 Молчанова О.П.

Методичні вказівки для виконання практичних завдань та

самостійної роботи з дисципліни „Нормативно-правове

супроводження проектної діяльності ” для студентів 5

курсу денної та 5, 6 курсів заочної форми навчання

спеціальності 7.18010013, 8.18010013 – «Управління

проектами».

Укр. 2,0 50 листопад М

353 602 Мущинська Н.Ю.

Методичні вказівки для виконання РГР та самостійної

роботи «Достовірність проектної діяльності» для

студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми

навчання спеціальності - 8.18010013 Управління

проектами

Укр. 2,0 50 листопад М

354 602
Новікова, М.М. и 

Молчанова, О.П.

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної

роботи з дисципліни «Державне та регіональне

управління» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання

напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”)

Укр. 2,0 50 листопад М

355 602 Сухонос М.К.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з

модулю «Проектна діяльність» (для студентів 5 курсу

денної і 5-6 курсів заочної форм навчання спец.

7.18010013 – «Управління проектами»)

Укр. 2,0 50 листопад М

356 602 Сухонос М.К.

Методичні вказівки для виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни «Прийняття проектних

рішень» для студентів 5 курсу заочної форми навчання

спец. 8.18010013 – «Управління проектами».

Укр. 2,0 50 листопад М

357 602 Сухонос М.К.

Методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної

роботи студентів з модулю «Проектна діяльність» (для

студентів 5 курсу денної і 5-6 курсів заочної форм

навчання спец. 7.18010013 – «Управління проектами»)

Укр. 2,0 50 листопад М

358 602 Сухонос М.К.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни

«Прийняття проектних рішень»для студентів 5 курсу

денної форми навчання спец. 8.18010013 – «Управління

проектами»

Укр. 2,0 50 листопад М

359 602 Сухонос М.К.

Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Прийняття рішень» для 

студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 

спеціальності 7.18010013 - «Управління проектами»

Укр. 2,0 50 листопад М



360 602 Сухонос М.К.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи студентів з дисципліни «Прийняття рішень»для 

студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спец. 

7.18010013 – «Управління проектами».

Укр. 2,0 50 листопад М

361 602 Сухонос М.К.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Прийняття проектних рішень» для студентів 

5 курсу денної і заочної форм навчання спец. 8.18010013 – 

«Управління проектами».

Укр. 2,0 50 листопад М

362 602 Фесенко Т.Г.

Завдання і методичні рекомендації до виконання 

контрольної роботи з дисципліни "Виконання проектних 

дій" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання 

спеціальності 8.18010013 – Управління проектами).

Укр. 2,0 50 листопад М

363 602 Фесенко Т.Г.

 Методичні рекомендації з підготовки до лабораторних 

занять з дисципліни "Виконання проекних дій" (для 

студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 

8.18010013 – Управління проектами).

Укр. 2,0 50 листопад М

364 603
Бочаров Б.П. и Воеводина 

М.Ю. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт, самостійної

роботи та виконання РГЗ з навчальної дисципліни

«СИСТЕМИ І МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО

ПРОЕКТУВАННЯ» для студентів 5 курсу денної форми

навчання спеціальності 7.06010108 «ВВ» та спеціальності

7.06010302 «РВіВР», спеціальності 8.06010108 «ВВ» та

спеціальності 8.06010302 «РВіВР». 

Укр. 2,0 50 Жовтень М

365 603

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, 

М.Ю. и Яковицький, І.Л. и 

Левіков, Ю.В. 

Geo-modeling fundamentals in Google Earth. Guidance for

laboratory works and self study on the course "Fundamentals

of computerized Architectural Design" (for the 3rd year

students for the Bachelor by orientation 6.060102

«Architecture»). 

Укр. 2,0 50 Жовтень М

366 603 Булаенко М.В. 

Методические указания к выполнению лабораторных

работ по дисциплине “ Компьютерная техника и

программирование” . Раздел “Электронные таблицы” 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 Жовтень М



367 603

Білогурова Г.В. и 

Самойленко М.І. и 

Протопопова В.П. 

Методичні вказівки до виконання практичних,

розрахунково-графічних та самостійних робіт з

дисципліни „Вища та прикладна математика: Теорія

ймовірностей та математична статистика;Математичне

програмування; Дослідження операцій” (для студентів 1-

го курсу денної та заочної форм навчання напряму

підготовки 6.020107 – Туризм).

Укр. 2,0 50 Жовтень М

368 603

Білогурова Г.В. и 

Протопопова В.П. и 

Макогон Н.В. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічних робіт з дисципліни „Теорія ймовірностей та

математична статистика ” (для студентів 2-го курсу денної

та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 –

Економіка підприємства та 6.030509 – Облік і аудит).

Укр. 2,0 50 Жовтень М

369 603
Дядюн С.В. и Нестеренко  

Л.В. и Гавриленко И.А. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ

«НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (КОМП’ЮТЕРНА)» (для

студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за

напрямом 6.030601 – Менеджмент спеціальностей «МО»,

«ЛОГІС»).

Укр. 2,6 50 Жовтень М

370 603
Дядюн С.В. и Нестеренко 

Л.В. и Гавриленко И.А. 

Методичні вказівки з дисципліни «Навчальна практика

(Комп’ютерна)» (для студентів 2 курсу денної та заочної

форми навчання за напрямами 6.030601 – Менеджмент

спеціальності «МГКТС» та 6.020107 – Туризм).

Укр. 1,7 50 Жовтень М

371 603
Карпенко М.Ю. и Уфимцева 

В.Б. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Комп’ютерна практика» (для студентів 2 курсу денної та 

заочної форми навчання за напрямами 6.030504 − 

Економіка підприємств, 6.030509 − Облік і аудит).

Укр. 1,7 50 Жовтень М

372 603
Карпенко М.Ю. и Уфимцева 

В.Б. и Нестеренко  Л.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни

«Інформаційні системи і технології в управлінні

організацією» (для студентів 5 курсу денної форми

навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування» та 6 курсу

заочної форми навчання спеціальності 7.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування»).

Укр. 3,0 50 Жовтень М



373 603 Костенко А.Б. 

Методические указания к выполнению лабораторных

работ по дисциплине «Информационные системы и

техгологии» для студентов 1 курса дневной и 2 курса

заочной форм обучения по направлениям подготовки

6.020107 «Туризм», 6.140101 «Гостиничное хозяйство» и

6.030601 – «Менеджмент». 

Укр. 2,0 50 Жовтень М

374 603
Погребняк Б.И. и Высоцкая 

Г.В. 

Методические указания для выполнения лабораторных,

практических, самостоятельных и контрольных работ по

курсу «Техническое и программное обеспечение» (для

студентов 5-го курса дневной и 6-го курса заочной форм

обучения магистров специальности 8.18010013

«Управление проектами»).

Укр. 2,0 50 Жовтень М

375 603

Самойленко М.І. и 

Білогурова Г.В. и 

Протопопова В.П. 

Методичні вказівки до виконання практичних,

гозрахунково-графічних та самостійних робіт з

дисципліни „Вища та прикладна математика: Теорія

ймовірностей та математична статистика; Математичне

програмування” (для студентів 1-го курсу денної та

заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 –

Менеджмент). 

Укр. 2,0 50 Жовтень М

376 603
Самойленко Н.И. и Костенко 

О.Б. и Штельма  О.М. 

Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення

практичних занять і виконання контрольної роботи з

дисципліни «Теорія ймовірностей і математична

статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми

навчання за напрямами підготовки 6.070101 -

“Транспортні технології ” (за видами транспорту),

6.060101 – ”Будівництво”, спеціальностей

“Водопостачання та водовідведення ”,

“Теплогазопостачання і вентиляція ”).

Укр. 2,0 50 Жовтень М

377 603
Хренов О.М. и Воєводіна 

М.Ю. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної

роботи з навчальної дисципліни «Інформатика» (для

студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань

0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом

підготовки 6.060101 «Будівництво»). 

Укр. 2,0 50 Жовтень М



378 603
Штельма  О.М. и Белогурова 

Г.В. и Дядюн С.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення

практичних занять і виконання розрахунково-графічної

роботи з дисципліни «Економіко-математичне

моделювання» для студентів 2 курсу денної та заочної

форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

напряму підготовки 6.030601 - “Менеджмент”. 

Укр. 2,0 50 Жовтень М

379 603
Штельма О.М. и Макогон 

Н.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання

лабораторних робіт з навчальної дисципліни

«Комп'ютерне моделювання економічних систем та

процесів» для студентів 1 курсу денної форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів

підготовки 6.030504 - “ Економіка підприємства ” та

6.030509 - “Облік і аудит

Укр. 2,0 50 Жовтень М

380 603 Яковицький І.Л. 

Методичні вказівки виконання розрахунково-графічної 

роботи, проведення практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології 

в логістиці». для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст, магістр спеціальності 7.03060107, 8.03060107 - 

«Логістика».

Укр. 2,0 50 Жовтень М

381 603 Яковицький І.Л. 

Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної

дисципліни «Обчислювальна техніка та алгоритмічні

мови».для студентів 2 курсу денної та заочної форми

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі

знань 0507 - «Електротехніка та електромеханіка» за

напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та

електротехнології», професійного спрямування

«Світлотехніка і джерела світла» та «Електротехнічні

системи електроспоживання».

Укр. 2,0 50 Жовтень М

382 603 Яковицький І.Л. 

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної

роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і

технології в логістиці» (для студентів 5 курсу денної і

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст, магістр, спеціальності 7.03060107, 8.03060107

– «Логістика». 

Укр. 2,0 50 Жовтень М



383 603
Volkov, D. A . и Karpenko, M. 

Y.

GUIDELINES FOR AN INDIVIDUAL WORK FOR THE

DISCIPLINE "1C-ACCOUNTING (in english)" (for 4th year

full-time students and 5th year distance learning students -

field of study 6.030509 - "Accounting and Auditing")

Укр. 2,0 50 Жовтень М

384 603
Volkov, D. A . и Karpenko, M. 

Y.

GUIDELINES FOR THE LABORATORY WORK

"WORKING WITH IRECTORIES IN THE PROGRAM "1C

ACCOUNTING" FOR THE DISCIPLINE "1C-

ACCOUNTING (in english)" (for 4th year full-time students

and 5th year distance learning students - field of study

6.030509 - "Accounting and Auditing")

Укр. 2,0 50 Жовтень М

385 603

Карпенко М.Ю.,  Волков 

Д.О., Уфимцева В. Б.,  

Білогурова Г.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З

ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І

ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ» (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 Жовтень М

386 604 Абрамов В.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної

роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни

"Історія туризму" (для студентів 1-го курсу заочної форми

навчання напряму підготовки  6.030601 - "Менеджмент")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

387 604 Абрамов, В.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «ДІЯЛЬНІСТЬ

ТУРИСТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ»(для

студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму

підготовки 6.140103 (6.020107) – "Туризм").

Укр. 2,0 50 жовтень     М

388 604
Абрамов, В.В. и Тонкошкур, 

М.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ

ТУРИЗМУ (ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА)”(для

студентів 1 курсу денної форми навчання напряму

підготовки 6.140103 (6.020107) – "Туризм").

Укр. 2,0 50 червень     М



389 604
Абрамов, В.В. и Тонкошкур, 

М.В.  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної 

роботи з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ 

(ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА)” (для студентів 1 

курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 

(6.020107) – "Туризм").

Укр. 2,0 50 червень     М

390 604
Абрамов, В.В. и Тонкошкур, 

М.В.  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ 

ТУРИЗМУ (ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА)” для 

студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.140103 (6.020107) – "Туризм".

Укр. 2,0 50 червень     М

391 604
Александрова С.А., Кравець 

О.М.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 

роботи та виконання розрахунуово-графічної роботи з 

дисципліни "Професійна комунікативна компетентність" 

(для студентів 6-го курсу заочної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рвівня спеціаліст 

спеціальностей 7.14010101 - "Готельна і ресторанна 

справа",7.14010301 - "Туризмознавство")

Укр. 2,0 50 Червень     М

392 604
Александрова С.А., Сегеда 

І.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 

роботи з дисципліни "Економіка підприємства" (для 

студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання 

напряму підготовки  6.140101 - "Готельно-ресторанна 

справа")

Укр. 2,0 50 червень     М

393 604
Александрова С.А., Сегеда 

І.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни "Економіка підприємства" (для 

студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання 

напряму підготовки  6.140101 - "Готельно-ресторанна 

справа")

Укр. 2,0 50 червень     М

394 604
Александрова, С.А. , 

Ігнатова Н.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної 

роботи з дисципліни ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 – 

«Менеджмент організацій і адміністрування»).

Укр. 2,0 50 Червень     М

395 604
Александрова, С.А. , 

Ігнатова Н.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни ФІНАНСОВИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 5 курсу денної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 

магістр спеціальностей 7.03060101,  8.03060101 

«ѐМенеджмент організацій і адміністрування»).

Укр. 2,0 50 червень     М



396 604
Александрова, С.А.,  

Гордієнко, Т.В., Ігнатова Н.І. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної 

роботи з дисципліни ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Укр. 2,0 50 червень     М

397 604
Александрова, С.А.,  

Гордієнко, Т.В., Ігнатова Н.І. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни ФІНАНСОВИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 5 курсу заочної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 

спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і 

адміністрування»). 

Укр. 2,0 50 червень     М

398 604 Андренко І.Б.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни "Готельна індустрія України" (для 

студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа")

Укр. 2,0 50 листопад     М

399 604 Андренко І.Б.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни "Готельна індустрія України" (для 

студентів 2-го курсу заочної форми навчання напрямів 

підготовки  6.030601 - "Менеджмент", 6.140101 - 

"Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм")

Укр. 2,0 50 листопад     М

400 604 Андренко І.Б.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічноїї роботи з дисципліни "Готельна індустрія 

України" (для студентів 1-го курсу денної форми навчання 

напряму піднготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна 

справа")

Укр. 2,0 50 листопад     М

401 604 Андренко І.Б.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічноїї роботи з дисципліни "Готельна індустрія 

України" (для студентів 2-го курсу заочної форми 

навчання напрямів піднготовки  6.030601 - 

"Менеджмент", 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 

6.140103 - "Туризм")

Укр. 2,0 50 листопад     М

402 604 Андренко І.Б.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни "Діловий туризм" (для студентів 5-го 

курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістр спеціальності 8.14010301 - 

"Туризмознавство"). 

Укр. 2,0 50 листопад     М



403 604
Балацька Н.Ю.,      Сегеда 

І.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної

роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з

дисципліни "Товарознавство" (для студентів 2-го і 3-го

курсу денної та 2-го і 4-го курсу заочної форм навчання

напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна

спрвава")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

404 604 Влащенко, Н.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ(для

студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 –

«Готельна і ресторанна справа»,

Укр. 2,0 50 вересень     М

405 604 Влащенко, Н.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ (для студентів 5 курсу всіх

форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

спеціальності 7.14010301 – «Туризмознавство»). 

Укр. 2,0 50 вересень     М

406 604 Влащенко, Н.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять,

самостійної роботи з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для

студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 –

«Готельна і ресторанна справа»). 

Укр. 2,0 50 вересень     М

407 604 Влащенко, Н.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять,

самостійної роботи з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ (для студентів 5 курсу всіх

форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

та магістр спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 –

«Туризмознавство», 8.14010101 - "Готельна і ресторанна

справа". 

Укр. 2,0 50 вересень     М

408 604
Давидова О.Ю.,     Сегеда 

І.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисциплін “ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ

”, "ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ” (для студентів 1

курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 -

“Готельно-ресторанна справа”)

Укр. 2,0 50 жовтень     М



409 604
Давидова О.Ю., Баландіна 

І.С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з

дисципліни "Організація ресторанного господарстваг"

(для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму

підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа")

Укр. 2,0 50 вересень     М

410 604
Давидова О.Ю., Баландіна 

І.С.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни

"Організація ресторанного господарстваг" (для студентів

3-го курсу денної та 4-го курсу заочної форм навчання

напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна

справа")

Укр. 2,0 50
вересень 

2014
М

411 604 Єфременко Т.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з

дисципліни "Основи наукових досліджень" (для студентів

4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки

6.140103 (6.020107) - "Туризм")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

412 604 Колесников О.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної

роботи з дисципліни "Маркетинг готельного і

ресторанного господарства" (для студентів 4-го курсу

денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 -

"Готельно-ресторанна справа")

Укр. 2,0 50 вересень     М

413 604 Колесников О.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ

МАРКЕТИНГ» (для студентів 5 і 6 курсу заочної форми

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

спеціальності 7.14010101 – «Готельна і ресторанна

справа»)

Укр. 2,0 50 вересень     М

414 604 Колесников О.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної

роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ»

(для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності

7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»).             

Укр. 2,0 50 березень     М

415 604 Кравець О.М.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної

роботи, та виконання контрольної роботи з дисципліни

"Організація анімаційних послуг в туризмі" (для студентів

2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму

підготовки  6.140101 - "Готельно-ресторанна справа")

Укр. 2,0 50 лютий     М



416 604
Кравець О.М.,          Рябєв 

А.А.

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до

практичних занять, самостійної роботи та виконання

контрольної роботи з дисципліни "Курортологія" (для

студентів 4-го курсу усіх форм навчання напряму

підготовки 6.140103 (6.020107) - "Туризм")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

417 604
Кравець О.М.,          Рябєв 

А.А.

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до

практичних занять, самостійної роботи та виконання

контрольної роботи з дисципліни "Курортологія" (для

студентів 4-го курсу усіх форм навчання напряму

підготовки  6.140101 - "Готельно-ресторанна справа")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

418 604 Кравець, О.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ

АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу заочної

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст спеціальності 7.03060101- «Менеджмент

організацій і адміністрування»).

Укр. 2,0 50 вересень     М

419 604 Ладиженська Р.С.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з

дисципліни "Менеджмент туризму" (для студентів 5-го

курсу заочної форми навчання напряму підготовки

6.140103 (6.020107) - "Туризм")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

420 604 Ладіженська Р.С.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної

роботи з дисципліни "Управління якістю туристичних

послуг" (для студентів 5-го курсу денної форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності

7.14010301 - "Туризмознавство")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

421 604 Ладіженська Р.С.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної

роботи з дисципліни "Управління якістю туристичних

послуг" (для студентів 5-го курсу денної форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності

8.14010301 - "Туризмознавство")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

422 604 Леонт’єва, Ю.Ю. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни «КОН’ЮНКТУРНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ» (для студентів

5 курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей

7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа», 7.14010301

– «Туризмознавство»)

Укр. 2,0 50 вересень     М



423 604 Леонт’єва, Ю.Ю. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ

АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст спеціальності 7.03060101- «Менеджмент

організацій і адміністрування»).

Укр. 2,0 50 вересень     М

424 604 Леонт’єва, Ю.Ю. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ

АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

спеціальності 8.03060101 - «Менеджмент організацій і

адміністрування»)

Укр. 2,0 50 вересень     М

425 604
Леонт’єва, Ю.Ю., Кравець, 

О.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «ДІЛОВЕ

АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 і 6 курсу заочної

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст спеціальності 7.03060101- «Менеджмент

організацій і адміністрування»).

Укр. 2,0 50 червень     М

426 604
Леонт’єва, Ю.Ю.,   Кравець, 

О.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ

АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу заочної

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст спеціальності 7.03060101- «Менеджмент

організацій і адміністрування»)

Укр. 2,0 50 червень     М

427 604
Леонт’єва, Ю.Ю.,   Кравець, 

О.М. 

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до

виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни

«Ділове адміністрування» (для студентів 5 і 6 курсів

денної та заочної форм навчання освітньо-

кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст спеціальностей

8.03060101, 7.03060101 – «Менеджмент організацій і

адміністрування»; )

Укр. 2,0 50 березень     М

428 604 Лук`яненко О.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної

роботи з дисципліни "Управління попитом" (для

студентів 6-го курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціальності 7.14010101 -

"Готельна і ресторанна справа")

Укр. 2,0 50 червень     М



429 604 Лук'яненко О.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної

роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ»

(для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності

7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»).             

Укр. 2,0 50 березень     М

430 604 Нохріна Л.А.,    Радіонова О.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

"Соціальні технології" (для студентів 4-го та 5-го курсу 

заочної форми навчання напрямів підготовки  6.140101 - 

"Готельно-ресторанна спрвава", 6.140103 (6.020107) - 

"Туризм")

Укр. 2,0 50 червень     М

431 604 Нохріна Л.А.,    Радіонова О.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-грфічної 

роботи з дисципліни "Соціальні технології" (для студентів 

4-го та 5-го курсу заочної форми навчання напрямів 

підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава", 

6.140103 (6.020107) - "Туризм")

Укр. 2,0 50 червень     М

432 604 Оболенцева Л.В., Писарева І.В.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

дисципліни "Маркетинг" (для студентів 3-го курсу денної 

форми навчання напряму підготовки  6.030601 - 

"Менеджмент")

Укр. 2,0 50 червень     М

433 604 Оболенцева Л.В., Писарева І.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ 

МАРКЕТИНГ» (для студентів 5 курсу денної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 

магістр спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 – 

«Готельна і ресторанна справа»)

Укр. 2,0 50 червень     М

434 604 Оболенцева Л.В., Писарева І.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ 

МАРКЕТИНГ (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної 

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 

спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»)

Укр. 2,0 50 червень     М

435 604 Оболенцева Л.В., Радіонова О.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-грфічної 

роботи з дисципліни "Основи наукових досліджень" (для 

студентів 5-го курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки  6.140103 (6.020107) - "Туризм")

Укр. 2,0 50 жовтень     М



436 604 Писаревський І.М.,  Поколодна М.М., Александрова С.А.     ., Влащенко Н.М., Погасій С.О.             

Методичні вказівкиз з організації магістерського 

проектування і виконання магістерських проектів  (для 

студентів денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 - 

"Туризмознавство")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

437 604 Писаревський І.М.,  Поколодна М.М., Александрова С.А., Влащенко Н.М., Леонт'єва Ю.Ю., Абрамов В.В., Тонкошкур М.В.,Рябєв А.А., Полчанінова І.Л., Кравець О.М.

Методичні вказівки з організації дипломного 

проектування і виконання дипломних проектів (для 

студентів 5-го курсу денної та 6-го курсу заочної форм 

навчання освітньо-кваліфікаційного рвівня спеціаліст 

спеціальності   7.14010301 - "Туризмознавство")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

438 604 Писаревський І.М., Андренко І.Б.

Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (для студентів 4 

і 5-го курсів усіх  форм навчання  напряму підготовки 

6.140101  - "Готельно-ресторанна справа")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

439 604 Писаревський І.М., Андренко І.Б., Александрова С.А.

Методичні вказівки з організації дипломного 

проектування і виконання дипломних проектів (для 

студентів 5-го курсу денної та 6-го курсу заочної форм 

навчання освітньо-кваліфікаційного рвівня спеціаліст 

спеціальності  7.14010101 - "Готельна і ресторанна 

справа")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

440 604 Писаревський І.М., Андренко І.Б., Александрова С.А.

Методичні вказівки з організації магістерського 

проектування і виконання магістерських  проектів (для 

студентів денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 - 

"Готельна і ресторанна справа")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

441 604 Писаревський І.М., Оболенцева Л.В.,  Александрова С.А.

Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (для студентів 

5 і 6-го курсів усіх  форм навчання  спеціальності 

7.03060101 - "Менеджмент організацій і 

адміністрування")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

442 604 Писаревський І.М., Оболенцева Л.В.,  Александрова С.А.

Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (для студентів  

денної форми навчання  спеціальності  8.03060101  - 

"Менеджмент організацій і адміністрування")

Укр. 2,0 50 жовтень     М



443 604 Писаревський І.М., Оболенцева Л.В.,  Александрова С.А.

Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (для студентів 4 

і 5-го курсів усіх  форм навчання  напряму підготовки   

6.030601  - "Менеджмент")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

444 604 Писаревський І.М., Оболенцева Л.В., Погасій С.О.,    Влащенко Н.М., АлександроваС.А.

Методичні вказівки з організації  дипломного 

проектування і виконання дипломних проектів (для 

студентів 5-го курсу денної та 6-го курсу заочної форм 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 

спеціальності   7.03060101 - "Менеджмент організацій і 

адміністрування")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

445 604 Писаревський І.М., Оболенцева Л.В., Погасій С.О., Влащенко Н.М., Александрова С.А.

Методичні вказівки з організації магістерського 

проектування і виконання магістерських проектів (для 

студентів  денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 - 

"Менеджмент організацій і адміністрування")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

446 604 Писаревський І.М., Поколодна М.М., Влащенко Н.М., Тонкошкур М.В., Александрова С.А.

Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (для студентів 4 

і 5-го курсів усіх  форм навчання  напряму підготовки 

6.140103  - "Туризм")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

447 604
Погасій С.О., Краснокутська 

Ю.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 

роботи та  виконання розрахунково-графічної роботи з 

дисципліни "Стандартизація, сертифікація, метрологія"  

для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання 

напряму піднготовки  6.030601 - "Менеджмент"

Укр. 2,0 50 червень     М

448 604
Погасій, С.О. и 

Краснокутська, Ю.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ (для студентів 5 курсу усіх форм 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 

cпеціаліст, спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 – 

«Менеджмент організацій і адміністрування»)

Укр. 2,0 50 червень     М



449 604 Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ (для студентів 5 курсу денної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 

спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і 

адміністрування»)

Укр. 2,0 50 жовтень     М

450 604 Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи 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 жовтень     М

451 604 Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 5 курсу заочної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 

спеціальності 7.14010101 – «Готельна і ресторанна 

справа»).

Укр. 2,0 50 вересень     М

452 604
Погасій, С.О., Стешенко 

О.Д., Краснокутська, Ю.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, 

самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

В ГАЛУЗІ (для студентів 5 курсу денної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 

8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»).

Укр. 2,0 50 жовтень     М

453 604 Полчанінова, І.Л. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни «РЕКРЕАЦІЙНІ 

КОМПЛЕКСИ СВІТУ(у тому числі Турресурси України)» 

(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 

напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна 

справа»).

Укр. 2,0 50 жовтень     М

454 604 Полчанінова, І.Л.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» (для студентів 5 

курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліст спеціальності 7.14010301 – 

«Туризмознавство»).

Укр. 2,0 50 вересень     М



455 604 Полчанінова, І.Л. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної 

роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»).

Укр. 2,0 50 вересень     М

456 604 Полчанінова, І.Л. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»).

Укр. 2,0 50 вересень     М

457 604 Радіонова О.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

"Івент-технології" (для студентів 2-го курсу денної та 

заочної форм навчання напрямів підготовки  6.140101 - 

"Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм") 

Укр. 2,0 50 вересень     М

458 604 Радіонова О.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

"Кон'юктурні дослідження галузевого ринку" (для 

студентів 6-го курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 

7.14010101 - "Готельно-ресторанна справа", 7.14010301 - 

"Туризмознавство")

Укр. 2,0 50 вересень     М

459 604 Радіонова О.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

"Кон'юктурні дослідження галузевого ринку" (для 

студентів 6-го курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 

7.14010101 - "Готельна і ресторанна справа", 7.14010301 - 

"Туризмознавство")

Укр. 2,0 50 вересень     М

460 604 Рябєв А.А.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 

роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з 

дисципліни "Матеріально-технічна база готелів та тур. 

комплексів" (для студентів 2-го курсу денної та заочної 

форм навчання напряму підготовки  6.140101 - "Готельно-

ресторанна справа")

Укр. 2,0 50 жовтень     М



461 604 Рябєв, А.А. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни «РЕКРЕАЦІЙНІ 

КОМПЛЕКСИ» (для студентів 4 курсу денної та заочної 

форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – 

«Туризм»).

Укр. 2,0 50 вересень     М

462 604
Степанов А.Є.,     Кравець 

О.М.,          Рябєв А.А.

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до 

практичних занять, самостійної роботи та виконання 

контрольної роботи з дисципліни "Курортологія" (для 

студентів 2-го і 3-го курсу усіх форм навчання напряму 

підготовки  6.030601 - "Менеджмент")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

463 604 Стешенко О.Д.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

"Технологія готельної справи"  для студентів 2-го курсу 

денної форми навчання напряму піднготовки  6.140103 

(6.020107)  - "Туризм")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

464 604 Тонкошкур М.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 

роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни 

"Міжнародний туризм" (для студентів 6-го курсу заочної 

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст спеціальності 7.14010301 - "Туризмознавство")

Укр. 2,0 50 жовтень     М

465 604 Тонкошкур, М.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ 

ТУРИЗМ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 

8.14010301 – «Туризмознавство»).

Укр. 2,0 50 червень     М

466 604 Тонкошкур, М.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового 

проекту з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ” (для 

студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання 

напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент").

Укр. 2,0 50 червень     М

467 604 Тонкошкур, М.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ 

ТУРИЗМ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 

спеціальності7.14010301 – «Туризмознавство»).

Укр. 2,0 50 червень     М



468 604 Тонкошкур, М.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, 

самостійної роботи та виконання контрольної роботи з 

дисциплін “ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО”, 

"ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ (ТУРИСТСЬКЕ 

КРАЇНОЗНАВСТВО)"  (для студентів 1 курсу деної та 

заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 

(6.020107) – "Туризм").

Укр. 2,0 50 червень     М

469 605 Н. У. Гюлєв, Ю. О. Давідіч

Методичні вказівки до практичних робіт і самостійної 

роботи з дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 

курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03060107 – 

«Логістика»)

Укр. 1,0 50 травень М

470 605 Н. У. Гюлєв, Ю. О. Давідіч

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 

курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03060107 – 

«Логістика»).

Укр. 1,0 50 травень М

471 605 Н. У. Гюлєв

Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Логістика» (для 

студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»).

Укр. 1,0 50 травень М

472 605 Н. У. Гюлєв

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи 

(контрольної роботи) з дисципліни «Логістичний 

менеджмент» для студентів 5 курсу заочної форми 

навчання за спеціальністю 8.03060107 «Логістика».

Укр. 1,0 50 жовтень М

473 605 Н. У. Гюлєв

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи 

(контрольної роботи) з дисципліни «Фінансові потоки в 

логістичних системах» для студентів 5 курсу денной та 5 

курсу заочної форми навчання за спеціальністю 

7.03060107, 8.03060107 «Логістика».

Укр. 1,0 50 травень М

474 605 Н. У. Гюлєв

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи 

(контрольної роботи) з дисципліни: «Аналіз ефективності 

логістичних систем» для студентів 6 курсу заочної форми 

навчання за спеціальністю 8.03060107 «Логістика».

Укр. 1,0 50 жовтень М



475 605 Н. У. Гюлєв

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи 

(контрольної роботи) з дисципліни: «Логістика» для 

студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».

Укр. 1,0 50 травень М

476 605 Ю. О. Давідіч

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» 

(для студентів 5 курсу денної  форми навчання 

спеціальності 8.07010102 – «Організація перевезень і 

управління на транспорті (за видами транспорту)» )

Укр. 1,0 50 червень М

477 605 Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Ефективність транспортних 

процесів» (для студентів напряму підготовки 6.070101 – 

«Транспортні технології (за видами транспорту))

Укр. 1,0 50 червень М

478 605 Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька

Методичні вказівки до практичних робіт і самостійної 

роботи з дисципліни «Ефективність транспортних 

процесів» (для студентів напряму підготовки 6.070101 – 

«Транспортні технології (за видами транспорту))

Укр. 1,0 50 вересень М

479 605 Ю. О. Давідіч

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська 

діяльність» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 

заочної форм спеціальності 7.07010102, 8. 07010102 – 

«Організація перевезень і управління на транспорті 

(міському електротранспорті)» ), спеціальності 

7.03060107– «Логістика»)

Укр. 1,0 50 вересень М

480 605 Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 

роботи з дисципліни «Організація і технологія 

перевезень» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 

заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 

«Менеджмент»)

Укр. 1,0 50 жовтень М

481 605 Є. І. Куш

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Логістика» (для студентів 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 травень М



482 605 Є. І. Куш

Методичні вказівки до контрольної і самостійної роботи 

та виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортні 

системи» (для студентів 1 курсу денної і 4 курсу заочної 

форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 

галузі знань 0801 – «Геодезія та землеустрій» за напрямом 

підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та 

землеустрій»)

Укр. 1,0 50 травень М

483 605 Є. І. Куш

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 

дисципліни «Спеціальні методи організації дорожнього 

руху» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм 

навчання спеціальностей 7.07010104 і 8.07010104 

«Організація і регулювання дорожнього руху»)

Укр. 1,0 50 жовтень М

484 605 Є. І. Куш

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 

практичних занять з дисципліни «Спеціальні методи 

організації дорожнього руху» (для студентів 5 курсу 

денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 

7.07010104 і 8.07010104 «Організація і регулювання 

дорожнього руху»)

Укр. 1,0 50 жовтень М

485 605 Є. І. Куш

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 

практичних занять з дисципліни «Торія міських 

пасажирських перевезень» (для студентів 5 курсу денної 

та заочної форм навчання спеціальностей 7.07010102 і 

8.07010102 «Організація перевезень і управління на 

транспорті (за видами транспорту)»).

Укр. 1,0 50 жовтень М

486 605 О. О. Лобашов

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка 

організації дорожнього руху» (для студентів 5 курсу 

денної та заочної форми навчання зі спеціальності 

7.07010104 і 8.07010104 «Організація і регулювання 

дорожнього руху»)

Укр. 1,0 50 жовтень М

487 605 О. О. Лобашов

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація 

руху видів транспорту» (для студентів 2 курсу денної та 3 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.070101 «Транспортні технології(за видами 

транспорту)»)

Укр. 1,0 50 червень М



488 605 О. О. Лобашов

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Транспортне 

планування великих та значних міст» (для студентів 5 

курсу денної та заочної форми навчання зі спеціальності 

7.07010104 і 8.07010104 «Організація і регулювання 

дорожнього руху»)

Укр. 1,0 50 травень М

489 605 О. О. Лобашов

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Транспортне 

планування міст» (для студентів 5 курсу денної та заочної 

форми навчання зі спеціальності 7.07010101 і 8.07010101 

«Транспортні системи»)

Укр. 1,0 50 травень М

490 605 О. О. Лобашов

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

дисципліни «Організація руху видів транспорту» (для 

студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.070101«Транспортні 

технології(за видами транспорту)»)

Укр. 1,0 50 травень М

491 605 О. О. Лобашов

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація 

дорожнього руху» (для студентів 4 курсу денної та 3 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.070101 «Транспортні технології(за видами 

транспорту)»)

Укр. 1,0 50 травень М

492 605 Я. В. Санько

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Вища та прикладна математика 

(Дослідження операцій 1)» (для студентів 2 курсу заочної 

форми навчання напрямку підготовки 6.030601 – 

«Менеджмент»)

Укр. 1,0 50 жовтень М

493 605 Я. В. Санько

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 

самостійної роботи з дисципліни «Вища та прикладна 

математика (Дослідження операцій 1)» (для студентів 2 

курсу денної та заочної форм навчання напрямку 

підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Укр. 1,0 50 жовтень М

494 605 Д. П. Понкратов

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 

4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 

6.030601 – Менеджмент).

Укр. 1,0 50 жовтень М



495 605 Д. П. Понкратов

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 

4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 

6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)).

Укр. 1,0 50 жовтень М

496 605 О. В. Прасоленко

Методичні вказівки до проведення практичних та 

виконання самостійних робіт з дисципліни “Основи теорії 

систем і системний аналіз“ (для студентів 3-4 курсу денної 

та заочної форм навчання за напрямом підготовки 

6.030601 "Менеджмент").

Укр. 1,0 50 травень М

497 605 Д. М. Рославцев

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 

практичних занять з дисципліни «Логістична 

інфраструктура» (для студентів 2-3 курсу денної і заочної 

форм навчання за напрямом 6.030601 - «Менеджмент» 

спеціальності «Логістика»).

Укр. 1,0 50 жовтень М

498 606 Ільєнко О.Л.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) (англійська мова)» (для 

організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 

«Туризм»).

Укр. 3,0 50 грудень М

499 606 Александрович С.В.

Збірник текстів та завдань для організації практичної 

роботи з дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 

курсу денної форми навчання напряму підготовки 

6.040106 «Екологія та охорона навколишнього 

середовища».

Укр. 4,0 50 травень М

500 606 Александрович С.В.

Збірник текстів та завдань для організації практичної 

роботи з дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.040106 «Екологія та охорона навколишнього 

середовища». 

Укр. 3,5 50 травень М

501 606 Анісенко О.В.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 

дисципліни “ Ділова іноземна мова” (англійська мова) 

(для студентів 3,4 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування»).

Укр. 5.8 др.а. 50 грудень М



502 606 Бугаева В.Ю.

ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ 

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) 

(для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання 

напряму 6.030601 «Менеджмент»). 

Укр. 3,0 50 червень М

503 606 Бучковская С.А.

Збірник текстів і завдань для організації самостійної 

роботи з дисциплін «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1- 2 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.140101– “ Готельно- ресторанна справа”).

Укр. 3,0 50 червень М

504 606
Бучковська С.А.,Сергєєва 

Г.Б.

Методичні вказівки до виконання самостійної та 

контрольної роботи з дисципліни “Іноземна мова” 

(англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми 

навчання).

Укр. 4,0 50 червень М

505 606
Бучковська С.А.,Сергєєва 

Г.Б.

Методичні вказівки до виконання самостійної та 

контрольної роботи з дисципліни “Іноземна мова” 

(англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми 

навчання). 

Укр. 2,0 50 жовтень М

506 606 Варава І.М. 

Збірник завдань для практичних занять з дисципліни 

«Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 2 

курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 

6.030601 «Менеджмент»).

Укр. 2.5 др.а 50 листопад М

507 606 Варава І.М.

Збірник текстів і завдань для самостійних занять з 

дисципліни «Друга іноземна мова » (французька мова) 

(для студентів 2 курсу денної форми навчання за 

напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Укр. 2.5 др.а 50 червень М

508 606 Варава І.М.

Збірник текстів і завдань для самостійних занять з 

дисципліни «Друга іноземна мова», «Друга іноземна 

мова*», (французька мова) (для студентів 2 курсу денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 

«Туризм»). 

Укр. 2.5 др.а 50 червень М

509 606 Видашенко Н. І.
Збірник завдань з англійської мови для слухачів Центру 

довузівської підготовки (Граматики та Лексика).
Укр. 3,0 50 вересень М

510 606 Видашенко Н. І
Збірник завдань з англійської мови для слухачів Центру 

довузівської підготовки (Читання та Письмо). 
Укр. 3,0 50 вересень М



511 606
Видашенко Н. І. і Сергєєва 

Г.Б. 

Збірник текстів і завдань для організації практичної 

роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) 

(для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.050702 – "Електромеханіка" спеціальностей 

“Електричний транспорт”, "Електричні системи і 

комплекси транспортних засобів", "Електричні системи 

автоматизації та електропривід".

Укр. 3,0 50 квітень М

512 606
Видашенко Н. І. и Сергєєва 

Г.Б. 

“VEHICLES: HISTORY AND 

MODERNITY”(“ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ: ІСТОРІЯ ТА 

СУЧАСНІСТЬ”: Навчальний посібник для організації 

практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» 

(англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми 

навчання напряму підготовки 6.050702 – 

"Електромеханіка" спеціальностей “Електричний 

транспорт”, "Електричні системи і комплекси 

транспортних засобів", "Електричні системи автоматизації 

та електропривід") видання 2, доповнене. 

Укр. 3,0 50 квітень М

513 606 Зуб В.О.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 

дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для 

студентів 2 курсів денної форми навчання підготовки 

6.030601 – “Менеджмент ”). 

Укр. 3,0 50 вересень М

514 606 Зуб В.О. 

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 

дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для 

студентів 2курсів денної форми навчання підготовки 

6.030601 – “Менеджмент ”). 

Укр. 3,0 50 вересень М

515 606 Зубенко С.О. 

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Ділова іноземна 

мова» (англійська мова), (для організації самостійної 

роботи студентів 3-4 курсів денної форми навчання 

напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування»).

Укр. 2,0 50 грудень М

516 606 Кладько Н.С.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 

дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», «Іноземна мова» (англійська мова) (для 

студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.060101 “Будівництво”, спеціальності 

”Теплогазопостачання і вентиляція”). 

Укр. 2,0 50 березень М



517 606 Крохмаль А.М.

Методичні вказівки для організації практичної та 

самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» 

(англійська мова) для студентів 5 курсу заочної форми 

навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні 

системи і технологіі».

Укр. 3,0 50 жовтень М

518 606 Крохмаль А.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для 

студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 

7.08010105 «Геоінформаційні системи і технологіі».

Укр. 3,0 50 жовтень М

519 606 Крохмаль А.М.

Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» (англійська мова) (для 

організації практичної роботи студентів 1та 2 курсів 

заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 

«Геодезія, картографія та землеустрій». 

Укр. 3,0 50 жовтень М

520 606 Курова Ю.В. 

Збірник текстів і завдань для організації практичної 

роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1- 2 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.030601 – “Менеджмент”). 

Укр. 2,0 50 травень М

521 606 Маматова О.В. 

Тексти і тестові завдання для самостійної роботи з 

дисципліни “Ділова іноземна мова” (англійська мова) для 

студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього 

середовища, та збалансоване природокористування”. 

Укр. 3,0 50 лютий М

522 606 Моштаг Є.С. 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для 

студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»).

Укр. 2,0 50 червень М

523 606 Моштаг Є.С.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для 

студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»).

Укр. 2,0 50 червень М



524 606 Міщенко К.О. 

Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова», 

(англійська мова) для організації самостійної роботи 

студентів 1-2 курсу заочної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування»). 

Укр. 2,0 50 травень М

525 606
Міщенко Н.Д., 

Тарабановська О.М.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 

дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу 

денної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» 

спеціальності «Логістика»). 

Укр. 3,0 50 червень М

526 606 Некрасова І.О.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 

дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для 

самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми 

навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво», 

спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція »).

Укр. 3,0 50 листопад М

527 606 Некрасова І.О.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 

дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для 

самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво», 

спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція »). 

Укр. 3,0 50 листопад М

528 606 Омельченко А.В.

Методичнi вказiвки з дисципліни «Іноземна мова» для 

організації практичної роботи студентів 1 курсу денної 

форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона 

праці».

Укр. 3,0 50 червень М

529 606 Першина Н.В.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» 

(англійська мова) (для організації самостійної роботи 

студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму 

підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування»).

Укр. 4,0 50 травень М

530 606 Писаренко Л.М. 

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Iноземна мова 

професiйного спрямування» (англійська мова) для 

організації практичної роботи студентів 2 курсу денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 

«Готельно-ресторанна справа».

Укр. 3,0 50 вересень М



531 606 Потапенко С.М. 

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Друга іноземна 

мова» (німецька мова) для організації практичної роботи 

студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»), 

6.020107 «Туризм».  

Укр. 4,0 50 вересень М

532 606 Потапенко С.М. 

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Друга іноземна 

мова» (німецька мова) для організації практичної роботи 

студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»), 

6.020107 «Туризм». 

Укр. 4,0 50 вересень М

533 606 Пряницька В.Б.

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА 

МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) для студентів 1 курсу 

заочної форми навчання

напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (Водні 

ресурси)”

Укр. 3,0 50 грудень М

534 606
Сергєєва Г.Б., Крохмаль 

А.М.

Методичні вказівки для організації практичной роботи з 

дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для 

студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 

6.080101“Геодезія, картографія та землеустрій” 

спеціальності Геоінформаційні системи і технології ).

Укр. 3,0 50 травень М

535 606 Юрченко Д.О. 

Збірник тестів з дисциплін «Ділова іноземна мова», 

«Ділова іноземна мова друга» (німецька мова) для 

організації самостійної роботи студентів 4 курсу денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 

«Туризм»).

Укр. 3,0 50 червень М

536 606 Юр’єва, Н.П.

Збірник текстів з дисциплін «Друга іноземна мова», 

«Друга іноземна мова*», (французька мова) для 

організації практичної роботи студентів 2 курсу денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 

«Туризм»). 

Укр. 4,0 50 листопад М

537 606 Юр’єва, Н.П. 

Збірник текстів з дисципліни «Друга іноземна мова», 

(французька мова) для організації практичної та 

самостійної роботи студентів 1-2 курсу заочної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). 

Укр. 5,0 50 жовтень М



538 606 Юр’єва, Н.П.

Збірник текстів і завдань з дисципліни «Друга іноземна 

мова»,«Друга іноземна мова*», (французька мова) для 

організації практичної роботи студентів 2 курсу денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 

«Готельно-ресторанна справа»). 

Укр. 5,0 50 березень М

539 701 Жигло О.О.

 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням») (для 

студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 

електротехнології»).

Укр. 2,0 50 Листопад М

540 701 Малюкова О.Ю.

 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни «Ділова українська мова» (для 

студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування»).

Укр. 2,0 50 Листопад М

541 701 Хомякова  О.В.

 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної 

форми навчання напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти). 

Укр. 2,0 50 Листопад М

542 701 Хомякова  О.В.

 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 

курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та слухачів другої 

вищої освіти).

Укр. 2,0 50 Листопад М

543 701 Хомякова  О.В.

 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для 

студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої 

вищої освіти).

Укр. 2,0 50 Листопад М

544 701 Хомякова  О.В.

 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Університетська освіта» (для студентів 1 курсу заочної 

форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-

ресторанна справа» та слухачів другої вищої освіти).

Укр. 2,0 50 Листопад М



545 701 Хомякова  О.В.

 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для 

студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої 

вищої освіти).

Укр. 2,0 50 Листопад М

546 701 Хомякова  О.В.

 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Університетська освіта» (для студентів 1 курсу заочної 

форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-

ресторанна справа» та слухачів другої вищої освіти).

Укр. 2,0 50 Листопад М

547 702
Бочаров Б.Г., Плотникова 

Т.А., Соколова Г.П.

Основы информатики. Методические указания для 

практических и самостоятельных работ по курсу "Основы 

информатики и вычислительной техники" для 

иностранных студентов подготовительного отделения 

гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-

экономических, охраны здоровья, биологических, 

физкультурных и сельскохозяйственных специальностей

Укр. 1,0 50 41365 М

548 702
Вальченко И.В., Лубяная 

О.Л.

Сборник контрольных и самостоятельных работ 

(приложение к учебному пособию "Ступень-1", "Ступень-

2", "Ступень-3") по курсу "Русский язык" для 

иностранных студентов подготовительного отделения 

гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-

экономических, охраны здоровья, биологических, 

физкультурных и сельскохозяйственных специальностей

Укр. 3,3 50 41518 М

549 801

Ачкасов, А.Є. и Склярук, 

Н.І. и Ковалевська, 

А.В. и Базецька, Г.І.

Методичні вказівки до організації дипломування та 

виконання дипломних робіт (для студентів усіх форм 

навчання і слухачів другої вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 

«Економіка підприємства»)

Укр. 1,5 50 травень М

550 801
Ачкасов, А.Є. и Склярук, 

Н.І. и Базецька, Г.І.

Програма і методичні вказівки з проходження 

переддипломної практики (для студентів освітньо – 

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої 

вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 

підприємства)

Укр. 1,0 50 травень М



551 801 Базецька Г.І.,Шокурова, Н.В.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і 

проведення практичних занять з дисципліни «Управління 

капіталом (для студентів освітньо – кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка 

підприємства).

Укр. 1,0 50 жовтень М

552 801 Базецька Г.І.,Шокурова, Н.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Управління капіталом (для студентів 

освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства).

Укр. 1,2 50 жовтень М

553 801 Базецька Г. І.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Фінанси» (для студентів слухачів другої 

вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 

підприємства (за видами економічної діяльності) і 

7.03050901 – Облік і аудит)

Укр. 0,9 50 травень М

554 801 Базецька Г. І., Петрова В. Ф. 

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 

дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів 6 курсу 

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 

7.03050901 «Облік і аудит»)

Укр. 1,2 50 жовтень М

555 801 Базецька Г. І., Петрова В. Ф. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів 6 курсу 

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 

7.03050901 «Облік і аудит»)

Укр. 1,2 50 жовтень М

556 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з

курсу «Економіко-математичні методи і моделі» (для

слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей

7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік

і аудит»).

Укр. 0,9 50 вересень М

557 801 Гелеверя Є. М.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з

дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних

установ» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня

«спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка

підприємства). 

Укр. 0,9 50 Квітень М



558 801 Гелеверя Є.М.

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення

практичних занять і виконання контрольної роботи з

дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів освітньо –

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності

7.03050401 – Економіка підприємства). 

Укр. 2,0 50 Квітень М

559 801 Горєлкіна Ю. В.

 Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення

практичних занять і виконання контрольної роботи з

дисципліни «Управління витратами» (для студентів

слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного

рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка

підприємства).

Укр. 2,0 50 Квітень М

560 801 Ковалевська А. В.

Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної

роботи з дисципліни «Антикризове управління

підприємством» (для слухачів другої вищої освіти заочної

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст, напрям підготовки 0305 – «Економіка і

підприємництво» спеціальності 7.03050401 – «Економіка

підприємства (за видами економічної діяльності)»).

Укр. 2,0 50 вересень М

561 801 Ковалевська А. В.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи

студентів та завдання до виконання контрольної роботи з

дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність»

(для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 0305

– «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030509 –

«Облік і аудит»). 

Укр. 2,0 50 вересень М

562 801 Пасічний В. О.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з

дисципліни «Внутрішньоекономічний механізм

підприємства» (для слухачів другої вищої освіти освітньо

– кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності

7.03050401 – Економіка). 

Укр. 0,9 50 квітень М



563 801
Пасічний В. О., Журавель В. 

В.

Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення

практичних занять з дисципліни «Планування і контроль

на підприємстві» (для студентів освітньо –

кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки

6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої

вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня

«спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка

підприємства).

Укр. 0,9 50 квітень М

564 801
Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , 

Ю.В. 

Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення

практичних занять з дисципліни «Обгрунтування

господарських рішень і оцінювання ризиків» (для

студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і

для слухачів другої вищої освіти освітньо –

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей

7.03050401 – Економіка підприємства). 

Укр. 2,0 50 квітень М

565 801
Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , 

Ю.В. 

Методичні вказівки для виконаннярозрахунково -

графічної роботи з дисципліни «Обгрунтування

господарських рішень і оцінювання ризиків» (для

студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і

для слухачів другої вищої освіти освітньо –

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей

7.03050401 – Економіка підприємства). 

Укр. 0,9 50 квітень М

566 801 Поспєлов О.В.

 Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення

практичних занять та виконання контрольної роботи з

курсу „ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ВИРОБНИЦТВА”(для студентів заочної форми навчання,

напряму підготовки 6.050701 -«Електротехніка та

електротехнології»). 

Укр. 2,0 50 травень М

567 801 Пушкар, Т.А.

Методичні вказівки з виконання контрольної роботи з

дисципліни «Державне і регіональне управління» (для

слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101-

Менеджмент організацій і адміністрування). 

Укр. 2,0 50 жовтень М



568 801 Пушкар, Т.А.

Методичні вказівки з виконання контрольної роботи з

дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність

підприємств» (для слухачів другої вищої освіти

спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і

адміністрування).

Укр. 0,9 50 жовтень М

569 801
Пушкар, Т.А., Шокурова 

Н.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання

контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація

діяльності об’єднань підприємств» (для студентів освітньо

– кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої

вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка

підприємства).

Укр. 0,9 50 жовтень М

570 801 Сіренко Н.М.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни

«Макроекономіка» (для студентів слухачів другої вищої

освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства і

7.03050901 – Облік і аудит)

Укр. 0,9 50 травень М

571 801 Сіренко Н.М., Кожокіна К.С.

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення

практичних занять і виконання контрольної роботи з

дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу

освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів

підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509

– Облік і аудит). 

Укр. 2,0 50 травень М

572 801 Склярук, Н.І.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з

дисципліни «Економіка і організація діяльності

підприємств міського господарства» (для студентів

освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів

підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).

Укр. 1,2 50 жовтень М

573 801 Склярук, Н.І.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з

дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів

освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань

0305 – Економіка і підприємництво і слухачів другої

вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня

«спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка

підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит). 

Укр. 1,5 50 жовтень М



574 801 Склярук, Н.І.

Методичні вказівки для виконання розрахунково –

графічної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси

підприємства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного

рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 –

«Менеджмент» і слухачів другої вищої освіти

спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і

адміністрування). 

Укр. 1,2 50 жовтень М

575 801

Склярук, Н.І. и Ковалевська, 

А.В. и Базецька, 

Г.І. и Петрова, В.Ф. 

 Методичні вказівки до виконання випускної роботи за

фахом (для студентів 5 курсу заочної форми навчання

спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям

підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво»). 

Укр. 2,0 50 червень М

576 801
Соловйова, О.Є., Соловйов 

О. В.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи

«Економіка праці та соціально-трудові відносини» з

дисципліни (для слухачів другої вищої освіти

спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і

адміністрування).

Укр. 0,9 50 червень М

577 801
Соловйова, О.Є., Соловйов 

О. В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять і

самостійної роботи з дисципліни «Економіка праці та

соціально-трудові відносини» з дисципліни (для слухачів

другої вищої освіти спеціальності 7.03060101-

Менеджмент організацій і адміністрування).

Укр. 2,0 50 червень М

578 801
Соловйова, О.Є., Соловйов 

О. В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з

дисципліни «Управління нерухомістю» (для студентів

освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства).

Укр. 0,9 50 червень М

579 802
Воронкова Т.Б., Карпалюк 

І.Т.,                Карюк А.О.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з

курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН

заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504

«Економіка підприємства»).

Укр. 2,0 50 Вересень М

580 802
Воронкова Т.Б., Карпалюк 

І.Т.,                Карюк А.О.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з

курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН

заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101

"Будівництво" спеціальності «Міське будівництво і

господарство»).

Укр. 2,0 50 Вересень М



581 802
Воронкова Т.Б., Карпалюк 

І.Т.,                Карюк А.О.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з

курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН

заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504

«Економіка підприємства»).

Укр. 2,0 50 Вересень М

582 802
Воронкова Т.Б., Карпалюк 

І.Т.,                Карюк А.О.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу

«Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної

форми навчання напряму підготовки 6.060101

«Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і

господарство»).

Укр. 2,0 50 Вересень М

583 802
Воронкова Т.Б., Карпалюк 

І.Т.,                Карюк А.О.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу

«Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної

форми навчання напряму підготовки 6.060101

"Будівництво" спеціальності «Міське будівництво і

господарство»).

Укр. 2,0 50
Листопад-

грудень
М

584 802
Воронкова Т.Б., Карпалюк 

І.Т.,                Карюк А.О.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу

«Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної

форми навчання напряму підготовки напряму підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»).

Укр. 2,0 50 Вересень М

585 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 

В.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних

робот з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для

слухачів ФПО та ЗН спеціальностей 7.06010101

«Промислове і цивільне будівництво», 7.06010104

«Міське будівництво і господарство»).

Укр. 2,0 50 Вересень М

586 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 

В.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу

«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5

курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму

підготовки 6.060101 "Будівництво та архітектура"

спеціальності 7.06010104 «Міське будівництво і

господарство»).

Укр. 1,5 50 Вересень М

587 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 

В.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу

«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для слухачів

другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010101

«Промислове та цивільне будівництво»).

Укр. 2,0 50 Вересень М

588 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 

В.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу

«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5

курсу заочної форми навчання напряму підготовки

6.060101- «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти

ФПО та ЗН спеціальності 7.06010104 «Міське

будівництво і господарство»).

Укр. 2,0 50 Вересень М



589 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 

В.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з

курсу «Геоінформаційні системи» (для слухачів другої

вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107

«Теплогазопостачання і вентиляція»). 

Укр. 2,0 50 Вересень М

590 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 

В.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з

курсу «Геоінформаційні системи» (для слухачів другої

вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107

«Теплогазопостачання і вентиляція»).

Укр. 2,0 50 Вересень М

591 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 

В.М.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з

курсу «Геоінформаційні технології» (для студентів 6

курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання спеці-альності

7.06010103 «Міське будівництво і господарство»). 

Укр. 2,0 50 Вересень М

592 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 

В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з

курсу «1С:Бухгалтерія» (для слухачів другої вищої освіти

ФПО та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»).

Укр. 2,0 50 Вересень М

593 802
Воронкова Т.Б., Охріменко 

В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з

курсу «Геоінфо-рмаційні системи» (для слухачів другої

вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107

«Теплогазопостачання і вентиляція»)

Укр. 2,0 50 Грудень М

594 802 Воронкова Т.Б., Охріменко В.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з 

курсу «Геоінформаційні системи» (для слухачів другої 

вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 

«Теплогазопостачання і вентиляція»). 

Укр. 2,0 50 Вересень М

595 802 Карпалюк І.Т.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 

курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 

"Будівництво", та слухачів другої вищої освіти за 

спеціальністю 7.06010103 «Міське будівництво і 

господарство»).

Укр. 2,0 50 Листопад М

596 802 Карпалюк І.Т.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 

курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 

"Будівництво", та слухачів другої вищої освіти за 

спеціальністю 7.06010101 «Промислове та цивільне 

будівництво»).

Укр. 2,0 50 Листопад М



597 802 Карпалюк І.Т., Анісімов А. М.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 

курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної 

форми навчання, за напрямами підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» та 

слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 

7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік 

і аудит»).

Укр. 2,0 50 Жовтень М

598 802 Карпалюк І.Т., Анісімов А. М.

 Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 

курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної 

форми навчання, за напрямами підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» та 

слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 

7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік 

і аудит»).

Укр. 2,0 50 Листопад М

599 802 Карпалюк І.Т., Анісімов А. М.

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу 

«Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми 

навчання, за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» та слухачів 

другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 

«Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік і аудит»). 

Укр. 2,0 50 Жовтень М

600 802 Карпалюк І.Т., Карюк А.О.,               Петренко К.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 

робіт З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 

ТА ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів заочної форми 

навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка» та 

слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 

«Електричний транспорт»). 

Укр. 2,0 50 Жовтень М

601 802 Карпалюк І.Т., Карюк А.О.,               Петренко К.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи З 

ДИСЦИПЛІНИ «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА 

ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів заочної форми 

навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка» та 

слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 

«Електричний транспорт»). 

Укр. 2,0 50 Листопад М

602 802 Лукіна Е.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт 

З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» (для 

студентів заочної форми навчання напряму 6.050701 

«Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої 

вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні 

системи електроспоживання»). 

Укр. 2,0 50 Жовтень М



603 802 Чернявська М.В.,      Кузнецов А.І. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи З 

ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» (для студентів заочної форми 

навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» та слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи 

електроспоживання»).

Укр. 2,0 50 Жовтень М

604 802 Чернявська М.В., Кузнецов А.І. 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-

графічної роботи «РОЗРАХУНОК ТРИФАЗНОЇ 

СИНХРОННОЇ МАШИНИ» З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» (для студентів заочної форми 

навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» та слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи 

електроспоживання»).

Укр. 2,0 50 Листопад М

605 802 Чернявська М.В., Кузнецов А.І. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи З 

ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» (для студентів заочної форми 

навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка» та 

слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 

«Електричний транспорт»). 

Укр. 2,0 50 Грудень М

606 803 Васильєв О.В., Шевченко В.С.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни «Регіональний 

менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 

напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

Укр. 2,0 50 Грудень М

607 803 Васильєв О.В., Шевченко В.С.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 

самостійного вивчення дисципліни «Регіональний 

менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 

напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

Укр. 2,0 50 Грудень М

608 803 Одаренко Т.Є.

«Менеджмент в будівництві»: методичні вказівки до 

проведення практичних занять та самостійного вивчення 

дисципліни (для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 7.06010101 – «Промислове та цивільне 

будівництво» та слухачів другої вищої освіти 

спеціальності «Промислове та цивільне будівництво») 

Укр. 2,0 50 Грудень М



609 803 Пашков В.І.       

Безпека життєдіяльності та цивільна оборона: Методичні 

вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

(для студентів заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 

6.050701 - «Електротехніка та електротехнології»)

Укр. 2,0 50 Грудень М

610 803 Пашков В.І.       

Безпека життєдіяльності: Методичні вказівки до 

виконання контрольної роботи з дисципліни (для 

студентів заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 

6.030504 – «Економіка підприємства, 6.030509 – «Облік і 

аудит», 6.030601 –  «Менеджмент», 6.060101 – 

«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти)

Укр. 2,0 50 Листопад-груденьМ

611 803 Пашков В.І.       

Безпека життєдіяльності: Методичні вказівки до 

проведення практичних занять з дисципліни (для 

студентів заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства, 6.030509 «Облік і 

аудит», 6.030601 – «Менеджмент» та 6.060101 

–«Будівництво»)

Укр. 2,0 50 Грудень М

612 803 Пашков В.І.       

Охорона праці: Методичні вказівки до проведення 

практичних занять, виконання контрольної роботи та 

самостійної роботи з дисципліни (для студентів заочної 

форми навчання напрямів підготовки 6.050701 - 

«Електротехніка та електротехнології», 6.060101 – 

«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти)

Укр. 2,0 50 Грудень М

613 803 Пашков В.І.       

Охорона праці в галузі: Методичні вказівки до проведення 

практичних занять, виконання контрольної роботи та 

самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної 

форми навчання спеціальностей 7.05070103 - 

«Електротехнічні системи електроспоживання», 

7.03050401 – «Економіка підприємства», 7.03050901 – 

«Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти)

Укр. 1,5 50 Грудень М



614 803 Пашков В.І.       

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ: Методичні вказівки до 

самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної 

форми навчання спеціальностей 7.03050401 – «Економіка 

підприємства», 7.03050901 – «Облік і аудит», 7.03060101 -  

«Менеджмент організацій і адміністрування» та слухачів 

другої вищої освіти)

Укр. 2,0 50 Грудень М

615 803 Пашков В.І.       

Основи охорони праці: Методичні вказівки до виконання 

контрольної роботи з дисципліни (для слухачів другої 

вищої освіти спеціальностей «Економіка підприємства та 

«Облік і аудит»)

Укр. 2,0 50 Грудень М

616 803 Поспєлов О.В.

„ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”: 

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 

практичних занять та виконання контрольної роботи  з 

курсу (для слухачів другої вищої спеціальності 

«Електричний транспорт»)

Укр. 2,0 50 Грудень М

617 803 Фісун К.А.

Контролінг: Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни (для слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 

адміністрування»)

Укр. 2,0 50 Грудень М

618 803 Фісун К.А.

Контролінг: Методичні вказівки до проведення 

практичних занять та самостійного вивчення дисципліни 

(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 

7.03060101 – «Менеджмент організацій і 

адміністрування»)

Укр. 2,0 50 Грудень М


