
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 Пустовойтова О.М.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»)

укр 1,5 50 листопад М

2 101 Жиляков В.Я.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 2 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»)

укр 1,0 50 листопад М

3 101
Попельнух В.М., 
Пустовойтова О.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Проектування дерев'яних 
конструкцій» (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво»)

укр 1,0 50 листопад М

4 101
Шаповалов О.М.,                                                                      
 Псурцева Н.О.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту №2, 
практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 
«Проектування залізобетонних конструкцій». Розділ 3. 
Розрахунок та проектування попередньо напруженої 
залізобетонної підкранової балки (для студентів 4-5 курсів 
денної, заочної форм навчання та для слухачів другої 
вищої освіти напряму підготовки 6.060101"Будівництво" 
та спеціальності 7.06010101 – «ПЦБ»)

укр 2,0 50 червень М

5 101
Стоянов Є.Г.,                                        
Псурцева Н.О.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту №2, 
практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 
«Проектування залізобетонних конструкцій». Розділ 2. 
Конструктивний розрахунок двогілкової колони, 
фундаменту і безрозкісної ферми покриття 
одноповерхової промислової будівлі (для студентів 4-5 
курсів денної, заочної форм навчання та для слухачів 
другої вищої освіти напряму підготовки 
6.060101"Будівництво" та спеціальності 7.06010101 – 
«ПЦБ»)

укр 1,0 50 січень М



6 101 Седишев Є.С.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Залізобетонні конструкції» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 Міське 
будівництво та господарство)

укр 1,5 50 листопад М

7 101 Сєдишев Є.С.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни « конструкції будівель та споруд» (для 
студентів 4 курсу напряму підготовки 6.060102 
"архітектура").

укр 1,5 50 червень М

8 101 Кулаков О.Ю.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту , 
практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 
«Будівельні конструкції (Залізобетонні конструкції)» (для 
студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму  
підготовки 6.060101 «Будівництво»). 

укр. 1,5 50 листопад М

9 101 Сєдишев Є.С.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни « конструкції будівель та 
споруд» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 
6.060102 "архітектура")

укр 1,0 50 червень М

10 101 Седишев Є.С.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 - 
Промислове та цивільне будівництво, 7.06010103 Міське 
будівництво та господарство,7.06010107 - 
Теплогазопостачання і вентиляція)

укр 1,5 50 листопад М

11 101 Лугченко О.І. 
Руководство до практичних занять з дисципліни «Наукові 
дослідження» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 «ПЦБ»)

рос. 2,0 50 Травень М

12 102
Яковлев Є.А.,                                            
Самородов О.В.,                                                             
Гаврилюк О.В.

Методичні вказівки та програма до проходження 
навчальної геологічної практики для студентів 2 курсу, 
напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво."

укр. 1,0 50 Березень М

13 102 Бронжаєв М.Ф.

Методические указания к выполнению курсового проекта 
по дисциплине "Основания и фундаменты" 
(для студентов всех форм обучения  направление 
подготовки 6.060101 - "Строительство" и слушателей 
второго высшего образования направления подготовки 
6.060101 - "Строительство")

рос. 2,0 50 Березень М



14 104 Алексахін О.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання і контрольної роботи з дисципліни 
"Спецкурс з енергозбереження" (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 
"Будівництво", спеціальності "Міське будівництво і 
господарство", спеціалізації "Технічне 
обслуговування,ремонт і реконструкція будівель")

укр. 1,2 50 листопад М

15 105а Завальний О.В., Апатенко Т.М

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 
розрахунково-графічного та практичних завдань з 
навчальної дисципліни „Планування та забудова 
територій ” (для слухачів 1 курсу за напрямом підготовки 
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 
спеціальністю  (професійне спрямування) 8.08010104 
«Оцінка землі та нерухомого майна», магістр 

укр. 0,9 50 лютий М

16 105а
Завальний О.В.,                                            
Апатенко Т.М., 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Планування та 
забудова територій ” (для слухачів 1 курсу за напрямом 
підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 
спеціальністю  (професійне спрямування) 8.08010104 
«Оцінка землі та нерухомого майна»

укр. 0,8 50 лютий М

17 105а Губіна М.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, 
практичних занять і розрахунково-графічної роботи
з навчальної  дисципліни «Основи планування територій» 
(для студентів 2 курсу заочної та 3курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.080101 
«Геодезія,картографія та землевпорядкування»)

рус 1,5 50 лютий М

18 105а Черноносова Т.О.

МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання практичних 
занять, розрахунково-графічного завдання та самостійної 
роботи з дисципліни
«Інженерний благоустрій територій великих міст» (для 
студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної, прискореної 
форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010103 - Міське будівництво та 
господарство)

укр. 1,0 50 лютий М



19 105а Черноносова Т.О.

МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання практичних 
занять, курсової та самостійної роботи з дисципліни
«Садове та ландшафтне будівництво» (для студентів 3 
курсу денної, заочної, прискореної форм навчання, за 
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 - Міське 
будівництво та господарство)

укр. 1,0 50 лютий М

20 106а
Гура Д.Н.                    
Коваленко В.С. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни: «Архітектурне моделювання» (для 
студентів 3 курсу, професійного напряму 6.060102 – 
«Архітектура»)

укр. 2,0 50 грудень М

21 106а
Гура Д.Н.                    
Коваленко В.С.          

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни: «Архітектурне моделювання» (для 
студентів 4 курсу, професійного напряму 6.060102 – 
«Архітектура»)

укр. 2,0 50 грудень М

22 106а Криворучко Н.І.

Методичні вказівки з дисципліни: «Комплексне 
архітектурне проектування» (для практичних та 
самостійних занять та виконання курсового проекту 
студентів 5 та 6 курсу, професійного напряму 6.060102 
«Архітектура», спеціальності 8.06010201 «Архітектура 
будівель і споруд», магістерська програма «Архітектура 
житлових та громадських будівель і споруд») 

укр. 2,0 50 грудень М

23 106а Криворучко Н.І.

Методичні вказівки з дисципліни: «Методологія наукових 
досліджень» (для практичних та самостійних занять 
студентів 5 курсу, професійного напряму 6.060102 
«Архітектура», спеціальності 8.06010201 «Архітектура 
будівель і споруд», магістерська програма «Архітектура 
житлових та громадських будівель і споруд») 

укр. 2,0 50 грудень М

24 106а Конопльова О.В.

Методичні вказівки з дисципліни: «Концептуальне 
архітектурне проектування» (для практичних та 
самостійних занять студентів 5 курсу, професійного 
напряму 6.060102 «Архітектура», спеціальності 
8.06010201 «Архітектура будівель і споруд», магістерська 
програма «Архітектура житлових та громадських будівель 
і споруд») 

укр. 2,0 50 грудень М



25 106а
Смірнова О.В. 
Крижановська Н.Я.

Методичні вказівки з дисципліни: «Архітектура житлових 
будівель»(для практичних та самостійних занять студентів 
6 курсу, професійного напряму 6.060102 «Архітектура», 
спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і 
споруд», магістерська програма «Архітектура житлових та 
громадських будівель і споруд»)

укр. 2,0 50 грудень М

26 107а
Шубович С.О., Жмурко 
Ю.В., Коптєва Г.Л.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
«Дипломного проекту» (для студентів 6 курсу денної 
форми навчання спеціальності  7.06010202 – 
«Містобудування»)

укр. 1,0 50 Травень М

27 107а
Шубович С.О.,                                 
Коптєва Г.Л. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
«Магістерської роботи» (для студентів 6 курсу денної 
форми навчання спеціальності  8.06010202 – 
«Містобудування») 

укр. 1,0 50 Травень М

28 107а Древаль І.В.

Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Містобудування 
(спецкурс)» (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму 6.060102 – «Архітектура») 

укр. 1,5 50 Вересень М

29 107а Коптєва Г.Л.

Методичні вказівки до практичних занять з «Науково-
дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 
«Архітектура»)

укр. 1,5 50 Вересень М

30 107а Дрьомова Л.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
«Виробничої практики» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.06010202– 
Містобудування)

укр. 1,0 50 Вересень М

31 107а Вдовицька О.В.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
«Випускної роботи» бакалавра архітектури (для студентів 
4 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – 
«Архітектура») 

укр. 1,0 50 Вересень М

32 107а
Вітченко Д. М.,                                                     
Удовиченко О. С.

Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Методи оптимізації 
архітектурно-містобудівельних рішень» (для студентів 6 
курсу денної форми навчання спеціальностей  7.06010202, 
8.06010202 – «Містобудування»)

укр. 1,0 50 Вересень М



33 107а
 Коптєва Г.Л.,                            
Шубович С.О. 

 Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Композиційний аналіз 
містобудівного простору та дизайн міського середовища» 
(для студентів 6 курсу денної форми навчання 
спеціальності  8.06010202 – «Містобудування») 

укр. 3,0 50 Жовтень М

34 107а
Коптєва Г.Л.,                               
Шубович С.О.

Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне та 
містобудівне проектування» (для студентів 6 курсу денної 
форми навчання спеціальностей 7.06010202,   8.06010202 
– «Містобудування») 

укр. 2,0 50 Жовтень М

35 107а Шубович С.О.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
«Дослідницької практики» (для студентів 6 курсу денної 
форми навчання спеціальності  8.06010202 – 
«Містобудування») 

укр. 1,5 50 Жовтень М

36 107а Шубович С.О.

Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Композиційний аналіз» 
(для студентів 6 курсу денної форми навчання 
спеціальностей  7.06010202,  8.06010202  – 
«Містобудування») 

укр. 1,5 50 Жовтень М

37 109 Помазан М.Д.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Сучасні засоби зведення 
монолітних будівель та інженерних споруд міста» (для 
спеціалістів  спеціальності 7.06010103 «Міське 
будівництво та господарство»)

укр. 1,0 50 Вересень М

38 109 Помазан М.Д.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Сучасні засоби зведення монолітних 
будівель та інженерних споруд міста» (для магістрів та 
спеціалістів  спеціальності 8.06010103 та 7.06010103 
«Міське будівництво та господарство»)

укр. 2,0 50 Вересень М

39 110 Анопрієнко Т.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового 
проекту з дисципліни «ЗЕМЛЕУСТРІЙ» (для студентів 3 
курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)

укр. 1,0 50 Вересень М



40 110 Анопрієнко Т.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання 
практичних робіт та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «ЗЕМЛЕУСТРІЙ» (для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»). 

укр. 1,0 50 Вересень М

41 110 Анопрієнко Т.В. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних 
робіт та самостійної роботи з дисципліни 
«МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ» (для 
магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та 
нерухомого майна»).

укр. 1,0 50 Вересень М

42 110 Глушенкова І.С. 

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи та лабораторних робіт з дисципліни «Вища 
геодезія» для студентів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та 
землеустрій. 

укр. 1,0 50 Вересень М

43 110 Євдокімов А.А.

Методичні вказівки для виконання практичних, 
самостійних робіт та виконання розрахунково-графичних 
робіт з навчальної дисципліни  «основи геоінформаційних 
систем» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 7.08010105 «геоінформаційні 
системи та технології»)

укр. 1,0 50 Вересень М

44 110
Мамонов К.А.,                               
Творошенко І.С. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проходження дослідницької 
практики за темою магістерської роботи та виконання 
магістерської роботи (для студентів 6 курсу всіх форм 
навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та 
нерухомого майна»). 

укр. 1,0 50 Вересень М

45 110 Метешкін К.О. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до лабораторних 
і самостійних робіт та виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Інформаційні мережі» (для 
студентів заочної форми навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). 

укр. 1,0 50 Вересень М



46 110 Отечко С.А. 

Методичні вказівки і завдання до лабораторних, 
самостійних та розрахунково-графічних робіт з 
дисципліни «Супутникова геодезія та сферична 
астрономія» (для студентів денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] 
(Не опубликован) 

укр. 1,0 50 Вересень М

47 110 Отечко С.А. 

Методичні вказівки і завдання до лабораторних і 
самостійних робіт з дисципліни «Картографія» (для 
студентів денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій». 

укр. 1,0 50 Вересень М

48 110 Поморцева О. Є. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання 
лабораторних та практичних робіт, розрахунково-
графічної та самостійної роботи з дисципліни 
«Проектування баз геоданих» (для бакалаврів напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»). 

рос. 1,0 50 Вересень М

49 110 Радзінська Ю.Б. 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни «Економіка 
природокористування» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі 
та нерухомого майна»). 

укр. 1,0 50 Вересень М

50 110 Радзінська Ю.Б. 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни «Експертиза земельно-
майнового комплексу» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі 
та нерухомого майна»). 

укр. 1,0 50 Вересень М

51 110 Творошенко І.С. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни 
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ 
ТЕРИТОРІЯМИ» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальностей 7.08010105 «Геоінформаційні 
системи та технології», 8.08010105 «Геоінформаційні 
системи та технології»). 

укр. 1,0 50 Вересень М



52 110 Творошенко І.С. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з 
дисципліни «Цифрова обробка зображень» (для студентів 
5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 
7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). 

укр. 1,0 50 Вересень М

53 110 Доля К.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового 
проекту та самостійних робіт та РГР з дисципліни 
«Фотограмметрія та дистанційне зондування» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).

укр. 1,0 50 Вересень М

54 111а
Манохін В. П.,                                                             
Мирончик П. В.

Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни "Світлокольоровий 
дизайн інтер'єрних просторів" для студентів 6-го курсу зі 
спеціальності 8.06010203  

укр. 2,0 50 Грудень М

55 111а Богданова Л. О.

Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни "Реставрація 
архітектурних об'єктів" для студентів 5-го курсу зі 
спеціальності 8.06010201 

укр. 2,0 50 Грудень М

56 111а  Богданова Л. О.

Методичні вказівки з дисципліни: "Реконструкція і 
реставрація інтер'єрів" (для практичних занять студентів 5-
го курсу, професійного напряму 6.060102 - Архітектура, 
спеціальності 8.06010201 - Архітектура будівель і споруд, 
магістерська програма "Реконструкція і реставрація 
об'єктів архітектури", "Архітектура житлових і 
громадських споруд")

укр. 2,0 50 Грудень М

57 111а Усачова О. Ю.   

Методичні вказівки з дисципліни: «Нарисна геометрія» і 
«Архітектурне проектування», що входять до навчального 
міждисциплінарного комплексу з вивчення основ 
архітектурного проектування, для самостійної роботи 
студентів 1 курсу напряму 6.060102 – Архітектура

укр. 3,2 50 Грудень М

58 111а Усачова О.Ю

Робочий зошит з дисципліни: "Нарисна геометрія", 1 
змістовий модуль. Прямотні проекції. "Тіні в 
ортогональних проекціях", для самостійної роботи 
студентів 1 курсу нарпяму 6.060102 - Архітектура

укр. 3,2 50 Грудень М



59 111а Усачова О. Ю.   

Методичні вказівки з навчального міждисциплінарного 
комплексу: «Нарисна геометрія» та «Архітектурне 
проектування» до практичних занять та самостійної 
роботи (для студентів 1 курсу напряму 6.060102 – 
Архітектура) II семестр.

укр. 3,2 50 Грудень М

60 111а Усачова О. Ю.      
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни: «Нарисна геометрія» 
для студентів 1-го курсу напряму 6.060102 - Архітектура   

укр. 3,2 50 Грудень М

61 111а
Коваленко В. С.,  
Александрович С. В.

Методичні вказівки до ознайомчої практики для студентів 
2-го курсу напряму 6.060102 - Архітектура

укр. , англ. 2,0 50 Грудень М

62 201
Абашина К.О., Хандогіна 
О.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
"Утилізація промислових відходів" (для студентів 6 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр, спеціальності 8.17020201 “Охорона праці (за 
галузями)”).

укр. 1,0 50 Вересень М

63 201
Абашина К.О.,                         
Хандогіна О.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Утилізація промислових відходів" (для студентів 6 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр, спеціальності 8.17020201 “Охорона праці (за 
галузями)”

укр. 1,0 50 Вересень М

64 201 Бараннік В.О.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
курсової та самостійної роботи з дисципліни 
«Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»).

укр. 1,0 50 Жовтень М

65 201 Бараннік В.О.

Методичні вказівки до виконання практичних, 
лабораторних та самостійних робіт з дисципліни 
«Моделювання та прогнозування стану навколишнього 
середовища» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.17020201 ”охорона праці (за галузями)»). 

укр. 2,0 50 Вересень М



66 201 Бараннік В.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Прикладна механіка рідин і газів" (для студентів 3 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»). 

укр. 1,0 50 Вересень М

67 201 Бекетов В.Є.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни “Методологія прогнозування 
забруднення атмосферного повітря” (для студентів 5 
курсу денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр, спеціальності 8.04010601 «Екологія та 
охорона навколишнього середовища»)

укр. 1,0 50 Вересень М

68 201 Вергелес Ю.І.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
навчальної дисципліни “Інформаційні технології” (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 
7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»)

укр. 1,0 50 Вересень М

69 201 Вергелес Ю.І.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
курсової, розрахунково-графічної та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни “Загальна екологія (та 
неоекологія)” (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування” фахове спрямування «Екологія та 
охорона навколишнього середовища»).

укр. 2,0 50 Вересень М

70 201 Вергелес Ю.І.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
розрахунково-графічної та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни “Ландшафтна екологія ” (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування” фахове 
спрямування «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»).

укр. 1,0 50 Вересень М



71 201 Вергелес Ю.І.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
розрахунково-графічної та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни “Урбоекологія” (для студентів 2 
курсу денної та заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування” фахове 
спрямування «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»).

укр. 2,0 50 Травень М

72 201 Вергелес Ю.І.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
розрахунково-графічної та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни “Фітотехнології захисту довкілля” 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010601 
«Екологія та охорона навколишнього середовища»).

укр. 2,0 50 Травень М

73 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни "Гідрологія" (для студентів 2 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

74 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни 
"Гідрологія" (для студентів 2 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

75 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з 
дисципліни "Методологія та організація наукових 
досліджень" (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона 
навколишнього середовища” та 8.04010603 «Екологічна 
безпека»). 

укр. 2,0 50 Жовтень М



76 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Гідрологія" (для студентів 2 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

77 201 Євтухова Г.П.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни 
"Інженерна агроекологія міст" (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форми навчання спеціальності 
7.04010601 “Екологія та охорона навколишнього 
середовища”).

укр. 2,0 50 Березень М

78 201 Іщенко А.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
розрахунково-графічної та самостійної роботи з 
дисципліни "Гідрологія та гідрометрія" (для студентів 2 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 
”Будівництво” спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення»).

укр. 1,0 50 Вересень М

79 201 Іщенко А.В.

 Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної 
дисципліни “Інженерно-екологічна безпека гідросфери 
міста” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 
8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 1,0 50 Вересень М

80 201 Задорожний К.М.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни 
«Біохімія і мікробіологія» (для студентів 1 курсу денної та 
2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»).

укр. 1,0 50 Вересень М

81 201 Задорожний К.М.

Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни 
«Біологія» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»).

укр. 1,0 50 Вересень М

82 201 Задорожний К.М.

Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни 
«Біохімія і мікробіологія» (для студентів 1 курсу денної та 
2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»).

укр. 1,0 50 Листопад М



83 201 Задорожний К.М.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійних 
робіт з дисципліни «Екологічна безпека біоти міста» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.04010603 – «Екологічна безпека»).

укр. 1,0 50 Вересень М

84 201 Катков М.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни “Джерела 
екологічної небезпеки” (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 1,0 50 Вересень М

85 201 Катков М.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологія” 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 
6.140101 «Гостинно-ресторанна справа», 6.120103 
«Туризм»”).

укр. 1,0 50 Вересень М

86 201 Катков М.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни “Управління 
роботами по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010603 
«Екологічна безпека»).

укр. 1,0 50 Листопад М

87 201 Катков М.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
контрольної та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
професійного спрямування «Логістика»).

укр. 1,0 50 Жовтень М

88 201 Катков М.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
контрольної та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни “Основи екології” (для студентів 2,3 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.070101 «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»).

укр. 1,0 50 Жовтень М



89 201 Катков М.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
розрахунково-графічної та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни “Системи, принципи та 
інструменти управління довкіллям” (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”). 

укр. 1,0 50 Жовтень М

90 201
Пономаренко Є.Г., 
Хандогіна О.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформатика 
та системологія" (для студентів 1 курсу денної та зачної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”).

укр. 1,0 50 Жовтень М

91 201 Стольберг Ф.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни “Методологія 
та організація наукових досліджень” (для студентів 5 
курсу денної форми навчання, спеціальності 8.04010601 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» та 
8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 1,0 50 Травень М

92 201 Телюра Н.О.

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної роботи з навчальної дисциплін “Організація 
та управління в природоохоронній діяльності” (для 
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування” фахове спрямування «Екологія та 
охорона навколишнього середовища»).

укр. 1,0 50 Жовтень М

93 201 Хандогіна О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
навчальної дисципліни "Інформатика та системологія" 
(для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”).

укр. 1,0 50 Жовтень М



94 201 Хандогіна О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
навчальної дисципліни "Засоби та інструменти інженерно-
екологічних розрахунків" (для студентів 1 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.040106 “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”).

укр. 1,0 50 Листопад М

95 201
Хандогіна О.В.,                                           
Абашина К.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни "Основи утилізації відходів" (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”).

укр. 1,0 50 Травень М

96 201
Хандогіна О.В.,                                           
Абашина К.О.

Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни 
"Утилізація побутових відходів" (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.040106 “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”).

укр. 1,0 50 Травень М

97 201
Хандогіна О.В.,                                           
Абашина К.О.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни "Утилізація побутових відходів" (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”).

укр. 1,0 50 Жовтень М

98 201
Хандогіна О.В.,                                           
Абашина К.О.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни "Утилізація промислових відходів" (для 
студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.17020201 
“Охорона праці (за галузями)”). 

укр. 1,0 50 Жовтень М

99 201
Хандогіна О.В.,                                           
Абашина К.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Основи утилізації відходів" (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.040106 “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”).

укр. 1,0 50 Жовтень М



100 201
Хандогіна О.В.,                                           
Абашина К.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Утилізація побутових відходів" (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.040106 “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)

укр. 1,0 50 Листопад М

101 201
Хандогіна О.В.,                                           
Абашина К.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Утилізація промислових відходів" (для студентів 6 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр, спеціальності 8.17020201 “Охорона праці (за 
галузями)”).

укр. 1,0 50 Листопад М

102 201
Хандогіна О.В.,                                           
Абашина К.О.

Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни 
"Основи утилізації відходів" (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.040106 “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”).

укр. 1,0 50 Листопад М

103 202 Айрапетян Т.С.

Методичні вказівки до  виконання розрахунково-
графічної роботи  з дисциплін «Особливості 
водопостачання і водовідведення різних промислових 
підприємств» та «Особливості промислового 
водопостачання»  (для студентів 5-6  курсів денної та 
заочної форм навчання спеціальностей 7.06010108 
«Водопостачання і водовідведення» та 7.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

укр. 2,0 50 квітень М

104 202 Айрапетян Т.С.

Методичні  вказівки до виконання курсового проекту та 
самостійної роботи з дисципліни “Спецкурс з очистки 
стічних вод” (для студентів 5 курсу спеціальностей 
8.06010108  «Водопостачання та водовідведення», 
8.06010302  «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів»)

укр. 2,0 50 жовтень М

105 202 Благодарна Г.І.

Методичні вказівки для самостійного вивчення, 
практичних занять та виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни «Реконструкція і інтенсифікація 
роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних 
систем» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за 
спеціальністю 7.06010302 «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів»)

укр. 2,0 50 березень М



106 202 Булгакова О.В.

Методичні вказівки для для практичних занять, РГР з 
дисципліни «Моніторинг довкілля та охорона 
навколишнього середовища» для студентів 3 курсу денної 
та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
60601013 «Гідротехніка (Водні ресурси)»

укр. 2,0 50 травень М

107 202 Булгакова О.В.

Методичні вказівки для для самостійної роботи з 
дисципліни «Моніторинг довкілля та охорона 
навколишнього середовища» для студентів 3 курсу денної 
та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
60601013 «Гідротехніка (Водні ресурси)»

укр. 2,0 50 травень М

108 202 Дегтяр М.В.

Методичні вказівки до проведення практичних та 
лабораторних занять і виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни “Споруди і обладнання 
водопостачання ” Модуль 2 «Водопровідні мережі та 
споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання 
напряму 6.060101 «Будівництво» (спеціальності  
«Водопостачання та водовідведення»))

укр. 2,0 50 вересень М

109 202 Душкін С.С., Смілка О.П.

Методичні вказівки до до проведення практичних занять 
та самостійної роботи з дисципліни «Підвищення 
екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів»)

укр. 2,0 50 вересень М

110 202 Душкін С.С., Смілка О.П.

Методичні вказівки до до проведення практичних занять 
та самостійної роботи з дисципліни «Ресурсозберігаючі 
технології при очищенні природних і стічних вод» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 50 жовтень М

111 202 Ковальова О.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних 
занять з дисципліни “Санітарно-гігієнічні основи 
водопостачання та водовідведення” (для студентів 6 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.17020201 
«Охорона праці (за галузями)»)

укр. 2,0 50 травень М



112 202 Ковальова О.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Споруди і обладнання водовідведення» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво» (професійне спрямування 
«Водопостачання та водовідведення»))

укр. 2,0 50 жовтень М

113 202 Колеснік Н.Ю.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» (для 
студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»  (фахове 
спрямування «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 50 жовтень М

114 202 Никулин С.Е. 

Методические указания к проведению практических и 
лабораторных занятий по дисциплине «Спецкурс по 
водоснабжению и водоотведению»  (для студентов 5 курса 
дневной формы обучения специальности 8.06010302  
«Рациональное использование и охрана водных 
ресурсов») 

рус. 2,0 50 жовтень М

115 202 Чуб І.М., Булгакова О.В.

Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни 
«Мікробіологія» для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6060101 
«Будівництво» (професійне спрямування 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 50 жовтень М

116 202 Чуб І.М., Булгакова О.В.

Методичні вказівки для виконання РГР та самостійної 
роботи з дисципліни «Мікробіологія» для студентів 4 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямами 
підготовки 6.060101 «Будівництво»  (професійне 
спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 
6.0601013 «Гідротехніка (Водні ресурси)»

укр. 2,0 50 вересень М



117 202 Шевченко Т.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» 
(Модуль 1. Гідравлічні та аеродинамічні машини) та 
«Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 2-3 
курсів денної і заочної форм навчання напрямів 
підготовки 6.060101 «Будівництво» (фахове спрямування 
«Водопостачання та водовідведення»), 6.060103 – 
«Гідротехніка (Водні ресурси)» (фахове спрямування 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»))

укр. 2,0 50 квітень М

118 202 Яковенко М.М. 

Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення 
дисципліни «Технологія будівельного виробництва систем 
ВВ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Будівництво» 
(фахове спрямування «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 2,0 50 жовтень М

119 202 Яковенко М.М. 

Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення 
дисципліни «Бурова справа» (для студентів 4 курсу денної 
та 5-курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво» (фахове спрямування 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 50 жовтень М

120 203

С. В. Волювач, І. С. Зайцева, 
Н.В. Мокрицька, О. О. 
Мураєва, Т. П. Нат С. В. 
Нестеренко,               Т. Д. 
Панайотова

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 2 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 
“Будівництво”, 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”, 
6.070101 “Транспортні технології (за видами 
транспорту)”, 6.170202 “Охорона праці”)

укр. 2,7 50 жовтень М

121 203

С. В. Волювач, І. С. Зайцева, 
Н.В. Мокрицька, О. О. 
Мураєва, Т. П. Нат С. В. 
Нестеренко,               Т. Д. 
Панайотова

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та 
РГР з дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 2 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 
6.060101 “Будівництво”, 6.060103 “Гідротехніка (водні 
ресурси)”, 6.070101 “Транспортні технології (за видами 
транспорту)”, 6.170202 “Охорона праці”)

укр. 4,0 50 жовтень М



122 203

С. В. Волювач, І. С. Зайцева, 
Н.В. Мокрицька, О. О. 
Мураєва, Т. П. Нат С. В. 
Нестеренко,               Т. Д. 
Панайотова

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 2 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 
“Будівництво”, 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”, 
6.070101 “Транспортні технології (за видами 
транспорту)”, 6.170202 “Охорона праці”)

укр. 4,0 50 вересень М

123 203 О. О. Мураєва, Т. П. Нат 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Фізико-хімічні методи аналізу води" (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси) ”)

укр 3,0 50 листопад М

124 203 О. О. Мураєва, Т. П. Нат 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 1 – 2 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 
6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси) ”) 

укр 3,0 50 листопад М

125 205
Ткаченко Р.Б.              
Ромашко О.В.

Методичні вказівки з виконання курсового проектування з 
дисципліни «Інноваційні, поновлювальні, альтернативні 
джерела енергії в системах теплогазопостачання і 
вентиляції» для студентів спеціальності 8.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 2,0 50 жовтень М

126 205 Малявина, О.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, 
виконання практичних завдань та розрахунково графічної 
роботи з дисципліни ТЕХНОЛОГІЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ 
ЗАХИСНИХ ПОКРИТЬ для студентів 3 і 4 курсів усіх 
форм навчання напряму підготовки 6.060101- 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і 
вентиляція» 

укр. 2,0 50 жовтень М

127 205 Ткаченко Р.Б.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Виробнича база систем 
теплогазопостачання і вентиляції» для студентів напряму 
підготовки 6.060101 «Теплогазопостачання і вентиляція»

укр. 2,0 50 жовтень М

128 206 Вороновська Л.П.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять з вищої 
математики. Частина 1
для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – “Будівництво”

укр. 4,0 50 листопад М



129 206
Вороновська Л.П., Шульгіна 
С.С.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з 
вищої математики для самостійної роботи студентів. 
Частина 3
для студентів 2 курсу заочної форми навчання усіх 
напрямів підготовки

укр. 3,0 50 листопад М

130 206 Колосов А.І., Якунін А.В.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної  
роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050201 
“Системна інженерія”:  у 3-х модулях 
Модуль 1: Диференціальне числення функцій однієї 
змінної / 

укр. 4,0 50 жовтень М

131 206
Кузнецова Г.А., Ламтюгова 
С.М., Ситникова Ю.В.

Російсько - українсько - англійсько - французько - 
арабський словник математичних термінів (для іно-земних 
студентів) 

укр. 4,0 50 червень М

132 206
Кузнецова Г.А., Ламтюгова 
С.М., Ситникова Ю.В.

Навчальний довідник для самостійного вивчення теми 
«Основи математичного аналізу» з курсу вищої 
математики (для студентів 1,2 курсів денної та заочної 
форми навчання за напрямками підготовки 6.060101 
«Будівництво»,              6.050702 «Електромеханіка», 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)./ 

укр. 4,0 50 травень М

133 207 Гриньова, Н.В.

Методичні вказівки і контрольні завдання для вико-нання 
самостійних та практичних робіт з інженер-ної графіки 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів 
за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології»

Укр. 4,0 50 листопад М

134 207 Демиденко, Т.П.

Методические указания к лабораторным, практиче-ским, 
расчетно-графическим работам и самостоя-тельной 
работе по курсу «Компьютерная графика в строительстве» 
(смысловой модуль «Узлы дере-вянных конс-
трукций»)(для студентов 2 курса дне-вной, заочной и 
ускоренной форм обучения бака-лавров по направлению  
6.060101 «Строительст-во»

Рос. 3,0 50 листопад М

135 207
Любченко М.А. Демиденко 
Т.П.

Методические указания по курсу «Инженерная графика» к 
лабораторным, расчётно-графическим работам и 
самостоятельной работы (для студентов 1 курса дневной и 
2 курса заочной формы обуче-ния бакалавров 
направления 6.140101 «Гостиннич-но-ресторанное дело») 

Рос. 3,0 50 листопад М



136 207 Радченко, А.О.

Методичні вказівки до лабораторних, практичних, 
розрахунково-графічних робот та самостійної робо-ти з 
курсу «Інженерна графіка (спеціальний курс)» (для 
студентів 2 курсу денної, заочної та прискоре-ної форм 
навчання бакалаврів за напрямом підго-товки 6.060101 
«Будівництво») 

Укр. 3,0 50 листопад М

137 207 Киркач, Т.Є.

Інженерна графіка: Методичні вказівки для самос-тійного 
виконання індивідуальних завдань (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання за нап-рямом підготовки 
6.060101 – «Будівництво». - Мо-дуль 2.

Укр. 3,0 50 листопад М

138 301
Бабічева О.Ф.           Єсаулов 
С.М.  

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Автоматизованепроектування електромеханічних 
систем» для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за 
спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»

укр. 1,9 50 листопад М

139 301
Далека В.Х.              Бабічева 
О.Ф.           Єсаулов С.М.  

Методичні вказівки до дипломного проектування для 
студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за 
спеціальностями 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». 

укр. 3,1 50 листопад М

140 301
Далека В.Х.          Коваленко 
В.І.        Мельник А.П.  

Методичні вказівки до контрольних робіт з навчальної 
дисципліни "Технічна експлуатація електричного 
транспорту" для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.050702 
"Електромеханіка" спеціальності Електричний транспорт.

укр. 1,0 50 листопад М

141 301
Далека В.Х.,                                     
Шавкун В.М. 

Методичні вказівки до проведення практичних, виконання 
розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Науково-дослідна робота 
студентів» (для студентів 4,5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання галузі знань 0507 – 
«Електротехніка та електромеханіка» ). 

укр. 3,0 50 листопад М



142 301
Калкаманов С.А.,     Шавкун 
В.М.

Методичны вказывки до виконання лабораторних робыт з 
дисциплыни  «Діагностування рухомого складу 
електричного транспорту» (для студентів 5 курсу денної 
та заочної форм навчання спеціальності 7.05070203, 
8.05070203 - Електричний транспорт)

укр. 3,0 50 листопад М

143 301 Коваленко А.В.       

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін 
“Ремонт транспор-тних засобів”, “ Ремонт технічних 
засобів електричного транспорту”для студе-нтів 4-6 
курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) 
– "Електро-механіка" спеціальностей “Електричні системи 
і комплекси транспортних засо-бів”, “Електричний 
транспорт”, а також слухачів другої вищої освіти. 

укр. 6,3 50 листопад М

144 301 Коваленко А.В.       

Методичні вказівки до практичних робіт з дисциплін 
“Ремонт транспорт-них засобів”, “ Ремонт технічних 
засобів електричного транспорту”для студен-тів 4-6 
курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) 
– "Електромеханіка" спеціальностей “Електричні системи 
і комплекси транспортних засобів”, “Електричний 
транспорт”, а також слухачів другої вищої освіти. 

укр. 6,3 50 листопад М

145 301 Коваленко А.В.       

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін 
“Ремонт транспортних засобів”, “ Ремонт технічних 
засобів електричного транспорту” для студентів 4-6 курсів 
усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) – 
"Електромеханіка" спеціальностей “Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів”, “Електричний 
транспорт”, а також слухачів другої вищої освіти.

укр. 1,3 50 листопад М

146 301
 Кульбашна Н.І.,  
Тарновецька А. Г. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни  «Організація 
експлуатації міського електротранспорту» (для 
студентів 4 курсу заочної форми  навчання 
та слухачів другої вищої освіти за 
напрямом  підготовки 0922 (6.050702) 
«Електромеханіка» ) 

укр. 1,3 50 листопад М



147 301 Нем В.К.,  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. 1,3 50 листопад М

148 301 Нем В.К

Методичні вказівки до експлуатаційної практики 
для студентів 4-го курсу всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.050702 – 
«ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» 

укр. 1,3 50 листопад М

149 301
Нем В.К., Лукашова Н.П.,           
Скуріхін В.І.

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ Методичний посібник з вивчення 
курсів «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» ТА «ТЯГОВІ 
ПІДСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» 
для студентів 3-го та 5-го курсів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.050702 -
«Електромеханіка» спеціальностей «Електричний 
транспорт» та «Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів» 

укр. 1,3 50 листопад М

150 301
Петренко О.М.           Фатеєв 
В.М. 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Автоматизований електропривод загально-
промислових механізмів» для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 - 
«Електромеханіка»). 

укр. 3,0 50 листопад М

151 303
Шпачук В.П.                                                                  
Рубаненко О.І.                   

Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольних і самостійної роботи із спецкурсу 
теоретичної механіки (для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямом 6.060101 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне 
будівництво») 

укр. 2,5 50 листопад М



152 303
Шпачук В.П.                                                                  
Рубаненко О.І.                   

Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічної роботи із спецкурсу теоретичної механіки (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове та 
цивільне будівництво») 

укр. 2,5 50 листопад М

153 303
Чупринін О.О.,                 
Середа Н.В.

Методичні вказівки і завдання для практичних занять, 
виконання контрольних і розрахунково-графічних 
завдань, самостійної роботи з курсу опору матеріалів 
«Згін балок та рам» (для студентів 1-2 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом 6.060101 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей: 7.06010103 «Міське будівництво та 
господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне 
будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 1,0 50 листопад М

154 303 Пушня В.О.

Методичні вказівки і завдання для практичних занять, 
виконання контрольних і розрахунково-графічних 
завдань, самостійної роботи з курсу опору матеріалів і 
будівельної механіки  (для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямом 6.0601103 
«Гідротехніка (водні ресурси)»)

укр. 1,0 50 листопад М

155 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до  виконання розрахунково-
графічного завдання та  самостійного вивчення 
дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і 
технологічного обладнання» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 
"Промислове та цивільне будівництво" спеціалізації 
"Охорона праці в будівництві").

українська 1,7 50 лютий М

156 305 Абракітов В. Е.

Абракітов В. Е. Методичні вказівки до виконання 
розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Безпека 
експлуатації систем газопостачання" (для студентів 4 
курсу денної форми навчання галузь знань 1702  
"Цивільна безпека" напряму підготовки 6.170202 
"Охорона праці")

українська 1,7 50 лютий М



157 305 Абракітов В. Е.

Абракітов В. Е. Методичні вказівки до самостійної роботи 
з вивчення дисципліни "Безпека експлуатації систем 
газопостачання" (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання галузь знань 1702  "Цивільна безпека" напряму 
підготовки 6.170202 "Охорона праці")

українська 1,7 50 лютий М

158 305 Абракітов В. Е.

Абракітов В. Е. Методичні вказівки до практичних занять 
з дисципліни "Безпека експлуатації систем 
газопостачання" (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання галузь знань 1702  "Цивільна безпека" напряму 
підготовки 6.170202 "Охорона праці")

українська 1,7 50 лютий М

159 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і 
технологічного обладнання» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 
"Промислове та цивільне будівництво" спеціалізації 
"Охорона праці в будівництві"). 

українська 1,7 50 лютий М

160 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи та та 
практичних занять з курсу з курсу „Охорона праці в 
галузі” (для студентів 5-6 курсу всіх форм навчання 
спеціальностей 7.04010601, 8.04010601  - Екологiя i 
охорона навколишнього середовища; 8.06010108 – 
„Водопостачання та водовідведення”; 7.06010302, 
8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів») 

українська 2,2 50 березень М

161 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення 
практичних занять з дисципліни „Спецкурс за тематикою 
магістерської роботи планування та обробка результатів 
експерименту”

українська 1,7 50 лютий М

162 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 6 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 - 
«Архітектура будівель та споруд»)

українська 2,2 50 березень М

163 305 Абракітов В. Е.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
індивідуального семестрового завдання з курсу „Охорона 
праці в галузі” (для студентів 6 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.06010201 - "Архітектура 
будівель та споруд")

українська 2,2 50 березень М



164 305
Абракітов В. Е.,                                         
Бокатова М. І.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Основи охорони праці" (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання галузі знань 0801 "Геодезія  та  
землеустрій" напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, 
картографія та землеустрій)

українська 1,4 50 лютий М

165 305
Абракітов В. Е.,                      
Ткаченко І. О.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни „Ергономіка робочих місць” (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 
та 8.17020201«Охорона праці (за галузями»)) 

українська 1,4 50 лютий М

166 305
Абракітов В. Е.,                          
Ткаченко І. О.

 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни „Ергономіка робочих місць” (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спе-ціальностей 7.17020201 
та 8.17020201«Охорона праці (за галузями»))

українська 2,2 50 березень М

167 305
Абракітов В. Е.,                          
Ткаченко І. О.

Методичні вказівки для виконання практичних занять з 
дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 
курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальностей 7.06010107, 8.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція», 7.06010108, 
8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»).

українська 1,1 50 березень М

168 305
Абракітов В. Е.,                          
Ткаченко І. О.

 Методичні вказівки для виконання практичних занять з 
дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го 
(6-го) курсу денної та заочної форми навчання за 
спеціальностями 7.04010601, 8.04010601 «Екологія і 
охорона навколишнього середовища», 7.04010603, 
8.04010603 «Екологічна безпека», 7.06010302, 8.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»).

українська 1,5 50 квітень М

169 305 Білим П. А.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2-го 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»

українська 1,0 50 квітень М

170 305 Білим П. А.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для 
студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 - «Будівництво»)

українська 1,0 50 квітень М



171 305 Білим П. А.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для 
студентів 1-го курсу денної форми навчання напрямів 
підготовки 6.050701- -«Електротехніка та 
електротехнології», 6.050702- «Електромеханіка»)

українська 1,0 50 червень М

172 305 Білим П. А.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для 
студентів 1-го курсу денної форми навчання напрямів 
підготовки 6.050701- -«Електротехніка та 
електротехнології», 6.050702- «Електромеханіка»)

українська 1,0 50 червень М

173 305 Білим П. А.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисціпліни «Теорія горіння та вибуху» (для 
студентів 1-го, 2-го та 4-го курсу денної форми навчання 
за напрямом підготовки «6.170202 «Охорона праці» ) 

українська 1,0 50 червень М

174 305 Білим П. А.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни 
«Безпека життєдіяльності» (для студентів 2-го курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 
«Гідротехніка (водні ресурси)»

українська 1,0 50 квітень М

175 305 Білим П. А.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни 
«Теорія горіння та вибуху» (для студентів 1-го, 2-го та 4-
го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
«6.170202 «Охорона праці» )

українська 1,0 50 квітень М

176 305
Гарьковець А.М.,                                 
Ткаченко І.О.

Методичні вказівки для виконання практичних занять з 
дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 
курсів денної і 6 курсу заочної 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»)

українська 1,5 50 квітень М

177 305 Грязнова С.А.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101”Будівництво”.

українська 1,5 50 квітень М



178 305 Заіченко В. І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 
робіт з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА 
ПАСПОРТИЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ГАЛУЗІ» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.17020201, 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»

українська 1,5 50 черевнь М

179 305 Заіченко В. І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА 
ПАСПОРТИЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ГАЛУЗІ» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.17020201, 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»

українська 1,5 50 червень М

180 305 Сєріков Я.О.,  Ткаченко І.О.

Методичні вказівки для виконання практичних занять з 
дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-6 
курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей 
7.05070103, 8.05070103 «Електричні системи 
електроспоживання»; 7.05070105, 8.05070105 
«Світлотехніка і джерела світла»)

українська 1,5 50 квітень М

181 305 Сєріков Я.О.,  Ткаченко І.О.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Охорона праці в галузі» (для студентів 5-6 курсів денної 
та заочної форм навчання спеціальностей 7.05070103, 
8.05070103 «Електричні системи електроспоживання»; 
7.05070105, 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла».

українська 1,5 50 квітень М

182 305 Скрипник О. С

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 
8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» 
спеціалізації «Охорона праці в будівництві»

українська 1,5 50 квітень М



183 305 Скрипник О. С

 методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» 
(для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання: 
напряму підготовки 6.060101: «Промислове та цивільне 
будівництво», «Міське будівництво та господарство»; 
спеціалізацій: «Технічне обслуговування ремонт та 
реконструкція будівель та споруд», «Міське будівництво 
та господарство – технологія будівництва», «Охорона 
праці в будівництві», «Промислове та цивільне 
будівництво – механіка грунтів». «Промислове та 
цивільне будівництво – механіка грунтів».)

українська 1,5 50 квітень М

184 305 Скрипник О. С

 методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 
(для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання: 
7.08010105, 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і 
технології», 8.08010104 – «Оцінка землі та нерухомого 
майна»

українська 1,5 50 квітень М

185 305 Скрипник О. С

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальностей: 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та 
цивільне будівництво» 7.06010103, 8.06010103 «Міське 
будівництво та господарство»; 7.06010103, 8.06010103 
«Технічне обслуговування ремонт та реконструкція 
будівель та споруд» 

українська 1,5 50 квітень М

186 305 Третьяков О.В. 

Методичні вказівки  для виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ 
ПРАЦІ» (для студентів 4-го курсу заочної форми галузі 
знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» напряму 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»)

українська 1,5 50 квітень М

187 305 Третьяков О.В. 

Методичні вказівки  для виконання розрахунково-
графічної роботи з дисціпліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ 
ПРАЦІ»(для студентів 5-го курсу заочної форми галузі 
знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

українська 1,5 50 квітень М



188 305 Третьяков О.В. 

Методичні вказівки  для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» (для студентів 
5-го курсу заочної форми галузі знань 0306 «Менеджмент 
і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»)

українська 1,5 50 квітень М

189 305 Третьяков О.В. 

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
індивідуального семестрового завдання (контрольної 
роботи самостійної) з дисципліни “ЦИВІЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ” (для студентів 6-го курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями 7.05070103, 8.05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживання (за 
видами)»)

українська 1,5 50 квітень М

190 305 Третьяков О.В. 

Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Розслідування, облік і 
аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» 
напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»)

українська 1,5 50 квітень М

191 305 Третьяков О.В. 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Державне соціальне страхування від 
нещасних випадків і професійних захворювань на 
виробництві» (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму 
підготовки 6.170202 «Охорона праці»)

українська 1,5 50 квітень М

192 305 Третьяков О.В. 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Державне соціальне страхування від 
нещасних випадків і професійних захворювань на 
виробництві» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура» 
напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»).

українська 1,5 50 квітень М

193 305 Третьяков О.В. 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі 
охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму 
підготовки 6.170202 «Охорона праці»)

українська 1,5 50 квітень М



194 305 Третьяков О.В. 

 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4-го 
курсу заочної форми 0507 «Електротехніка та 
електромеханіка» напряму підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)

українська 1,5 50 квітень М

195 305 Третьяков О.В. 

 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних 
випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура» 
напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)

українська 1,5 50 квітень М

196 305 Третьяков О.В. 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних 
випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання галузь знань1702 «Цивільна безпека» напряму 
підготовки 6.170202 «Охорона праці»)

українська 1,5 50 квітень М

197 305
Третьяков О.В.,                                  
Ткаченко І.О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Правові питання охорони праці» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації 
«Охорона праці в будівництві»)

українська 1,5 50 квітень М

198 305
Третьяков О.В.,                                  
Ткаченко І.О.

Методичні вказівки до розрахунково – графічних робіт з 
навчальної дисципліни «Правові питання охорони праці» 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації 
«Охорона праці в будівництві»).

українська 1,5 50 квітень М

199 305
Третьяков О.В.,                                  
Ткаченко І.О.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни «Правові питання охорони праці» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації 
«Охорона праці в будівництві»).

українська 1,5 50 квітень М

200 305
Третьяков О.В.,                                  
Ткаченко І.О.

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та 
охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

українська 1,5 50 квітень М



201 305
Третьяков О.В.,                                  
Ткаченко І.О.

Методичні вказівки до розрахунково – графічних робіт з 
навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної 
політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона 
праці»).

українська 1,5 50 квітень М

202 305
Третьяков О.В.,                                  
Ткаченко І.О.

 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та 
охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»)

українська 1,5 50 квітень М

203 305
Фесенко, Г.В., Д'яконов, В. 
І., Мікуліна, І.О.

Методичні вказівки до проведення практичних та 
лабораторних занять, самостійної роботи з дисципліни 
«Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах 
ЖКГ» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за 
спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»).

українська 1,5 50 квітень М

204 305 Чеботарьова О.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 
6.030504 “Економіка підприємства”).

українська 1,5 50 квітень М

205 305 Чеботарьова О.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» (для студентів 3-го курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій».

українська 1,5 50 квітень М

206 306 Літомін Є. В.

МВ до виконання курсового проекту з дисципліни
«Вантажні перевезення» (для студентів 2,3 курсу денної
форми навчання напрямку підготовки 6.070101 –
«Транспортні технології (за видами транспорту)»

укр. 1,5 50 Травень М

207 306 Літомін Є. В.

МВ до виконання лабораторних занять з дисципліни
«Вантажні перевезення» ((для студентів 2, 3 курсу денної
та 4 курсу заочної форм навчання напрямку підготовки
6.070101 – «Транспортні технології (за видами
транспорту)»

укр. 1,5 50 Вересень М



208 306 Літомін Є. В.

МВ до виконання самостійної роботи з дисципліни
«Вантажні перевезення» (для студентів 4 курсу заочної
форми навчання напрямку підготовки 6.030601 –
«Менеджмент»

укр. 1,5 50 Жовтень М

209 306 Літомін Є. В.

МВ до виконання самостійної роботи з дисципліни
«Вантажні перевезення» (для студентів 2, 3 курсу денної
та 4 курсу заочної форм навчання напрямку підготовки
6.070101 – «Транспортні технології (за видами
транспорту)»

укр. 1,5 50 Листопад М

210 306 Літомін Є. В.

МВ до виконання практичних занять з дисципліни
«Вантажні перевезення»
(для студентів 2, 3курсу денної форми навчання напрямку
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами
транспорту)»

укр. 1,5 50 Грудень М

211 306
Левада В.П.                          
Вакуленко К.Є.              
Галкін А.С.

МВ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ
РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу
заочної форм навчання спеціальностей 6.03060107
«Логістика»)

укр. 1,5 50 Грудень М

212 306

Левада В.П.                          
Вакуленко К.Є.              
Галкін А.С.

МВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ
“МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ” (для студентів 3 курсу
денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальностей
6.03060107 «Логістика»)

укр. 1,5 50 Грудень М

213 306 Єрмак О.М.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Вступ до 
спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання напрямку підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»).

укр. 1,5 50 Вересень М

214 306
Гюлєв  Н.У.           Федорова 
Т.Ф.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки» (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми 
навчання за напрямом 6.030601 - «Менеджмент»)

укр. 1,5 50 Червень М



215 306
Санько Я.В.            Федорова 
Т.Ф.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Дослідження операцій 2» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 
6.030601 - «Менеджмент»)

укр. 1,5 50 Вересень М

216 306 Фалецька Г.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних 
занять і самостійної роботи з дисципліни “Логістичний 
аутсорсинг” (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»).

укр. 1,5 50 Квітень М

217 306 Фалецька Г.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних 
занять і самостійної роботи з дисципліни “Логістичний 
консалтинг”
(для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.03060107 – «Логістика»).

укр. 1,5 50 Травень М

218 306 Фалецька Г.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних 
занять і самостійної роботи з дисципліни “Логістичний 
практикум” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.03060107 – «Логістика»).

укр. 1,5 50 Червень М

219 306 Фалецька Г.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних 
занять і самостійної роботи з дисципліни “Трансфер 
інновацій в логістичних системах” (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.03060107 – 
«Логістика»).

укр. 1,5 50 Червень М

220 306
Лобашов О.О.                        
Толмачов І.О.

МВ до виконання лабораторних занять з дисципліни:
«ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» (для студентів 4
курсу денної форми навчання напряму підготовки
6.070101- «Транспортні технології (за видами
транспорту)»

укр. 1,5 50 Вересень М



221 307
Аксьонова К.Ю.,
Орел Є. С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
розділу “Електрика і магнетизм” курсу фізики (для 
студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної 
форми навчання бакалаврів за напрямами 6.170202 - 
“Охорона праці”, 6.070101 - “Транспортні технології (за 
видами транспорту)", 6.060101 - “Будівництво”, 6.060103 - 
“Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.040106 - “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”, 6.080101 - “Геодезія, картографія 
та землеустрій”, 6.050201 – “Системна інженерія”, 
6.090103 – “Лісове і садово-паркове господарство”)

укр. 2,5 50 травень М

222 307
Безуглий А.В.,
Орел Є. С.

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення 
курсу загальної фізики (для студентів 1 курсу денної і 
заочної форми навчання за напрямами підготовки 
бакалаврів 6.170202 - “Охорона праці”, 6.070101 - 
“Транспортні технології (за видами транспорту)", 
6.060101 - “Будівництво”, 6.060103 - “Гідротехніка (водні 
ресурси)”, 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 
6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій”, 
6.050201 – “Системна інженерія”, 6.090103 – “Лісове і 
садово-паркове господарство”)

укр. 2,5 50 травень М

223 307
Петченко О.М.,
Назаренко Є.І.,
Орел Є. С.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
курсу “Фізика”. Розділ “Механіка” (для студентів 1 курсу 
денної і заочної форми навчання за напря-мами 
підготовки бакалаврів 6.170202 - “Охорона праці”, 
6.070101 - “Транспортні технології (за видами 
транспорту)", 6.060101 - “Будівництво”, 6.060103 - 
“Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.040106 - “Екологія, 
охорона навко-лишнього середовища та збалансоване 
природокористування”, 6.080101 - “Геодезія, картографія 
та землеустрій”, 6.050201 – “Системна інженерія”, 
6.090103 – “Лісове і садово-паркове господарство”)

укр. 2,5 50 травень М



224 401 Дьяков Є.Д.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
"Електротехнічні матеріали" (для студентів 2, 3 курсів 
заочної форми навчання за напрямами підготовки 
6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 
“Електромеханіка” та слухачів 2-ї вищої освіти зі 
спеціальностей “Електротехнічні системи 
електроспоживання”, “Світлотехніка та джерела світла”, 
“Електричний транспорт”)

Укр. 3,0 50 Червень М

225 401
Воропай В. Г., Гаряжа В. М., 
Капустін Г.В., Карюк А.О.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Електрична частина станцій та підстанцій» (для 
студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» , а також слухачів другої вищої освіти 
зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи 
електроспоживання») »

Укр. 3,0 50 Жовтень М

226 401 Саприка О.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Електропостачання міст та промислових підприємств» 
(для студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології», а також слухачів 
другої вищої освіти 7.05070103 – «Електротехнічні 
системи електроспоживання (за видами)»)

Укр. 3,0 50 Жовтень М

227 401
Харченко В.Ф., Саприка 
О.В., Воропай В.Г.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
курсу "Електропостачання міст та промислових 
підприємств" (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання за напрямами підготовки 6.050701 
“Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів 2-
ї вищої освіти зі спеціальності “Електротехнічні системи 
електроспоживання”)

Укр. 3,0 50 Травень М

228 401 Бородін Д.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з предмету 
«Електромагнітна сумісність» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання магістерської програми 
8.05070103 „Електротехнічні системи 
електроспоживання”

Укр. 3,0 50 Травень М



229 401 Абраменко І.Г.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
“Математичні задачі електроенергетики” (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)

Укр. 3,0 50 Березень М

230 401 Абраменко І.Г.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу “Математичні задачі електроенергетики” 
(для студентів 3 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»)

Укр. 3,0 50 Квітень М

231 401 Абраменко І.Г.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
“Математичні задачі електроенергетики” (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)

Укр. 3,0 50 Квітень М

232 401 Ягуп В.Г.

Методичні вказівки до практичних робіт з курсу 
«Математичні задачі електроенергетики» (для студентів 
денної та заочної форм навчання за напрямком підготовки 
6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також 
слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)

Укр. 3,0 50 Червень М

233 401
Воропай В. Г., Гаряжа В. М., 
Капустін Г.В., Карюк А.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи “Графіки навантажень, температурний режим та 
навантажувальна здатність трансформаторів” з курсу 
«Електрична частина станцій та підстанцій» (для 
студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» , а також слухачів другої вищої освіти 
зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи 
електроспоживання»)

Укр. 3,0 50 Травень М

234 401 Ягуп В.Г.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «За вибором студента (Енергетична 
електроніка)» (для студентів денної та заочної форм 
навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності 7.05070103 (8.05070103) «Електротехнічні 
системи електроспоживання»)

Укр. 3,0 50 Травень М



235 401 ДоценкоС.І., Темнохуд І.О.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Технологія виробництва електроенергії» (для студентів 1 
і 2 курсів денної та 2 курсу заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»)

Укр. 3,0 50 Лютий М

236 401 Шимук Д.С.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Релейний захист та автоматика» 
(для студентів денної та 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 Вересень М

237 401 ДоценкоС.І., Темнохуд І.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Технологія виробництва електроенергії» 
(для студентів 2 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»)

Укр. 3,0 50 Жовтень М

238 401
Калюжний Д.М., КарюкА.О., 
Сидоров В.В.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни “Електропостачання та електрозбереження” 
(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за 
напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології 
та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 
7.05070103 – Електротехнічні системи 
електроспоживання)

Укр. 3,0 50 Травень М

239 401 Рой В.Ф.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Основи 
наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної, 5 
курсу заочної форм навчання, та слухачів другої вищої 
освіти,  за спеціальністю  7.05070103 – «Електротехнічні 
системи електроспоживання (за видами)») 

Укр. 3,0 50 Червень М

240 401 Рой В.Ф., Охріменко В.М.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи 
наукових досліджень» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи 
електроспоживання)

Укр. 3,0 50 Вересень М



241 401
Калюжний Д.М., КарюкА.О., 
Сидоров В.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
“Електропостачання та електрозбереження” (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за 
напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології 
та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 
7.05070103 – Електротехнічні системи 
електроспоживання).

Укр. 3,0 50 Жовтень М

242 401 Шимук Д.С.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизації 
енергосистем» (для студентів денної та 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 Лютий М

243 401 Ягуп В.Г.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Математичні задачі електроенергетики» 
(для студентів денної та заочної форм навчання за 
напрямком підготовки 6.050701 “Електротехніка та 
електротехнології”, а також слухачів другої вищої освіти 
зі спеціальності 7.05070103, «Електротехнічні системи 
електроспоживання»)

Укр. 3,0 50 Листопад М

244 402 Іоффе К.І.

Методичні вказівки до виконання контрольних робiт i 
самостiйної роботи студентiв 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 Червень М

245 402 Іоффе К.І.

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 Вересень М

246 402 Литвиненко  А.С.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Фізика і техніка світлодіодів» (для студентів 
5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 
8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 2,0 50 Червень М



247 402
Поліщук В.М.,           
Петченко Г.О.

Методичні вказівки до практичних занять і курсової 
роботи з дисципліни «Фотометрія» (для студентів денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» зі спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 2,5 50 Вересень М

248 402 Овчинников С.С.

Методичні вказівки до самостiйної роботи студентiв з 
дисципліни «Сучасні тенденції розвитку світлотехніки» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання зі 
спеціальності 8.05070105 «Світлотехніка і джерела 
світла»)

укр. 2,0 50 Вересень М

249 402 Овчинников С.С.

Методичні вказівки для виконання контрольних робiт i 
самостiйної роботи студентiв з дисципліни «Вступ до 
світлотехніки» (для студентів денної і заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)

укр. 2,0 50 Вересень М

250 402
Васильєва Ю.О.,        
Ляшенко О.М.

Методичні вказівки до самостiйної роботи студентiв з 
дисципліни «Комп'ютерна графіка та моделювання» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 
7.05070105, 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 2,0 50 Вересень М

251 402
Васильєва Ю.О.,        
Ляшенко О.М.

Методичні вказівки до самостiйної роботи студентiв з 
дисципліни «Комп'ютерна графіка та моделювання» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 
7.05070105, 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 2,0 50 Вересень М

252 403
Глєбова, М.Л. и Дорохов , 
О.В. и Форкун, Я.Б.

 Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх 
форм навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»)

укр. 2,4 50 листопад М

253 403
Глєбова, М.Л. и Дорохов, 
О.В. и Форкун, Я.Б.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання 
напрямів підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)

укр. 2,4 50 листопад М

254 403
Глєбова, М.Л. и Дорохов, 
О.В. и Фінкельштейн, В.Б. и 
Форкун, Я.Б.

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу «Електричні машини» за розділом «Машини 
постійного струму» (для студентів усіх форм навчання 
напрямів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 
6.050702 «Електромеханіка»).

укр. 2,4 50 листопад М



255 404 Монзуль К.В., Кулаков Д.В.

 ВИДИ СПОРТУ Методичні вказівки для проведення 
практичних і самостійних занять з дисциплін «ФІЗИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ 
ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-5 курсів усіх 
спеціальностей Університету).

укр. 2,0 50 квітень М

256 404 Повіткін С.В.

Психолого-педагогічні засоби та методи підготовки 
спортсменів з дисциплін «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», 
«УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» 
для проведення практичних і самостійних занять (для 
студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Університету).

укр. 3,0 50 квітень М

257 404 Четчикова О.І. 

 Плавання:дидактичний матеріал і методичні вказівки для 
теоретичних, практичних і самостійних занять з дисциплін 
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-
3 курсів усіх спеціальностей Університету).

укр. 1,5 50 квітень М

258 405 Л. А. Радионова

Город как социальная система: Учебно-методическое 
пособие для самостоятельного изучения курса (для 
студентов всех направлений подготовки всех курсов всех 
форм обучения)

рос. 3,0 50 Березень М

259 405 Л. А. Радионова

Город как социальная система: методические 
рекомендации для самостоятельного изучения и 
выполнения контрольных работ (для студентов всех 
направлений подготовки всех курсов заочной формы 
обучения)

рос. 3,0 50 Березень М

260 405 Л. А. Радионова

Город как социальная система: Методические 
рекомендации к практическим занятим (для студентов 
всех направлений подготовки всех курсов всех форм 
обучения)  

рос. 3,0 50 Березень М

261 405 В. В. Будко

Методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе по дисциплинам «Философия и 
методология науки», «Философия науки и 
инновационного развития» (для магистрантов 
направлений подготовки 8.17020201 «Охрана труда», 
8.050701 «Электротехника и электротехнологии»)

рос. 3,0 50 листопад М



262 405 В. В. Будко

Методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе по дисциплинам “Методология 
профессиональной деятельности”, “Методология научных 
исследований” (для магистрантов направлений 
подготовки 8.06010103 «Строительство», 8.050701 
«Электротехника и электротехнологии», 8.05070203 
«Электромеханика»)

рос. 3,0 50 листопад М

263 501 Єсіна, В.О. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Математичне 
моделювання підприємницької діяльності» (для студентів 
всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - 
„Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

264 501 Єсіна, В.О. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Математичне 
моделювання підприємницької діяльності» (для студентів 
всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - 
„Економіка підприємства”)

укр. 2,0 50 листопад М

265 501 Бурак, О.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Стратегія 
підприємства» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

266 501 Бурак, О.М.

Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління 
підприємством» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 7.03050401 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

267 501 Величко, В.В. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка 
підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

268 501 Величко, В.В. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Економічне управління 
підприємством» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М



269 501 Величко, В.В. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових 
досліджень»(для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

270 501 Владимирова, М.С. 

Методичні рекомендації до практичних занять та 
матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни 
«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМТСВА» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.03050401 «Економіка підприємства».

укр. 2,0 50 листопад М

271 501 Вороніна, О.С. 

Антикризове управління підприємством: Конспект лекцій 
для студентів 4 курсу денної форми навчання 
спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) / Авт.: О.С. Вороніна – 
Харків: ХНУМГ ім. Бекетова, 2015. – 91 с.

укр. 2,0 50 листопад М

272 501
Вороніна, О.С. и 
Железнякова, І.Л. 

 Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
самостійних та для виконання розрахункової роботи з 
дисципліни «Антикризове управління підприємством» / 
галузь знань 0305 Економіка та підприємництво, для 
студентів за напрямом підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства. Укл.: Вороніна О.С., Железнякова І.Л. – 
Харків: ХНУМГ, 2015.

укр. 2,0 50 листопад М

273 501
Димченко О.В., Телятник 
С.В.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за 
спеціальністю 7.03050401 – «Економіка підприємства» 
(для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання)

укр. 2,0 50 листопад М

274 501 Княжеченко, В.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Особливості 
планування діяльності підприємств міського 
господарства» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М



275 501 Княжеченко, В.В.

Княжеченко, В.В. (2014) Методичні вказівки до 
проведення практичних занять і самостійної роботи з 
дисципліни «Особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства» (для студентів всіх 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка 
підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

276 501 Матвєєва, Н.М.

Матвєєва, Н.М. (2014) Методичні вказівки до виконання 
розрахунково-графічного завдання з дисципліни 
«Економіка та організація об’єднань підприємств» (для 
студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03050401 - 
„Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

277 501 Матвєєва, Н.М.

Матвєєва, Н.М. (2014) Методичні вказівки до виконання 
розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Цінова 
політика на підприємствах міського господарства» (для 
студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03050401 - 
„Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

278 501 Панова, О.Д.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Підприємництво і 
бізнес-культура» (для студентів всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 - „Економіка 
підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

279 501 Панова, О.Д.

Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Тренінг-курс бізнес 
лідерство» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

280 501 Світлична, Т.І. 

Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 
ризиків» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») / 
Укл.: Світлична Т.І. – Харків: ХНУМГ, 2015.

укр. 2,0 50 листопад М

281 501 Світлична, Т.І. 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Введення у спеціальність» для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання 
спеціальності 6.030504 - «Економіка підприємства» / Укл.: 
Світлична Т.І. – Харків: ХНУМГ, 2015.

укр. 2,0 50 листопад М



282 501 Славута, О.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Управління 
витратами» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

283 501
Трояновська, О.Б. и 
Прижкова , О.Ю

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Економіка проектних рішень в будівництві» (для 
студентів заочної форми навчання спеціальності 
7.03050401 «Економіка підприємства»).

50 листопад М

284 501 Тюріна, В.М.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для 
студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030504 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

285 501 Шевчук, В.В.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
самостійної роботи та виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Фінансове планування 
діяльності бюджетних установ» (для студентів всіх форм 
навчання спеціальності 8.03050401 - „Економіка 
підприємства”).

укр. 2,0 50 листопад М

286 501 Юр’єва, С.Ю.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної роботи та розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Управління розвитком 
компанії » (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 
спеціальність 7.03050401 - „Економіка підприємства”) 

укр. 2,0 50 листопад М

287 501 Юр’єва, С.Ю.

Словник фінансово-економічних термінів будівельного 
підприємства (для студентів денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка 
підприємства”) 

укр. 2,0 50 листопад М

288 501 Юр’єва, С.Ю.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної роботи та розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Спецкурс з 
дослідження фінансово-господарської діяльності 
підприємств міського господарства» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 
6.030504 - „Економіка підприємства”)

укр. 2,0 50 листопад М



289 501 Юр’єва, С.Ю.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної роботи та розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Спецкурс з 
дослідження фінансово-господарської діяльності 
підприємств будівельної галузі» (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030504 - „ 
Економіка підприємства”

укр. 2,0 50 листопад М

290 501 Юр’єва, С.Ю.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання самостійної роботи та розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Оцінка економічних 
показників діяльності будівельних підприємств» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальність 
8.03050401 - „ Економіка підприємства” 

укр. 2,0 50 листопад М

291 503
Федотова Ю.В., Єгорова 
О.Ю.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять, виконання контрольних 
робіт з дисципліни "Економічна теорія (ОЕТ)" для 
студентів1 курсу денної та заочної форм  навчання 
напряму підготовки: "Менеджмент" (МО-т, МГКТС, 
МОМГ, МОМС, ЛОГІС).

укр. 2,5 50 листопад М

292 503
Тимофієва С.Б., 
Островський І.А., Рибак Г.І.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання письмових  робіт з 
дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для 
студентів 2 курсу денної   та заочної форм навчання 
напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» (МГКТС, 
МОМСГ, МПД, ЛОГІС), 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа» та 6.130103 «Туризм»)

укр. 3,5 50 жовтень М

293 503
Тимофієва С.Б., 
Островський І.А.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання й варіанти завдань з дисципліни 
«Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів 2 
курсу денної та заочної форм навчання напрямів 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»(МГКТС, МОМСГ, 
МПД, ЛОГІС), 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 
6.130103 «Туризм»)

укр. 2,0 50 жовтень М



294 504 Власова О.Є.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійного 
вивчення навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» 
(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі 
спеціальності підготовки 7.03050901 – «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 червень М

295 504 Власова О.Є.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення навчальної дисципліни «Методи 
управлінського обліку» (для студентів за спеціальністю 
8.18010014 «Управління фінансово-економічною 
безпекою» кваліфікації 2414.2 «Аналітик з фінансово-
економічної безпеки»)

укр. 1,0 50 червень М

296 504 Власова О.Є.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Податковий облік і звітність" (для студентів 
зі спеціальністі 7.03050901 «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 червень М

297 504 Власова О.Є.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Стратегічний 
управлінський облік» (для студентів 5 курсу денної і 
заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і 
аудит»)

укр. 1,0 50 червень М

298 504 Гордієнко Н.І.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни 
„Фінансовий облік-1” та „Фінансовий облік-2” (для 
студентів 2 курсу денної та 3 курсу денної і заочної форми 
навчання напряму 6.030509 “Облік і аудит”)

укр. 1,0 50 червень М

299 504 Гордієнко Н.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки на підприємстві" спеціальності 
8.18010014 «Управління фінансово-економічною 
безпекою» для магістрів денної і заочної форми навчання

укр. 1,0 50 червень М



300 504 Гордієнко Н.І.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення 
функціонування системи економічної безпеки на 
підприємстві для магістрів напряму підготовки 
«Специфічні категорії», спеціальності 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою», 
спеціалізація 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-
економічної безпеки», «Професіонал з питань фінансово-
економічної безпеки»

укр. 1,0 50 червень М

301 504 Гордієнко Н.І.

Методичні вказівки до підготовки, виконання, 
оформлення та захисту випускної кваліфікаційної роботи 
бакалавра (для студентів денної і заочної форм навчання 
за напрямом підготовки 6.030509 - “Облік і аудит”)

укр. 1,0 50 червень М

302 504 Гордієнко Н.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять та виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання» 
для магістрів спеціальності 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою»

укр. 1,0 50 червень М

303 504 Гордієнко Н.І., Шкурко О.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни "Обліково-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки на підприємстві" 
спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-
економічною безпекою» для магістрів денної і заочної 
форми навчання

укр. 1,0 50 червень М

304 504 Гордієнко Н.І., Шкурко О.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни Обліково-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки підприємства 
спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» для магістрів 
денної і заочної форми навчання

укр. 1,0 50 червень М

305 504 Кадничанський М.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Економетрика» (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 6.030504 «Економіка 
підприємства»)

укр. 1,0 50 червень М



306 504 Кадничанський М.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання контрольної роботи та самостійної роботи з 
дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та 
аудиті» для слухачів другої вищої освіти ФПО та заочного 
навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»»)

укр. 1,0 50 червень М

307 504 Кизилов Г.І.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 
«Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 червень М

308 504 Кизилов Г.І.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Організація і методика економічного аналізу» (для 
студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 червень М

309 504 Кизилов Г.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Організація і методика 
економічного аналізу» (для студентів 2 курсу денної і 3 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 червень М

310 504 Кизилов Г.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 
розрахункового-графічного завдання з дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 
«Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 червень М

311 504 Кизилов Г.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи і проведення 
практичних занять з дисципліни "Теорія безпеки 
соціальних систем" (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 червень М

312 504 Кизилова Л.О., Кизилов Г.І.

Конспект лекцій з дисципліни "Податкове 
адміністрування" (для студентів денної та заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
спеціальності 8.18010014 – "Управління фінансово-
економічною безпекою")

укр. 1,0 50 червень М



313 504 Косяк А. П.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік-
2» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

укр. 1,0 50 червень М

314 504 Косяк А. П.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення навчальної дисципліни 
«Бухгалтерський облік 2» (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і 
підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік 
і аудит»)

укр. 1,0 50 червень М

315 504 Лелюк Н.Є.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійного 
вивчення навчальної дисципліни "Державний фінансовий 
контроль" (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 
8.03050901 „Облік і аудит”)

укр. 1,0 50 червень М

316 504 Лелюк Н.Є.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійного 
вивчення навчальної дисципліни „Фінанси” (для студентів 
3 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030509 „Облік і 
аудит”)

укр. 1,0 50 червень М

317 504 Лелюк Н.Є.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та 
кредит” (для студентів 2 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» «Логістика»)

укр. 1,0 50 червень М

318 504 Мізік Ю.І., Конопліна О.О.

Методичні вказівки до практичних занять, організації 
самостійної роботи та виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Організація і методика 
аудиту» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної 
форми навчання за спеціальністю 8.03050901 «Облік і 
аудит»)

укр. 1,0 50 червень М



319 504 Мочаліна З.М.

Методичні вказівки до виконання практичних і 
самостійних робіт з навчальної дисципліни 
«Моделювання в управлінні соціально-економічними 
системами» (для магістрів спеціальності 8.03050901 
"Облік і аудит" денної і заочної форми навчання)

укр. 1,0 50 червень М

320 504 Мочаліна З.М.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
і контрольної роботи з навчальної дисципліни 
«Моделювання в управлінні соціально-економічними 
системами» (для магістрів спеціальності 8.03050901 
"Облік і аудит" денної і заочної форми навчання)

укр. 1,0 50 червень М

321 504 Столбов В.Ф.

Методичні вказівки для самостійного вивчення 
дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-
економічної безпеки (Організація та управління фінансово-
економічної 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")

укр. 1,0 50 червень М

322 504
Харламова О.В., 
Гавриличенко Є.В., 
Конопліна О.О.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни 
„Облік і аудит” (для студентів 3 курсу денної і заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
спеціальностей МГКТС, МОМГ, ЛОГІС)

укр. 1,0 50 червень М

323 504
Чередниченко О.Ю., 
Грінченко, О.І.

Методичні вказівки для практичних занять, вирішення 
практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни 
«Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської 
діяльності в Україні» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання за спеціальністю 8.18010014 "Управління 
фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 
«Професіонал з управління фінансово-економічною 
безпекою» та «Аналітик з управління фінансово-
економічною безпекою»)

укр. 1,0 50 червень М



324 506 Коляда Т.А. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Правознавство" для студентів 1 та 2 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.170202 
"Охорона праці"

укр. 1,0 50 вересень М

325 506 Килимник І.І. Бровдій А.М.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Право (господарське право)"  для студентів денної та 
заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів 
підготовки

укр. 1,0 50 березень М

326 506 Івасішина Н.В. 

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Основи конституційного права" для студентів денної та 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 
"Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит"

укр. 1,0 50 квітень М

327 506 Науменко А.В.

 Методичні вказівки для практичних, самостійних та 
контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» (для 
студентів денної та заочної форм навчання усіх 
спеціальностей та форм навчання

укр. 1,0 50 травень М

328 506 Бровдій А.М.

Методичні вказівки для практичних, самостійних та 
контрольних робіт з дисципліни «Законодавче 
забезпечення приватно-правових відносин» (для студентів 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
"Економіка підприємств" та "Облік і аудит")

укр. 1,0 50 вересень М

329 506 Коляда Т.А. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Трудове право"  для студентів 1 та 3 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 
"Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит"

укр. 1,0 50 травень М

330 601 Буркун І.Г. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Організація виробництва на підприємствах 
міського господарства» (для студентів 2, 3 курсів денної і 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент».

Укр. 1,5 50 жовтень М



331 601 Великих К.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з 
дисципліни «БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ 
РИНКУ» (для студентів всіх форм навчання за 
спеціальностями 7.05070103 «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)», 7.05070105 
Світлотехніка і джерела світла»).

Укр. 1,5 50 жовтень М

332 601 Гайдученко С.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”). 

Укр. 3,0 50 листопад М

333 601 Гайдученко  С.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНЕ 
І РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (для студентів заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030601 
"Менеджмент").

Укр. 3,0 50 листопад М

334 601 Гайдученко С.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЙНА 
КУЛЬТУРА» (для студентів 5 курсу спеціальності 
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)” денної форми 
навчання.

Укр. 1,5 50 березень М

335 601 Гайдученко С.О.

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. 3,0 50 листопад М

336 601 Гриненко  В.В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань, 
самостійної работи та курсового проекту з дисципліни 
«СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів всіх форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101, 
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)”.

Укр. 3,0 50 червень М



337 601 Діоба А.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» (для 
студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)” денної форми навчання)

Укр. 2,0 50 жовтень М

338 601 Діоба А.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» (для 
студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)” денної форми навчання)  

Укр. 2,5 50 жовтень М

339 601 Карлова  О.А

Методичні рекомендації до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни ДІЛОВЕ 
АДМІНІСТРУВАННЯ (“МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНІЗАЦІЙ”, “КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ”) 
(для студентів всіх форм навчання за спеціальностями 
7.03060101, 8.03060101 “Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)”.

Укр. 2,0 50 листопад М

340 601 Карлова  О.А

 Методичні рекомендації до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни ДІЛОВЕ 
АДМІНІСТРУВАННЯ (“УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ”, 
“УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ”) ((для студентів всіх форм 
навчання за спеціальностями 7.03060101, 8.03060101 
“Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”.

Укр. 2,0 50 листопад М

341 601 Колесник  Т.М

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з 
дисципліни ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

Укр. 1,5 50 жовтень М

342 601
Колесник Т.М.,  Шахова 
О.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни СТАТИСТИКА (для 
студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 
6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна 
справа, 6.140103 – Туризм).

Укр. 2,0 50 листопад М



343 601 Новікова М.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни 
МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
(АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) (для студентів 
всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
Менеджмент).

Укр. 2,0 50 листопад М

344 601 Новікова М.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 5 курсу спеціальності 
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” 
денної форми навчання). 

Укр. 2,0 50 листопад М

345 601
Запорожець Г.В., Браташ 
М.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к практическим занятиям 
и самостоятельной работе по дисциплине „МАРКЕТИНГ” 
(для студенов всех форм обучения направлений 
подготовки 6.030504 «Экономика предприятий», 6.030509 
«Учёт и аудит», 6.030601 «Менеджмент, слушателей 
второго высшего образования по специальности 
7.03060101 «Менеджмент и администрирование (по видам 
экономической деятельности»), а также для иностранных 
студентов).

Рос. 4,0 50 листопад М

346 601 Парасюк О.О. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та 
виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з 
дисципліни «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ, РЕКЛАМНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ» (для студентів 
всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»).

Укр. 1,5 50 жовтень М

347 601 Самойленко, І.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до практичних 
занять та виконання розрахунково-графічної і самостійної 
роботи з дисципліни ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями 8.06010302 «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів», 8.06010108 «Водопостачання 
та водовідведення»).

Укр. 1,5 50 жовтень М



348 601 Одаренко Т.Є.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Особливості економічної 
та підприємницької діяльності підприємств житлово-
комунального господарства» (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

Укр. 1,5 50 жовтень М

349 601 Одаренко Т.Є.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з 
дисципліни «Моніторинг виробничо-фінансової 
діяльності підприємств міського господарства» (для 
студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент»)  

Укр. 2,0 50 жовтень М

350 601 Бурмака Т.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи 
студентів з дисципліни ОСНОВИ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ (для студентів всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент)

Укр. 1,5 50 жовтень М

351 601 Шевченко В.С.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни „МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
(МЕНЕДЖМЕНТ)” (для студентів всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та слухачів 
другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)»  

Укр. 1,0 50 жовтень М

352 601 Колонтаєвський О.П.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни Бізнес-планування та 
бюджетування (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)  

Укр. 1,5 50 вересень М

353 601 Кондратенко Н.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання за 
спеціальностями 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)”

Укр. 1,0 50 вересень М

354 601 Діоба А.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «ОБГРУНТУВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ 
РИЗИКІВ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання 
спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)” 

Укр. 2,5 50 жовтень М



355 601 Гайдученко  С.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА» (для студентів 5 курсу 
спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)” 
денної форми навчання)

Укр. 3,0 50 березень М

356 601
Боровик М.В., Новікова 
М.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних і 
розрахунково-графічних завдань з дисципліни 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» та слухачів другої вищої освіти за 
спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності»)

Укр. 2,5 50 березень М

357 601
Боровик М.В., Новікова 
М.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з 
дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (для 
студентів усіх форм навчання напряму підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої 
вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 «Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності»)  

Укр. 2,5 50 березень М

358 602 Бєлова Л.О.

 Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Управління соціальними проектами» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності - 
8.18010013 «Управління проектами»). 

укр. 2,0 50 червень М

359 602 Гончарова З.В.

 Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
лабораторних та виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого 
майна» для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, 
картографія та землеустрій / Уклад.: Гончарова З.В. – Х.: 
Хар.нац.універ. міськ.госп-ва; 2015. – 30 с. 

укр. 2,0 50 червень М

360 602 Гусєва Ю.Ю.

 Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
самостійної роботи студентів та виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Інтелектуальні системи 
підтримки прийняття рішень в управлінні проектами»(для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 
8.18010013, 7.18010013 – «Управління проектами»).

укр. 2,0 50 червень М



361 602
Кадикова І.М., Гусєва Ю.Ю., 
Канцевич М.В

 Методичні вказівки до практичних занять, РГР та 
самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Інструментальні засоби в управлінні проектами» для 
студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання ОКР 
"магістр" та "спеціаліст" спеціальності 8.18010013 
"Управління проектами".

укр. 2,0 50 червень М

362 602 Мельман В.О.

 Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Менеджмент і адміністрування 
(Самоменеджмент)» (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання напряму 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. 
Унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О. – Харків: 
ХНУМГ, 2015. – с. 

укр. 2,0 50 червень М

363 602 Мельман В.О.

 Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
виконання самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент 
і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 
курсу всіх форм навчання напряму 6.030601 
«Менеджмент») / Харк. нац. Унів-т. міськ. госп-ва; укл.: 
Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 

укр. 2,0 50 червень М

364 602 Мельман В.О.

 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Психологія управління» (для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030601- Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент 
організацій міського господарства»).

укр. 2,0 50 червень М

365 602 Мельман В.О.

 Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Психологія управління» для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030601- Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент 
організацій міського господарства»). 

укр. 2,0 50 червень М

366 602 Мущинська Н.Ю.

 Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг міст» (для 
студентів зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент 
організацій і адміністрування»)

укр. 2,0 50 грудень М

367 602 Мущинська Н.Ю.

 Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Управління ризиками 
у проектах» (для студентів зі спеціальності 8.18010013 – 
«Управління проектами») 

укр. 2,0 50 грудень М



368 602 Савін Є.Є.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
виконання самостійної роботи з дисципліни «Публічне 
адміністрування» (для студентів денної та заочної форми 
навчання спеціальності 8.03060101– Менеджмент 
організацій і адміністрування)

укр. 2,0 50 грудень М

369 602 Сухонос М.К

 Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
лабораторних робіт та виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Планування проектної діяльності» (для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 
7.18010013, 8.18010013 – Управління проектами)

укр. 2,0 50 грудень М

370 602 Сухонос М.К

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Планування проектної діяльності» (для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 
7.18010013, 8.18010013 – Управління проектами). 

укр. 2,0 50 грудень М

371 602 Сухонос М.К

 Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Планування проектної діяльності» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності - 
8.18010013 Управління проектами). 

укр. 2,0 50 червень М

372 602 Сухонос М.К

 Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Проектна діяльність» (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності - 7.18010013 
Управління проектами).

укр. 2,0 50 червень М

373 602 Сухонос М.К

 Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Стратегічне управління портфелями 
проектів та програм» для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності - 8.18010013 Управління 
проектами. 

укр. 2,0 50 червень М



374 602 Фесенко Т.Г.

 Завдання і методичні рекомендації до виконання 
розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 
ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ)для студентів 5 курсу денної і заочної 
форм навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» (за видами економічної 
діяльності) спеціалізації та магістерські програми: 
8.03060101, 7.03060101 – «Менеджмент організацій 
міського господарства»; 8.03060101, 7.03060101 – 
«Менеджмент готельного, курортного, та туристичного 
сервісу».

укр. 2,0 50 червень М

375 602 Фесенко Т.Г.

 Завдання і методичні рекомендації до виконання 
розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 
ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ)для студентів 5 курсу денної і заочної 
форм навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» (за видами економічної 
діяльності) спеціалізації та магістерські програми: 
8.03060101, 7.03060101 – «Менеджмент організацій 
міського господарства»; 8.03060101, 7.03060101 – 
«Менеджмент готельного, курортного, та туристичного 
сервісу».

укр. 2,0 50 червень М

376 602
Чумаченко І.В., Молчанова 
О.П.

 Методичні вказівки для виконання курсового проекту, 
проведення практичних занять та самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Методологія управління 
проектами» (для студентів 5-6 курсу денної та заочної 
форм навчання спеціальностей: 7.18010013, 8.18010013 
«Управління проектами»)

укр. 2,0 50 грудень М

377 602
Чумаченко І.В., Молчанова 
О.П.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
виконання самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Методологія управління проектами» (для студентів 5-6 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 
7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами») 

укр. 2,0 50 грудень М



378 603 Булаенко М.В.

Методические указания к выполнению самостоятельных 
работ по дисциплине “ Алгоритмизация и 
программирование” для студентов 1-го курса дневной 
формы обучения образовательно-квалификационного 
уровня бакалавр, направления подготовки 6.050101 - 
Компьютерные науки.

укр. 2,0 50 Червень М

379 603
Білогурова Г.В.,    Макогон 
Н.В. 

Методичні вказівки до лабораторних, самостійних та 
контрольних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і 
технології в туризмі» (для студентів 3-го курсу денної та 
заочної форм навчання з напряму підготовки 6.020107 – 
«Туризм»).

укр. 2,0 50 Червень М

380 603
Дядюн С.В.,  Пан М.П.,  
Білогурова Г.В.

Інформатика та комп'ютерна техніка (Лабораторні, 
практичні, самостійні та контрольні роботи для студентів 
1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

укр. 2,0 50 Червень М

381 603
Карпенко М.Ю.,   Уфимцева  
В.Б.

Методичні вказівки до практичних занять і лабораторних 
робот з дисцип-ліни «Управлінські інформаційні системи 
в аналізі і аудиті» для студентів 3-6 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 
7.03050901– «Облік і аудит».

укр. 2,0 50 Червень М

382 603
Карпенко М.Ю.,   Уфимцева  
В.Б.

Методичні вказівки до практичних занять і лабораторних 
робот з дисцип-ліни «Управлінські інформаційні системи 
в обліку, аналізі і аудиті» для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 8.03050901– 
«Облік і аудит».

укр. 2,0 50 Червень М

383 603
Карпенко М.Ю.,   Уфимцева  
В.Б.

Методичні вказівки до практичних занять і лабораторних 
робот з дисципліни «Інформаційні системи і технології на 
підприємстві» для студентів 3-5 курсів денної та заочної 
форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 – 
«Економіка і підприємництво».

укр. 2,0 50 Червень М

384 603
Карпенко М.Ю.,   Уфимцева  
В.Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Web-технології та електронний документообіг» для 
студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямами 
підготовки 6.030504 – «Економіка і підприємництво» та 
6.030509 – «Облік і аудит».

укр. 2,0 50 Червень М



385 603
Костенко О.Б.,   Гавриленко 
І.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології» 
для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм 
навчання за напрямом 6.140103 – «Туризм».

укр. 2,0 50 Червень М

386 603
Манакова Н.О.,   Макогон  
Н.В., Кузьмичова К.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Інформаційні технології в 
будівництві та бази даних» (для студентів 3 курсу 6 
семестр денної форми навчання за напрямом 6.060101 – 
«Будівництво» спеціальностей «Промислове та цивільне 
будівництво»).

укр. 2,0 50 Червень М

387 603
Манакова Н.О.,   Макогон 
Н.В.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи і самостійних робіт з дисципліни «Інформатика і 
програмування» (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форми навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, 
картографія та землеустрій»).

укр. 2,0 50 Червень М

388 603 Погребняк Б.И.

Методические указания для выполнения лабораторных, 
практических, самостоятельных и контрольных работ по 
курсу «Информационные системы и технологии» для 
студентов 1-го курса заочной формы обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
направления подготовки 6.030601 – «Менеджмент».

укр. 2,0 50 Червень М

389 603 Погребняк Б.И.

Методические указания для выполнения лабораторных, 
практических, самостоятельных и контрольных работ по 
курсу «Информатика» для студентов 1-го курса дневной и 
заочной форм обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направлений 
подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» и 
6.030509 – «Учет и аудит».

укр. 2,0 50 Червень М

390 603 Штельма О.М.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.050101 - “Комп’ютерні науки”.

укр. 2,0 50 Червень М



391 603
Федоров М.В.,      Хренов 
О.М.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з 
дисциппліни "Інформатика (загальний курс)"Для 
студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060101 – «Будівництво»

укр. 2,0 50 Червень М

392 603
Яковицький І.Л.,  Журавок 
О.Г

Методичні вказівки до лабораторних робіт, практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни «Об’єктно-
орієнтоване програмування» для студентів 1-го та 2-го 
курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр у галузі знань 0501 - «Інформатика та 
обчислювальна техніка» за напрямом підготовки 6.050101 
– «Комп’ютерні науки». 

укр. 2,0 50 Червень М

393 604 Абрамов В.В. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Діяльність самодіяльної 
туристської організації» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»)

укр. 2,0 50 листопад М

394 604 Абрамов В.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «ТУРИЗМОЛОГІЯ» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр спеціальності 8.14010301 – 
«Туризмознавство»).

укр. 2,0 50 листопад М

395 604 Абрамов В.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Туризмологія» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр спеціальності 8.14010301 – 
«Туризмознавство»)

укр. 2,0 50 листопад М

396 604 Александрова С.А. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи з дисципліни «Управління персоналом (для 
студентів 3 і 4 курсів денної та заочної форм навчання 
напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа», 6.140103 «Туризм,)

укр. 2,0 50 вересень М



397 604 Александрова С.А. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи з дисципліни «Професійна комунікативна 
компетентність (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання галузі знань «Сфера обслуговування» 
спеціальностей 7.14010103, 8.14010103 
«Туризмознавство(за видами)» 8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа»)

укр. 2,0 50 вересень М

398 604 Александрова С.А. 

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Управління персоналом (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання галузі знань «Сфера 
обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм»)

укр. 2,0 50 вересень М

399 604
Баландіна І.С.,    Погасій 
С.О. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни 
“Організація туризму” (C42для студентів 2 курсу всіх 
форм навчання напряму підготовки 
6.030601“Менеджмент”)

укр. 2,0 50 вересень М

400 604 Балацька Н.Ю.,     Сегеда І.В. 

Методичні вказівки до практичного заняття 
«Проектування заготівельних цехів у закладах 
ресторанного господарства» з дисципліни «Проектування 
об’єктів готельно-ресторанного господарства: 
технологічні процеси та об’ємно-планувальні рішення 
(практикум)» (для студентів для студентів 5, 6 курсів всіх 
форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, 
спеціаліст спеціальностей 8.14010101, 7.14010101 – 
«Готельна і ресторанна справа»)

укр. 2,0 50 вересень М

401 604 Богдан Н.М. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг світового 
ринку готельних і ресторанних послуг» (для студентів 2 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.140103 «Туризм» і студентів 4 курсу та 5 курсу усіх 
форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»).

укр. 2,0 50 вересень М

402 604
Влащенко Н.М.,  Гордієнко 
Т.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Сіті-брендинг» (для студентів 4 
курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 
«Туризм»)

укр. 2,0 50 вересень М



403 604 Гордієнко Т.В. 

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 
дисципліни «Готельна індустрія України» (для студентів 2 
курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.140103 «Туризм»)

укр. 2,0 50 вересень М

404 604 Єфременко Т.М. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» (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 Золотухіна І.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Інноваційні ресторанні технології" 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – 
«Готельна і ресторанна справа»)

укр. 2,0 50 вересень М

406 604 Колесников О.М. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 і 4 курсу всіх 
форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»)

укр. 2,0 50 вересень М

407 604 Колесников О.М. 

Методичні вказівки до практичних занять , самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Маркетинг міжнародного туризму» (для студентів 3 
курсу всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601«Менеджмент»)

укр. 2,0 50 вересень М

408 604 Кравець О.М. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 
курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»)

укр. 2,0 50 вересень М

409 604 Кравець О.М. 

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Ефективні комікації)» (для 
студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент»)

укр. 2,0 50 вересень М

410 604 Кузмінчук Н. В.,   Сегеда І.В. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для 
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»)

укр. 2,0 50 вересень М



411 604 Лук’яненко О.І. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Менеджмент і адміністрування (управління 
інноваціями)» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601«Менеджмент»)

укр. 2,0 50 вересень М

412 604 Лук’яненко О.І. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи «Менеджмент і адміністрування (управління 
інноваціями)» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

укр. 2,0 50 вересень М

413 604 Нохріна Л.А. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Економіка і 
ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» 
(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.140103 «Туризм»)

укр. 2,0 50 вересень М

414 604 Нохріна Л.А. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Соціальні технології в 
сфері гостинності» (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 2,0 50 вересень М

415 604 Нохріна Л.А. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Соціальні технології (в туризмі)» (для 
студентів 3 і 4 курсів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа»)

укр. 2,0 50 вересень М

416 604
Оболенцева Л.В.,  Писарева, 
І.В. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі» (для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальностей 7.140103 та 8.140103 
–«Туризмознавство»)

укр. 2,0 50 вересень М

417 604 Погасій С.О. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Організація туризму 
(туроперейтинг)» (для студентів 3-го та 4-го курсів всіх 
форм навчання напряму підготовки 6.140103 – "Туризм")

укр. 2,0 50 вересень М



418 604 Погасій С.О. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Організація туризму 
(туроперейтинг)» (для студентів 3-го та 4-го курсів всіх 
форм навчання напряму підготовки 6.140103 – "Туризм")

укр. 2,0 50 вересень М

419 604
Погасій С.О.,  
Краснокутська Ю.В. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в 
готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5-го 
курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.14010101, 
8.14010101 – "Готельна і ресторанна справа")

укр. 2,0 50 вересень М

420 604
Погасій С.О.,  
Краснокутська Ю.В. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в 
туріндустрії» (для студентів 5-го курсу всіх форм 
навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 – 
"Менеджмент і адміністрування" спеціалізації 
«Менеджмент готельного, курортного і туристського 
сервісу»)

укр. 2,0 50 вересень М

421 604 Поколодна М.М. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни 
«ТУРИСТСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО» (для студентів 3 
курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)

укр. 2,0 50 вересень М

422 604 Полчанінова І.Л., Сегеда І.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічного завдання з 
дисципліни «Менеджмент» (для студентів 4 курсу всіх 
форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» 
напряму підготовки 6.140103- «Туризм»)

укр. 2,0 50 вересень М

423 604 Радіонова О. М. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи з дисципліни "Методологія і організація наукових 
досліджень" (для студентів 5-го курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
спеціальностей 8.03060101 - "Менеджмент організацій і 
адміністрування", 8.14010101 - "Готельна і ресторанна 
справа", 8.14010301 - "Туризмознавство")

укр. 2,0 50 вересень М



424 604 Рекун Г.П. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Аналіз діяльності підприємств 
туристської індустрії» (для студентів 4-го курсу всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.140103 - “Туризм”)

укр. 2,0 50 вересень М

425 604 Родченко В.Б. 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Управління проектами в туризмі» 
(для студентів 5-го курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 - 
“Туризмознавство”)

укр. 2,0 50 вересень М

426 604 Соколенко А.С. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни "Технологія продукції ресторанного 
господарства" (для студентів 4-го курсу денної та 4-го і 5-
го курсів заочної форм навчання напряму підготовки 
6.140101 - "Готельно-ресторанна справа")

укр. 2,0 50 вересень М

427 604 Тонкошкур М.В.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання РГР з навчальної дисципліни 
"Технологія міжнародної туристської діяльності" (для 
студентів денної та заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 "Менеджмент")

укр. 2,0 50 жовтень М

428 604 Тонкошкур М.В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Географія туризму» (Туристське 
країнознавство) (для студентів 1-го курсу всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.140103 - “Туризм”)

укр. 2,0 50 листопад М

429 606 Александрович С.В.

Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна 
мова» для організації практичної роботи студентів 1 курсу 
денної форми навчання з дисципліни «Ділова іноземна 
мова» напряму підготовки 6.070101 Транспортні 
технології (за видами транспорту)

англ. 2,0 50 червень М

430 606 Александрович  С.В.

Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна 
мова» для організації самостійної роботи студентів 1 
курсу денної форми навчання з дисципліни «Ділова 
іноземна мова» напряму підготовки 6.070101 Транспортні 
технології (за видами транспорту)

англ. 2,0 50 червень М



431 606 Анісенко О.В.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання та вентиляція»)

англ. 2,0 50 червень М

432 606 Бугаєва В.Ю.

Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.050101 – «Комп'ютерні науки»)

англ. 2,0 50 червень М

433 606 Бугаєва В.Ю.

Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
–«Менеджмент»)

англ. 2,0 50 листопад М

434 606 Варава І.М

Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька 
мова) для студентів 4 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа»

фр. 2,0 50 червень М

435 606 Воробйова М.К.

Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.050101–«Комп'ютерні науки»)

англ. 2,0 50 червень М

436 606 Зубенко С.О.

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

англ. 2,0 50 вересень М

437 606 Зубенко С.О.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»

англ. 2,0 50 червень М

438 606 Кобяков С.В.

Збірник текстів і завдань для самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням») (англійська мова) (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»)

англ. 2,0 50 червень М



439 606 Костенко О.О. 

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 
«Будівництво» (Водовідведення)

англ. 2,0 50 червень М

440 606 Крохмаль А.М.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)

англ. 2,0 50 вересень М

441 606 Курова Ю.В.

Збірник текстів і завдань до організації самостійної 
роботи з дисципліни іноземна мова (ділове 
мовлення)(англійська мова) (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання напрямів підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»)

англ. 2,0 50 червень М

442 606 Маматова О.В

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 
6.140103 «Туризм»)

англ. 2,0 50 лютий М

443 606
Моштаг Є.С. Тарабановська 
О.М. 

Збірник текстів і завдань до організації практичної роботи 
з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 
курсів денної форми навчання напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і 
аудит»)

англ. 4,0 50 травень М

444 606
Моштаг Є.С.  Тарабановська 
О.М. 

Збірник текстів і завдань до організації практичної роботи 
з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 
курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і 
аудит»)

англ. 2,0 50 червень М

445 606
Моштаг Є.С.  Тарабановська 
О.М. 

Збірник текстів і завдань до організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 
курсів денної форми навчання напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і 
аудит»)

англ. 2,0 50 червень М



446 606
Моштаг Є.С.  Тарабановська 
О.М. 

Збірник текстів і завдань до організації самостійної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 
курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і 
аудит»)

англ. 2,0 50 червень М

447 606 Міщенко К.О.

Методичні вказівки до організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (ділове мовлення)» 
(англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»)

англ. 2,0 50 червень М

448 606 Омельченко А.В.

Збірник текстів і завдань для самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання напряму – 6.170202 «Охорона 
праці»)

англ. 2,0 50 червень М

449 606 Омельченко А.В.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання напряму – 6.170202 «Охорона 
праці»)

англ. 2,0 50 червень М

450 606 Остапченко В.О

 Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 4 курсів денної форми навчання підготовки 
6.030601 – “Менеджмент ”)

нім. 2,0 50 жовтень М

451 606 Писаренко Л.М.

Методичні вказівки  до виконання самостійної та 
практичної робіт з дисципліни “Основи дiлової 
комунiкацiї" (для студентів 1 курсу денної форми  
навчання за спеціальністю 6.030504 – «Економiка 
пiдприэмства» 6.030508 - "Облiк та аудит") 

англ. 2,0 50 червень М

452 606 Потапенко С.М.

Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька 
мова)»(для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.020103»Туризм», 6.140101 Готельно-
ресторанна справа»)

нім. 2,0 50 червень М

453 606 Потапенко С.М.

Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька 
мова)»(для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601»Менеджмент готельного, 
курортного і туристського сервісу»)

нім. 2,0 50 червень М



454 606 Пряницька В.Б.

Контрольні роботи з дисципліни «Іноземна мова» (за 
професійним спрямуванням) (для студентів 1-2 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)

англ. 2,0 50 червень М

455 606 Пряницька В.Б.

Методичні вказівки до організації практичної та 
самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» 
(англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»)

англ. 2,0 50 червень М

456 606 Юрченко Д.О. 

Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька 
мова) (для студентів 4 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа»)

нім. 2,0 50 червень М

457 701 Хом’якова, О.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 
ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ» "Педагогіка та психологія вищої освіти"  (для 
магістрів усіх спеціальностей). 

укр. 2,0 50 Листопад М

458 701 Крутовая, Л.Ф.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З 
ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ» "Педагогіка та психологія вищої освіти"  (для 
магістрів галузі знань 1702 Цивільна безпека 
спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)», 
шифр дисципліни за ОПП 1.04).

укр. 2,0 50 Листопад М

459 702
Вальченко И. В., Плотникова 
Т. А., Соколова Г. П.

В мире интересных историй. Сборник текстов для чтения 
(приложение к учебному комплексу по русскому языку 
"Ступени" для  иностранных учащихся подготовительного 
факультета инженерно-технических, инженерно-
экономических, охраны здоровья, биологических, 
физкультурных и сельскохозяйственных и гуманитарных 
специальностей)

Рос. 3,0 50 Листопад М



460 702
 Лубяная О. Л., Гринченко Е. 
В., Кохан Л. В.

Сборник упражнений для самостоятельной и 
практической работы (приложение к учебным пособиям 
по русскому языку "Ступень-2" и "Ступень-3" для  
иностранных учащихся подготовительного факультета 
инженерно-технических, инженерно-экономических, 
охраны здоровья, биологических, физкультурных и 
сельскохозяйственных и гуманитарных специальностей)

Рос. 4,0 50 Листопад М

461 702
 Горбенко А. М., Вальченко 
И. В., Горбенко В. Н.

Основы черчения. Рабочая терадь для самостоятельной 
работы по дисуиплине "Черчение" ( для иностранных 
студентов подготовительного факультета инженерно-
технических и инженерно-экономических 
специальностей)

Рос. 1,0 50 Листопад М

462 703 Жванко Л.М.

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

укр. 1,0 50 Листопад М

463 703 Жигло В.В.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Історія української 
культури» для студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»

укр. 1,0 50 Листопад М

464 703 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 
6.060101 «Будівництво»

укр. 1,0 50 Листопад М

465 703 Жигло В.В.

Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни Історія української 
культури для студентів 1-2 курсів денної та заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси).

укр. 1,0 50 Листопад М



466 703 Лисенко М.С.

Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних 
робіт з курсу «Історія української культури» (для 
студентів денної і заочної форми навчання за напрямами 
підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальність 
«Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси»

укр. 1,0 50 Листопад М

467 703 Яцюк М.В.

Методичні вказівки до підготовки практичних занять з 
дисципліни «Історія України» для студентів денної і 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за галуззю знань 0306 − «Менеджмент і 
адміністрування» спеціальності 6.030601 – «Менеджмент»

укр. 1,0 50 Листопад М

468 801 Ачкасов, А.Є.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Управління проектами» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 
6.030601 – «Менеджемет» і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» і 
7.03060101 – «Менеджмент організацій і 
адміністрування»).

укр. 1,2 50 березень М

469 801 Ачкасов А. Є., Пушкар Т. А.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і 
проведення практичних занять з дисципліни «Проектний 
аналіз» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства (за видами 
економічної діяльності)). 

укр. 1,3 50 березень М

470 801 Ачкасов, А.Є.

Методичні вказівки для самостійної роботи та практичної 
з дисципліни «Управління проектами» (для студентів 
заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент, 
освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства і 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності) і 7.03050401 – економіка 
підприємства 

укр. 4,0 50 березень М



471 801 Базецька Г. І.

 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Фінанси, гроші та кредит» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 
6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і 
адміністрування). 

укр. 1,4 50 квітень М

472 801 Базецька Г. І.

Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення 
практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємства» 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрямків підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 
6.030509 – Облік і аудит та слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства, 
7.03050901 – Облік і аудит). 

укр. 1,6 50 травень М

473 801 Васильєв О. В.

Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент 
інвестицій та інновацій» (для студентів заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організації та 
адміністрування»)

укр. 1,6 50 червень М

474 801
Васильєв О. В., Серьогіна 
Д.О.

Методичні вказівки для самостійного вивчення з 
дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – «Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності)») 

укр. 1,2 50 червень М

475 801
Васильєв О. В.,  Серьогіна Д. 
О.

Методичні вказівки для проведення практичних завдань з 
дисципліни «Інвестування» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства) 

укр. 1,4 50 червень М

476 801 Васильєв О. В.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління 
інноваціями)» (для студентів заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент)

укр. 1,4 50 листопад М



477 801
Васильєв О. В.,  Серьогіна Д. 
О.

Методичні вказівки для практичної роботи і виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» 
(для студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами 
економічної діяльності)») 

укр. 1,6 50 листопад М

478 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Вища та прикладна математика 
(Дослідження операцій 1)» (для студентів заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030601 Менеджмент)

укр. 1,3 50 червень М

479 801 Воронков О. О.

етодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Економетрика» (для студентів заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства)

укр. 1,2 50 червень М

480 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Економіко-математичне моделювання» 
(для студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 Менеджмент) 

укр. 1,5 50 листопад М

481 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Оптимізаційні методи і моделі» (для 
студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 Економіка підприємства)

укр. 1,3 50 листопад М

482 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Прогнозування» (для студентів заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050401 «Економіка підприємства») 

укр. 1,4 50 червень М



483 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу «Страхування» (для студентів заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050401 Економіка підприємства)

укр. 1,2 50 червень М

484 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з курсу «Вища та прикладна математика 
(Дослідження операцій 1)» (для студентів заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030601 Менеджмент)

укр. 1,4 50 жовтень М

485 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з курсу «Економетрика» (для студентів заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства) 

укр. 1,2 50 жовтень М

486 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з курсу «Економіко-математичне моделювання» 
(для студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 Менеджмент)

укр. 1,6 50 червень М

487 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з курсу «Економіко-математичні методи і моделі» 
(для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 
7.03050401 Економіка підприємства, 7.03050901 Облік і 
аудит)

укр. 1,5 50 жовтень М

488 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з курсу «Оптимізаційні методи і моделі» (для 
студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 Економіка підприємства)

укр. 1,6 50 жовтень М

489 801 Жовтяк Г. А.

Оцінка та управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Методичні вказівки до проведення 
практичних занять та самостійного вивчення дисципліни 
(для студентів заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка 
підприємства»).

укр. 1,6 50 квітень М



490 801 Жовтяк Г. А.

 Ціноутворення на підприємствах міського господарства. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства»).

укр. 1,7 50 травень М

491 801 Жовтяк Г. А.

Ціноутворення. Методичні вказівки до проведення 
практичних занять та самостійного вивчення дисципліни 
(для студентів заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» і слухачів другої 
вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності), 
7.03050901- Облік і аудит, 7.03060101 – Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)).

укр. 1,7 50 травень М

492 801
Журавель В.В., Базецька Г. 
А. 

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. 1,8 50 вересень М

493 801 Журавель В. В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Управління витратами» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030504-Економіка підприємства і для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401-
Економіка підприємства)

укр. 1,5 50 жовтень М

494 801 Пашков В. І.

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 
6.030509 – «Облік і аудит»)

укр. 1,4 50 травень М



495 801 Пашков В. І.

Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний 
захист» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка 
підприємства). [

укр. 1,3 50 травень М

496 801 Петрова В. Ф.

 Методичні вказівки для виконання розрахунково – 
графічної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» 
(для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства).

укр. 1,5 50 червень М

497 801 Петрова В. Ф.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Облік і аудит» (для студентів заочної форми 
навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент і слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)). 

укр. 1,3 50 червень М

498 801 Поспелов О. В.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Маркетинг» (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). 

укр. 1,3 50 червень М

499 801 Поспелов О. В.

Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Менеджмент» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка 
підприємства»)

укр. 1,8 50 жовтень М

500 801 Пушкар Т. А.

Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення 
практичних занять з дисципліни «Державне і регіональне 
управління» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – 
Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування).

укр. 1,4 50 травень М



501 801 Пушкар Т. А.

Програма і методичні вказівки до організації і проведення 
технологічної практики (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства») 

укр. 11,2 50 травень М

502 801 Пушкар Т. А.

Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення 
практичних занять з дисципліни «Зовнішньоекономічна 
діяльність 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. 1,6 50 квітень М

503 801 Серьогіна, Д.О. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Економіка і організація інноваційної 
діяльності» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»).

укр. 1,2 50 травень М

504 801 Склярук Н. І.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Економіка підприємства» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності)).

укр. 1,6 50 жовтень М

505 801 Склярук Н. І.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – 
Економіка підприємства).

укр. 1,6 50 жовтень М

506 801 Склярук Н. І.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Економіка і фінанси підприємства» (для студентів 
заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент і 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)).

укр. 1,0 50 червень М


