
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 Шмуклер В.С., Калмиков 
О.А.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Управління поведінкою конструкцій»(для 
магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»)

укр. 1,00 10 листопад М

2 101 Пустовойтова О.М.
Методичні вказівки до виконання розділів дипломного 
проекту  (для студентів спеціальності 7.06010101, 8.06010101 
«Промислове та цивільне будівництво»)

укр. 1,00 10 листопад М

3 101 Лугченко О.І.
Методичні вказівки до практичних занятть з дисципліни 
«Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та 
обробка результатів експерименту» (для магістрів 5-го курсу 
денної форми навчання спеціальності 
8.06010101"Промислове та цивільне будівництво ")

укр. 2,00 10 листопад М

4 101 Пустовойтова О.М.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Проектування дерев'яних конструкції» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання та студентів 5 
курсу ЦЗН напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)

укр. 2,00 10 листопад М

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

Методичні вказівки до виконання курсового проекту №1 та 
самостійної роботи з дисципліни «ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА 
КАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ» Розділ 3. Кам'яні конструкції (для 
студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання, та 
НКЦ напряму підготовки 6.060101).

укр. 1,50 10 листопад М

6 101 Шаповалов О.М., Псурцева 
Н.О., Резник П.А.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту №2 з 
дисципліни «Проектування залізобетонних конструкцій». 
Розділ 1. Компоновка конструктивної схеми будівлі і 
статичний розрахунок поперечної рами (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. 2,80 10 листопад М



7 101 Калмиков О.А.

Методичні вказівки до практичних занятть та виконання 
розрахунково-графічної та самостійної робот з дисципліни 
«Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне 
будівництво»). 

укр. 1,50 10 листопад М

8 101 Лугченко О.І.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Проектування металевих конструкцій» 
(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготови 6.060101 – Будівництво та слухачів другої 
вищої освіти спеціальності «Промислове і цивільне 
будівництво»).

укр. 1,50 10 листопад М

9 101 Гапонова Л.В. 
Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи та виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Будівельна теплофізика" (для студентів 3курсу 
напряму підготовки 6.060101ТГВ всіх форм навчання).

укр. 1,20 10 листопад М

10 101 Шаповалов О.М.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Забезпечення надійності експлуатації 
будівельних конструкцій» (для магістрів 5-го курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.06010101" Промислове та 
цивільне будівництво ")

укр. 1,00 10 листопад М

11 101 ХаинсонЮ.О, Резник П.А.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Інформаційні технології розрахунку та 
проектування будівельних конструкцій»(для магістрів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101 
«Промислове та цивільне будівництво»).

укр. 1,20 10 листопад М

12 101 О. І. Лугченко, В.А.Мазур
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Металеві конструкції»,частина 1 (для студентів 
3 курсу денної форми освіти напряму підготовки 6.060101-« 
Будівництво» )

укр. 2,50 10 листопад М

13 101 О. І. Лугченко, В.А.Мазур
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Металеві конструкції», частина 2 (для студентів 
3 курсу денної форми освіти напряму підготовки 6.060101-« 
Будівництво» )

укр. 1,50 10 листопад М



14 101 О. І. Лугченко, О. Ю. 
Кулаков

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Реконструкція та зміцнення будівель» (для 
студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 
«Промислове і цивільне будівництво»)

укр. 0,60 10 листопад М

15 101 В.М.Попельнух, О. М. 
Пустовойтова

Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення 
практичних занять з дисципліни «Проектування дерев'яних 
конструкцій» (для студентів 4 курсу денної та 4-5 курсів 
заочної форм навчання  напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво»)

укр. 0,60 10 листопад М

16 102 Гаврилюк О.В. Левенко 
А.М. Найденова В.Е.

Методические указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплине "Инженерная геология и механика грунтов" 
для студентов всех форм обучения направления 
"Строительство"

рос. 1,00 10 березень М

17 102 Кічаєва О.В.      Левенко 
Г.М.

Методичні вказівки до виконання програми переддипломної 
практики для студентів всіх форм навчання, напряму 
"Будівництво"

укр. 1,00 10 лютий М

18 102 Кічаєва О.В. Табачніков С.В.
Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни "Проектування у складних інженерно-
геологічних умовах" для студентів 5 курсу деної форми 
навчання, напряму "Будівництво"

укр. 1,00 10 травень М

19 109 Кондращенко О.В. Баранова 
А.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "НОВІТНІ ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, 
ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ"  (для студентів-магістрів 
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 
8.06010203 дизайн архітектурного середовища)

укр. 2,00 10 листопад М

20 109 Кондращенко О.В. Баранова 
А.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних та 
самостійних робіт з дисципліни «СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
за напрямом підготовки «Архітектура» спеціальності 
8.06010201«Архітектура будівель і споруд»).

укр. 2,00 10 грудень М



21 110 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. 1,00 10 грудень М

22 110 Євдокімов, А.А.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт та 
розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ГІС-
аналіз» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та 
технології»)

укр. 1,00 10 грудень М

23 110 Євдокімов, А.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни 
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ 
РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МІСТА» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 
7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» та 
денної форми навчання спеціальності 8.08010105 
«Геоінформаційні системи та технології»)

укр. 1,00 10 грудень М

24 110 Анопрієнко, Т.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання 
практичних робіт та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР» (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)

укр. 1,00 10 грудень М

25 110 Глушенкова , І.С. 
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни 
«Вища геодезія» для студентів денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, 
картографія та землеустрій.

укр. 1,00 10 грудень М

26 110 Доля, К.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «ТРАНСПОРТНО–НАВІГАЦІЙНІ 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 5 курсу 
усіх форм навчання спеціальності 7.08010105 
«Геоінформаційні системи та технології» та 8.070900 
«Геоінформаційні системи і технології»)

укр. 1,00 10 грудень М



27 110 Доля , К.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для практичних, 
лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни “ФОТОГРАМЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ 
ЗОНДУВАННЯ” (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»)

укр. 1,00 10 грудень М

28 110 Кобзан , С.М. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ОЦІНОЧНИМИ ПРОЕКТАМИ» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка 
землі та нерухомого майна»)

укр. 1,00 10 грудень М

29 110 Кучеренко, Є.І. и 
Глушенкова , І.С. 

Методичні вказівки до курсового проекту «Планування та 
управління геоінформаційними проектами» для студентів 
денної форми навчання спеціальності 8.08010105 – 
Геоінформаційні системи і технології. 

укр. 1,00 10 грудень М

30 110 Мамонов, К.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до проходження 
навчальної практики за спеціальністю (для студентів 3-4 
курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)

укр. 1,00 10 грудень М

31 110 Мамонов, К.А. и Пиркова, 
О.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни 
«ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 
7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» та 
денної форми навчання спеціальності 8.08010105 
«Геоінформаційні системи та технології»)

укр. 1,00 10 грудень М

32 110 Мамонов, К.А. и Радзінська, 
Ю.Б. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та 
нерухомого майна»)

укр. 1,00 10 грудень М



33 110 Радзінська, Ю.Б.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
самостійних робіт та курсового проекту з навчальної 
дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ 
ВИРОБНИЦТВОМ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 
Геодезія, картографія та землеустрій)

укр. 1,00 10 грудень М

34 110 Радзінська, Ю.Б.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни «Математичні методи і 
моделі в оцінці нерухомості» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та 
нерухомого майна»)

укр. 1,00 10 грудень М

35 110 Радзінська, Ю.Б.
Методичні вказівки до практичних занять, курсового проекту 
та самостійної роботи з дисципліни «Організація і управління 
виробництвом» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, 
картографія та землеустрій

укр. 1,00 10 грудень М

36 110 Творошенко, І.С. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни 
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для 
студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 
8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»)

укр. 1,00 10 грудень М

37 110 Творошенко, І.С. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни 
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАДАЧАХ 
МОНІТОРИНГУ» (для студентів 5 курсу денної та заочної 
форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні 
системи та технології» та денної форми навчання 
спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та 
технології»)

укр. 1,00 10 грудень М

38 110 Творошенко, І.С. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни 
«МУНІЦИПАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для 
студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 
8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»)

укр. 1,00 10 грудень М



39 110 Творошенко, І.С. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ» (для 
студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 
8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»)

укр. 1,00 10 грудень М

40 110 Творошенко, І.С. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ» (для 
студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій») (для студентів 5 
курсу усіх форм навчання спеціальності 7.08010105 
«Геоінформаційні системи та технології»)

укр. 1,00 10 грудень М

41 105
д.т.н., проф. I. Е. Линник,
       к.т.н., доц. Ю. І. Гайко

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи, практичних занять і самостійної роботи з 
дисципліни ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА В СКЛАДНИХ 
МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ (для студентів магістерської 
програми 1(5) курсу денної форми навчання галузі знань 
0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010103 
«Міське будівництво та господарство»)

укр 2,00 10 жовтень М

42 105
д.т.н., проф. I. Е. Линник,
 к.т.н., доц. Ю. І. Гайко

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з  курсу ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА 
В СКЛАДНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ (для студентів 
магістерської програми 1(5) курсу денної форми навчання 
галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 
8.06010103 «Міське будівництво та господарство»)

укр 2,00 10 жовтень М

43 105 Завальний О.В., Панкеєва 
А.М.                                           

Методичні вказівки для виконання практичних занять, 
розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни Геоурбаністика (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання за спеціальністю 8.06010103 Міське 
будівництво та господарство 

укр 1,50 10 жовтень М

44 105 Завальний О.В., Панкеєва 
А.М.                                           

Конспект лекцій з дисципліни «Геоурбаністика» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 
8.06010103 «Міське будівництво та господарство»

укр 1,50 10 жовтень М



45 105 Завальний О.В.,                                               
Шишкін Е.А.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Енергореновація 
цивільних будівель (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання Галузь знань 0601 «Будівництво і архітектура», 
Спеціальність 8.06010103 «Міське будівництво та  
господарство» Кваліфікація «магістр будівництва»)

укр 1,50 10 вересень М

46 105  Безлюбченко О.С.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, курсового 
проекту «Планування міської території»   та самостійної 
робіт з дисципліни «ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ»  
(МОДУЛЬ 2) (для студентів денної і заочної форм навчання 
Напряму підготовки    6.060101 – Будівництво  та ФПО   
спеціальностей «Міське будівництво та господарство», 
«Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та 
водовідведення», «Теплогазопостачання і вентиляція».)

укр 2,00 10 травень М

47 105 Линник І.Е.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань і 
самостійної роботи з дисципліни АРХІТЕКТУРНО-
ДИЗАЙНЕРСЬКА ЕРГОНОМІКА (для студентiв 
магістерської програми 1(5) курсу денної форми навчання 
галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»,спеціальності 
8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища»)

укр 2,50 10 жовтень М

48 105 Апатенко Т.М., Панкеєва А.М.
Конспект лекцій“ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ 
ЗАБУДОВИ” (для студентів 3 курсу денної форми навчання, 
за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 
спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» і 
спеціалізації «Охорона праці в будівництві».

укр 1,50 10 жовтень М

49 105 Апатенко Т.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОЗРАХУНКОВО-
ГРАФІЧНОЇ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ
ТЕХНІЧНИЙ РИСУНОК (для студентів усіх форм навчання  
за напрямом 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво 
та господарство»).

укр 1,50 10 жовтень М



50 106 Дудка О.М.,       Позднякова 
Н.П.

 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Реконструкція і нове 
будівництво в історичному середовищі» для магістрів 
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» 
спеціальності8.06010201 «архітектура будівель і споруд». 

укр. 2,40 10 листопад М

51 106 Мухортов М.Л.
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу 
“ Критика сучасних теорій містобудування, архітектури 
будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ”для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища».

укр. 0,70 10 листопад М

52 106 Смирнова О.В.  
Крижановська Н.Я.

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

укр. 0,50 10 листопад М

53 106 Фурсов Ю.В.
Методичні вказівки з дисципліни "Законодавство та 
архітектурно-пректна справа"для практичних та самостійних 
занять студентів 6 курсу, професійного напряму 6.060102 
"Архітектура",спеціальності 8.06010201 "Архітектура 
будівель і споруд". 

укр. 1,00 10 жовтень М

54 106 Фурсов Ю.В.
Методичні вказівки з дисципліни "Законодавство та 
архітектурно-проектна справа"для практичних та 
самостійних занять студентів 6 курсу,професійного напряму 
6.060102 "Архітектура", спеціальності 8.06010203 "дизайн 
архітектурного середовища". 

укр. 1,00 10 жовтень М

55 106 Шкляр С.П.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Архітектурна екологія» для студентів 5 
курсу спеціальності 7.06010202 «Містобудування».

укр. 2,00 10 листопад М

56 106 Шкляр С.П.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Теоретичні та методичні основи 
архітектурного проектування», М 3: «Ландшафтна 
архітектура та дизайн міського середовища»для студентів 3 
курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура.

укр. 2,00 10 листопад М



57 106

Смірнова О. В.
 Мухортов М. Л.
 Гура Д. М.
 Лук’янович В. К
 Гамалєй Г.В
 Камардаш  С. І.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту за 
темою «Селище на 4-6 тисяч мешканців» з навчальної 
дисципліни “Архітектурне проектування” (для студентів 3 
курсу за спеціальностями «Архітектура будівель та споруд», 
«Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища» 
напряму 6.060102 «Архітектура», освітньо-кваліфікаційний 
рівень підготовки: бакалавр)

укр. 2,00 10 грудень М

58 106

 Смірнова О. В.
 Мухортов М. Л.
 Гура Д. М.
 Лук’янович В. К
 Гамалєй Г.В
 Камардаш  С. І.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту 
«Благоустрій житлової групи з розробкою 
середньоповерхового житлового будинку (Житлова група у 
складі забудови селища на 4-6 тисяч мешканців)» з 
дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 
курсу за спеціальностями «Архітектура будівель та споруд», 
«Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища» 
напряму 6.060102 «Архітектура», освітньо-кваліфікаційний 
рівень підготовки: бакалавр)

укр. 2,00 10 грудень М

59 107 Древаль І.В. 
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових 
досліджень» (для студентів 5  курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.06010202 – «Містобудування») 

укр. 1,00 10 травень М

60 107 Жмурко Ю. В. 
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Теорія і критика сучасної архітектури» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.06010202 – «Містобудування») 

укр. 1,50 10 травень М

61 107 Вітченко Д. М.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
практики «Науково-дослідна реставраційна практика» для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – 
«Архітектура» 

укр. 1,50 10 вересень М

62 107 Древаль І.В.
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Дендрологія та екологічні 
основи ландшафтного проектування» (для студентів 5  курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – 
«Містобудування») 

укр. 1,50 10 вересень М



63 107 Древаль І.В.
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне та 
містобудівне проектування» (для студентів 5 - 6 курсів 
денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – 
«Містобудування»)

укр. 2,00 10 жовтень М

64 107 Коптєва Г.Л.
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Композиційне формування 
ландшафтного середовища міста» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності  8.06010202 – 
«Містобудування»)

укр. 1,50 10 жовтень М

65 107 Мартишова Л.С.
 Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Композиційний аналіз 
містобудівного простору» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності  8.06010202 – 
«Містобудування»)

укр. 1,00 10 жовтень М

66 111 Любченко, М.А. Демиденко, 
Т.П.

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу 
"Інженерна графіка" (для студентів 1 курсу денної та 1-2 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 - 
Готельно-ресторанна справа). 

Англ. 3,00 10 червень М

67 111 Любченко, М.А.
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для студентів І 
курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060101 – Будівництво)

Укр. 2,00 10 вересень М

68 111 Мандриченко, Е.Е.
Методические указания и контрольные задания для 
выполнения самостоятельных и практических работ по 
инженерной и компьютерной графике (для студентов 1 курса 
дневной формы обучения направления подготовки  6.070101 
«Транспортные технологии»

Рос. 3,00 10 грудень М

69 111 Мандриченко, Е.Е.

"Инженерная и компьютерная графика". Методические 
указания к практическим занятиям и выполнению расчетно-
графических и самостоятельных  работ (для студентов 1 
курса дневной, заочной и ускоренной форм обучения, 
направление подготовки 6.170202  «Охрана труда» и  
6.170201 «Гражданская защита»)

Рос. 3,00 10 листопад М

70 111 Усачова, О.Ю. Радченко, 
А.О. 

Основи архітектурної  графіки: робочий зошит до 
практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060102 – «Архітектура».

Укр. 2,50 10 червень М



71 111 Усачова, О.Ю. Радченко, 
А.О. 

Основи архітектурної  графіки. Методичні вказівки до 
практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060102 – «Архітектура». 

Укр. 3,00 10 червень М

72 201 Абашина К.О., Хандогіна 
О.В.

Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Утилізація 
побутових відходів» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М

73 201 Бараннік В.О.

Методичні вказівки та завдання для виконання практичних, 
лабораторних, самостійних робіт та курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Моделювання та прогнозування 
стану довкілля» (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М

74 201 Бараннік В.О.

 Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної 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. 2,00 10 грудень М

75 201 Бекетов В.Є.

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

укр. 2,00 10 грудень М

76 201 Бекетов В.Є., Євтухова Г.П. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни „Прикладна аероекологія ” укр. 2,00 10 грудень М



77 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи з 
дисципліни “Технологічний моніторинг довкілля та 
прогнозування екологічних загроз” (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр, спеціальності 8.04010601 - Екологія та охорона 
навколишнього середовища).

укр. 2,00 10 грудень М

78 201 Виставна Ю.Ю.

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, 
практичних занять та до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 
2 і 3 курсів денної та 2 курсу заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).

укр. 1,00 10 грудень М

79 201 Дмитренко Т.В., Іщенко А.В
Методичні вказівки до загально-екологічної навчальної 
практики (для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»).

укр. 2,00 10 грудень М

80 201 Дмитренко Т.В., Іщенко А.В
Методичні вказівки до загально-екологічної навчальної 
практики (для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»).

укр. 2,00 10 грудень М

81 201 Дмитренко Т.В., Іщенко А.В

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
"Прикладна гідроекологія" (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»).

укр. 2,00 10 грудень М

82 201 Дрозд О.М., Дядін Д.В.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт, 
контрольної роботи і самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Геохімія довкілля» (для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М



83 201 Дядін Д.В.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт і 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерно-
екологічна безпека літосфери міста» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр за спеціальністю 8.04010603 – Екологічна безпека).

укр. 2,00 10 грудень М

84 201 Дядін Д.В.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт, 
курсового проекту і самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Інженерний захист геологічного середовища» 
(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М

85 201 Дядін Д.В.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт, 
розрахунково-графічної роботи і самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Інженерні аспекти екологічної 
безпеки геологічного середовища»

укр. 2,00 10 грудень М

86 201 Дядін Д.В., Хандогіна О.В. 

Методичні вказівки для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Просторовий 
аналіз в охороні довкілля» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 
спеціальністю 8.04010601 - Екологія та охорона 
навколишнього середовища).

укр. 2,00 10 грудень М

87 201 Євтухова Г.П.

 Методичні вказівки та для виконання практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна 
аероекологія» (для студентів 2-4 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М

88 201 Іщенко А.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни “Прикладна механіка рідин та газів” (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М



89 201 Іщенко А.В.
Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної 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. 2,00 10 грудень М

90 201 Катков М.В.

Методичні вказівки для виконання практичних, самостійних 
робіт та курсової роботи з навчальної дисципліни 
«Інструменти управління природокористуванням» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М

91 201 Катков М.В.
Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Екологічна 
безпека великих міст» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 
спеціальністю 8.04010603 - Екологічна безпека).

укр. 2,00 10 грудень М

92 201 Катков М.В.
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи та 
практичних занять з навчальної дисципліни 
«Стандартифікація і сертифікація у сфері екологічної 
безпеки» (для студентів 5 курсу денної форм навчання 
спеціальності 8.04010603 - Екологічна безпека).

укр. 2,00 10 грудень М

93 201 Катков М.В.
Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічна 
безпека великих міст” (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 2,00 10 грудень М

94 201 Катков М.В.

Методичні вказівки до виконання практичних занять, 
контрольної та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
“Техноекологія” (для студентів 3 курсу денної та заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”).

укр. 2,00 10 грудень М



95 201 Коваленко Ю.Л.

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, 
практичних занять та до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М

96 201 Коваленко Ю.Л.
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, 
практичних занять та до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Природоохоронне законодавство та 
екологічне право».

укр. 2,00 10 грудень М

97 201 Ломакіна О.С.

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної 
роботи з навчальної дисципліни «Економіка 
природокористування» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М

98 201 Мусієнко С. І.
Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни “лісова селекція” (для студентів 3 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму 6.090103 «Лісове та садово-паркове 
господарство»).

укр. 2,00 10 грудень М

99 201 Пономаренко Є. Г. 

Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної роботи з навчальної дисципліни “Соціально-
екологічні аспекти збалансованого природокористування” 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010601 
«Екологія та охорона навколишнього середовища»).

укр. 2,00 10 грудень М

100 201 Пономаренко Є. Г. 
Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної роботи з навчальної дисципліни “Страхування 
екологічних ризиків” (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 2,00 10 грудень М



101 201 Пономаренко Є.Г., Ломакіна 
О.С.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Економіка природоохоронної 
діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М

102 201 Пономаренко Є.Г., Ломакіна 
О.С.

Методичні вказівки для виконання практичних робіт, 
самостійної роботи та контрольної роботи з навчальної 
дисципліни «Інформаційні технології в охороні довкілля» 
(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М

103 201 Пономаренко Є.Г., Ломакіна 
О.С.

Методичні вказівки для виконання практичних робіт, 
самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни «Засоби та інструменти інженерно-
екологічних розрахунків» (модуль 2)(для студентів 2 курсу (3 
семестр) денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування).

укр. 2,00 10 грудень М

104 201 Пономаренко Є.Г., 
Хандогіна О.В.

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

укр. 2,00 10 грудень М

105 201 Сталінська І. В.
Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни “Забезпечення 
екологічної безпеки” (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 2,00 10 грудень М



106 201 Сталінська І. В.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни “Соціальна екологія” (для студентів 4 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»).

укр. 2,00 10 грудень М

107 201 Ткач Л.І.

Методичні вказівки та завдання для виконання практичних, 
лабораторних, самостійних робіт з навчальної дисципліни 
«Фізіологія рослин» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.090103 - Лісове та садово-паркове 
господарство).

укр. 2,00 10 грудень М

108 201 Ткач Л.І.

Методичні вказівки та завдання для виконання практичних, 
лабораторних, самостійних робіт та курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Ботаніка» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.090103 - Лісове та садово-
паркове господарство).

укр. 2,00 10 грудень М

109 201 Ткач Л.І.

Методичні вказівки та завдання для виконання практичних, 
лабораторних, самостійних робіт з навчальної дисципліни 
«Генетика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
підготовки 6.090103 - Лісове та садово-паркове 
господарство).

укр. 2,00 10 грудень М

110 201 Хандогіна О.В., Дядін, Д.В.
Методичні вказівки для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Геопросторовий 
аналіз екологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 
спеціальністю 8.04010603 – Екологічна безпека).

укр. 2,00 10 грудень М

111 201 Хандогіна О.В., Дядін, Д.В.

Методичні вказівки та завдання для виконання курсового 
проекту та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Просторовий аналіз в охороні довкілля» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр за спеціальністю 8.04010601 – Екологія та 
охорона навколишнього середовища).

укр. 2,00 10 грудень М



112 201 Хандогіна О.В., Дядін, Д.В.
Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Геопросторовий 
аналіз екологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 
спеціальністю 8.04010603 – Екологічна безпека).

укр. 2,00 10 грудень М

113 201 Хандогіна О.В., Абашина 
К.О.

Методичні вказівки для виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Екологічна 
безпека управління відходами» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 
спеціальністю 8.04010603 – Екологічна безпека).

укр. 2,00 10 грудень М

114 202 Айрапетян Т.С.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та 
виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
«Технологія очистки промислових стічних вод» (для 
студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)») 

укр. 2,00 10 жовтень М

115 202 Бєляєва В.М., Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 8.06010108 –  Водопостачання та 
водовідведення та 8.06010302 – Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів)

укр. 2,00 10 червень М

116 202 Бєляєва В.М., Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з 
дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання (Модуль 
3. Очисні споруди водопостачання)» (для студентів 4 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму 6.060101 – 
Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та 
водовідведення»))

укр. 2,00 10 вересень М

117 202 Бєляєва В.М., Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси))

укр. 2,00 10 вересень М



118 202 Бєляєва В.М., Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи  з дисципліни «Технологія очистки 
природних вод» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси))

укр. 2,00 10 жовтень М

119 202 Благодарна Г.І.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни 
«Експлуатація і ремонт водопровідно-каналізаційних систем» 
для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6060101 – Будівництво (фахове 
спрямуванням «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,00 10 травень М

120 202 Благодарна Г.І.

Методичні вказівки виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Санітарно-технологічний контроль 
очисних споруд» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання 
за спеціальностями 8.06010302 «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів» і 8.06010108 «Водопостачання і 
водовідведення»)

укр. 2,00 10 жовтень М

121 202 Благодарна Г.І.

Методичні вказівки для самостійного вивчення, практичних 
занять та виконання розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни «Санітарно-технологічний контроль 
очисних споруд» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання 
за спеціальностями 8.06010302 «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів» і 8.06010108 «Водопостачання і 
водовідведення»)

укр. 2,00 10 жовтень М

122 202 Благодарна Г.І.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
виконання самостійної роботи з дисципліни «Експлуатація 
очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове 
спрямуванням «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,00 10 квітень М



123 202 Благодарна Г.І., Айрапетян 
Т.С.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з 
дисципліни «Експлуатація очисних споруд водопровідно-
каналізаційних систем» для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
Будівництво (фахове спрямуванням «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 2,00 10 квітень М

124 202 Благодарна Г.І., Галкіна О.П.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Реконструкція і 
інтенсифікація роботи очисних споруд  водопровідно-
каналізаційних систем» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

укр. 2,00 10 жовтень М

125 202 Булгакова О.В.
Методические указания для самостоятельной роботы по 
дисциплине «Гидротехнические сооружения» для студентов 
2 и 3 курсов дневной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки 6.060103 – Гидротехника (Водные 
ресурсы)

укр. 2,00 10 травень М

126 202 Булгакова О.В.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з 
дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель» для 
студентів 3-4 курсів денної та заочної форми навчання за 
напрямами підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове 
спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 
6.06003 – Гідротехніка (водні ресурси)

укр. 2,00 10 червень М

127 202 Булгакова О.В.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту та 
самостійної роботи з дисципліни «Теплогазопостачання та 
вентиляція» для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
Будівництво фахове спрямування  «Водопостачання та 
водовідведення»

укр. 2,00 10 червень М

128 202 Булгакова О.В., Прокопенко 
А.В.

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання 
будівель» для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.0601013 – Гідротехніка 
(Водні ресурси) за напрямом підготовки 6.060101 – 
Будівництво фахове спрямування – «Водопостачання та 
водовідведення»

укр. 2,00 10 травень М



129 202 Дегтяр М.В.
Методичні вказівки виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Фізика води» (для студентів 5 курсу 
всіх форм навчання за спеціальностями 8.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів» і 
8.06010108 «Водопостачання і водовідведення»)

укр. 2,00 10 жовтень М

130 202 Дегтяр М.В.
Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Фізика води» (для студентів 5 курсу всіх форм 
навчання за спеціальностями 8.06010302 «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів» і 8.06010108 
«Водопостачання і водовідведення»)

укр. 2,00 10 жовтень М

131 202 Дегтяр М.В.

Методичні рекомендації з дисципліни «Математичні методи 
розв’язування інженерних задач» для практичних занять, 
виконання контрольної роботи, розрахунково-графічного 
завдання та самостійної роботи для студентів 1-2 курсів 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси)

укр. 2,00 10 вересень М

132 202 Душкін С.С.
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни «Ресурсозберігаючі технології при 
очищенні природних і стічних вод» (для студентів 5 курсу 
всіх форм навчання за спеціальністю 8.06010108 
«Водопостачання і водовідведення»)

укр. 2,00 10 вересень М

133 202 Душкін С.С.
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з 
навчальної дисципліни «Ресурсозберігаючі технології 
водопровідно-каналізаційного господарства» (для студентів 5 
курсу всіх форм навчання за спеціальністю 8.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

укр. 2,00 10 жовтень М

134 202 Душкін С.С.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання 
курсового проекту з дисципліни «Водопровідні системи і 
споруди» (для студентів 2-3 курсів денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні 
ресурси))

укр. 2,00 10 жовтень М



135 202 Душкін С.С.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робот з 
дисципліни «Ресурсозберігаючі технології водопровідно-
каналізаційного господарства» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.06010302 – Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів)

укр. 2,00 10 вересень М

136 202 Душкін С.С.
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з 
дисципліни  «Ресурсозберігаючі технології водопровідно-
каналізаційного господарства» (для студентів 5 курсу денної 
та заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 – 
Раціональне використання і охорона водних ресурсів)

укр. 2,00 10 вересень М

137 202 Душкін С.С., Галкіна О.П.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки 
систем питного водопостачання» (для студентів 5-6 курсів 
спеціальності 8.06010302 – Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів)

укр. 2,00 10 вересень М

138 202 Ковальова О.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни “Санітарно-гігієнічні основи водопостачання та 
водовідведення” (для студентів 6 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за 
галузями)»)

укр. 2,00 10 березень М

139 202 Ковальова О.О.
Методичні рекомендації з проходження ознайомчої практики 
для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)

укр. 2,00 10 травень М

140 202 Прокопенко А.В.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної 
роботи з дисципліни «Виробнича база будівництва 
водопостачання та водовідведення» (для студентів 2-5 курсів 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060101 – Будівництво (фахове спрямування 
«Водопостачання та водовідведення») 

укр. 2,00 10 жовтень М

141 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 8.06010108 –  Водопостачання та 
водовідведення та 8.06010302 – Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів)

укр. 2,00 10 травень М



142 202 Сорокіна К.Б.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної 
роботи з дисципліни «Процеси та обладнання для обробки 
осадів» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм 
навчання спеціальності 8.06010108 –  Водопостачання та 
водовідведення)

укр. 2,00 10 квітень М

143 202 Чуб І.М.
Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
лабораторних робіт та самостійного вивчення  з дисципліни 
«Мікробіологія води» (для студентів 1-2 курсів денної і 
заочної форм навчання за напрямом 6.060103 – «Гідротехніка 
(Водні ресурси)»)

укр. 2,00 10 травень М

144 202 Чуб І.М.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Основи наукових досліджень» (для студентів для студентів 
5-6 курсів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 
7 .06010302 – Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів, 7.06010108 – Водопостачання та водовідведення)

укр. 2,00 10 травень М

145 202 Чуб І.М.

Методичні вказівки до до виконання курсової роботи та 
розрахунково-графічної роботи  з дисципліни «Процеси і 
апарати водопідготовки» (для студентів 2-3 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
Будівництво фахове спрямування «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 2,00 10 травень М

146 202 Чуб І.М.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійного 
вивчення з дисципліни «Процеси і апарати водопідготовки» 
(для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво фахове 
спрямування «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,00 10 травень М

147 202 Шевченко Т.О.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з 
дисципліни «Насосні та повітродувні станції» (для студентів 
4 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 
6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) (фахове 
спрямування «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів») і 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування 
«Водопостачання та водовідведення»))

укр. 2,00 10 травень М



148 202 Яковенко М.М.
Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення 
дисципліни «Інженерна гідрологія» (для студентів 2-3 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 2,00 10 травень М

149 203 Н.В. Мокрицька,                С. 
В. Нестеренко

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання за напрямами підготовки  6.170202 “Охорона 
праці” та 6.170201 "Цивільний захист")

укр. 2,00 10 грудень М

150 203 Н.В. Мокрицька,               С. 
В. Нестеренко

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання за напрямами підготовки 6.170202 “Охорона 
праці” та 6.170201 "Цивільний захист")

укр. 2,00 10 грудень М

151 203 Н.В. Мокрицька,               С. 
В. Нестеренко

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”)

укр. 2,00 10 квітень М

152 203
Т. Д. Панайотова,             І. 
С. Зайцева,                    О. О. 
Мураєва

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Хімія. Модуль 1" (для студентів 1 курсу денної 
та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”)

укр 2,00 10 квітень М

153 203
Т. Д. Панайотова,             І. 
С. Зайцева,                    О. О. 
Мураєва

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни "Хімія. Модуль 1" (для студентів 1 курсу денної 
та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”)

укр 3,00 10 березень М

154 203
Т. Д. Панайотова,             І. 
С. Зайцева,                    О. О. 
Мураєва

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни "Хімія. Модуль 1" (для студентів 1 курсу заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)

укр 3,00 10 березень М



155 203
І. С. Зайцева,                    Т. 
Д. Панайотова,                    
О. О. Мураєва

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Хімія. Модуль 2" (для студентів 1 курсу денної 
та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”)

укр 2,00 10 червень М

156 203
І. С. Зайцева,                    Т. 
Д. Панайотова,                    
О. О. Мураєва

Методичні вказівки до виконання самостійної і контрольної 
роботи з дисципліни "Хімія. Модуль 2" (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”)

укр 2,00 10 червень М

157 203
І. С. Зайцева,                    Т. 
Д. Панайотова,                    
О. О. Мураєва

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.090103 "Лісове та садово-
паркове господарство")

укр 2,00 10 жовтень М

158 203
І. С. Зайцева,                    Т. 
Д. Панайотова,                    
О. О. Мураєва

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.090103  "Лісове та садово-
паркове господарство")

укр 2,00 10 жовтень М

159 205 Романенко С.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять з дисципліни «Інженерно-технічна інфраструктура 
архітектурних об’єктів» (для студентів 5 курсу магістрів 
денної форми навчання спеціальності 8.06010201 
«Архітектура будівель і споруд»)

укр. 2,00 10 грудень М

160 205 Бобловський О.В.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять та виконання розрахунково-графічного завдання з 
дисципліни "Технічна механіка рідин і газів" (для студентів 2 
курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво», спеціальністю «Міське будівництво та 
господарство», «Промислове і цивільне будівництво», 
напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці" спеціальності 
"Охорона праці")

укр. 2,00 10 грудень М

161 205 Ильченко Б.С.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Методологія та організація наукових 
досліджень» для студентів спеціальності 6.060101- 
"Будівництво" спеціальності 
7.06010107«Теплогазопостачання і вентиляція».

укр. 2,00 10 грудень М



162 205 Малявіна О.М. Євсєєва Т.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
практичних занять з дисципліни «Теплопостачання» (для 
студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.060101 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2,00 10 грудень М

163 205 Ромашко О. В.  Міланко 
В.А.   Хренов О. М.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу всіх 
форм навчання спеціальності 6.060101 «Теплогазопостачання 
і вентиляція»)

укр. 2,00 10 грудень М

164 205 Ткаченко Р. Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять та виконання розрахунково-графічного завдання з 
дисципліни "Інноваційні, поновлювальні, альтернативні 
джерела енергії в системах теплогазопостачання і вентиляції" 
(для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 
8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 2,00 10 грудень М

165 206 Мордовцев С.М.
Сферична геометрія і тригонометрія: Методичні вказівки до 
контрольних робіт для студентів всіх форм навчання за 
напрямом підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія, 
землеустрій 

укр. 4,00 10 жовтень М

166 206 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 2-х модулях

укр. 4,00 10 жовтень М

167 206 Кузнецова Г.А., Ламтюгова 
С.М., Ситникова Ю.В.

Навчальний довідник для самостійного вивчення теми 
«Функції декількох змінних. Операційне числення. 
Варіаційне числення» 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. 3,00 10 вересень М

168 206 Якунін А.В., Довгаль О.П. 
ФУНКЦIЯ, ГРАНИЦЯ, ПОХIДНА ТА ДИФЕРЕНЦIАЛ В 
ЕКОНОМIЧНИХ ЗАДАЧАХ. презентацiї для самостiйної 
роботи студентів напрямів підготовки 6.305004 – «Економiка 
пiдпримтсва» та 6.030509 – «Облiк та аудит» 

укр. 4,00 10 вересень М



169 301 Гарбуз Н.В.,            Скуріхін 
В.І.

Методичні вказівки до самостійної роботи, виконання 
розрахунково-графічної та контрольної роботи з дисципліни 
„Матеріалознавство та технологія матеріалів” (для студентів 
усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за 
напрямами 6.170202 Охорона праці та 6.170201 Цивільний 
захист)

укр. 2,00 10 травень М

170 301
Далека В.Х,                    Ісаєв 
Л.О.,                  Гарбуз Н.В.,             
Шавкун В.М.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни “Правила експлуатації міського електричного 
транспорту” (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання 
спеціальності 7.05070203, 8.05070203 – Електричний 
транспорт)

укр. 2,40 10 червень М

171 301
Далека В.Х,                    Ісаєв 
Л.О.,                  Гарбуз Н.В.,             
Шавкун В.М.

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з 
дисципліни “Правила експлуатації міського електричного 
транспорту” (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання 
спеціальності 7.05070203, 8.05070203 – Електричний 
транспорт)

укр. 1,60 10 червень М

172 301
Далека В.Х,                    Ісаєв 
Л.О.,                  Гарбуз Н.В.,             
Шавкун В.М.

Методичні вказівки до проведення практичних робіт з 
дисципліни “Правила експлуатації міського електричного 
транспорту” (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання 
спеціальності 7. 05070203, 8.05070203 – Електричний 
транспорт)

укр. 3,50 10 червень М

173 301 Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,             Козлова О.С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Енергозбереження та енергетичний 
менеджмент». (для студентів усіх форм навчання і слухачів 
другої вищої освіти за напрямом 6.050702 
«Електромеханіка»)

укр. 2,00 10 травень М

174 301 Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,             Козлова О.С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті». (для 
студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти 
за напрямом 6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 2,00 10 травень М

175 301 Далека В.Х.,               Гарбуз 
Н.В.,             Козлова О.С.

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 
«Енергозбереження та енергетичний менеджмент». (для 
студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти 
за напрямом 6.050702 «Електромеханіка»)

укр. 2,00 10 травень М

176 301 Кульбашна Н. І.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Безпека руху та гальмівні системи» для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 
(6.050702) - Електромеханіка).

укр. 1,80 10 квітень М



177 301 Кушпиль В.М.,          Івакіна 
К.Я.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Тягові підстанції» для студентів 2-го курсу всіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 
«Електромеханіка».

укр. 1,00 10 жовтень М

178 301 Кушпиль В.М.,          Івакіна 
К.Я.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Тягові підстанції» для студентів 2-го курсу всіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 
«Електромеханіка»

укр. 1,00 10 жовтень М

179 301 Петренко О.М.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Комп’ютерне проектування 
електричних машин" (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.05070203 «Електричний 
транспорт», 8.05070202"Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів", 8.05070204"Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод")

укр. 1,00 10 жовтень М

180 303 Чупринін О.О.               
Методичні вказівки і завдання для практичних занять, 
виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, 
самостійної роботи з курсу Технічна механіка для студентів 2 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.070101 
Транспортні технології

укр. 2,50 10 червень М

181 303 Засядько М. А.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних 
завдань з курсу «Будівельна механіка спецкурс» /Частина 2 
(для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти бакалаврів за напрямом 
6.060101 - «Будівництво» )

укр. 2,50 10 листопад М

182 303 Середа Н.В.          Cкляров 
В.О.

Методичні вказівки і завдання для практичних занять, 
виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, 
самостійної роботи з курсу опору матеріалів «Згин балок та 
рам» для студентів 1-2 курсів денної, заочної форм навчання 
та слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.060103 - 
Гідротехніка (водні ресурси)

укр. 1,00 10 листопад М

183 305 Абракітов В. Е. 
Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення 
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)

укр. 1,70 10 лютий М



184 305 Абракітов В. Е. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни «Промислова безпека сучасних 
виробничих технологій» для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона 
праці (за галузями»).

укр. 1,70 10 лютий М

185 305 Фесенко, Г.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Автомобільна підготовка» 
(для студентів 1-го курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.170201 Цивільний захист).

укр. 1,70 10 лютий М

186 305 Чеботарьова, О.В.
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з 
дисципліни «Медіко-біологічні основи охорони праці» (для 
студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

укр. 1,70 10 лютий М

187 305 Чеботарьова, О.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 
(для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060102 «Архітектура»). 

укр. 2,20 10 березень М

188 305 Чеботарьова, О.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» 
(для студентів 5-го курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 7.03050901 «Облік і аудит», 7.030504 
01“Економіка підприємства”).

укр. 1,40 10 лютий М

189 305 Чеботарьова, О.В.
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 3-го 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 
«Архітектура»).

укр. 1,00 10 червень М

190 305 Чеботарьова, О.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» (для студентів 3-го курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.060102 
«Архітектура»).

укр. 1,00 10 червень М

191 306 Афанасьєва, І.А.
МВ до виконання практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни з дисципліни «ВЛАСТИВОСТІ 
ЕРГОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» (для студентів 1 курсу денної 
та заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 
«Транспортні технології» (за видами транспорту) )

укр. 2,00 10 травень М



192 306 Афанасьєва, І.А.
МВ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ) з дисципліни 
«Ергономіка» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
професійного спрямування "Логістика")

укр. 2,00 10 вересень М

193 306 Афанасьєва, І.А.
МВ до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Ерготичність у транспортних системах міст» (для студентів 
1 та 2 курсів денної форми навчання напряму підготовки 
6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту) )  

укр. 2,00 10 жовтень М

194 306 Афанасьєва, І.А.
МВ до виконання практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «Ерготичність у транспортних системах міст» 
(для студентів 1, 2 курсів денної та 2 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології» (за видами транспорту))

укр. 2,00 10 листопад М

195 306 Афанасьєва, І.А.
МВ до виконання практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни з дисципліни «Ергономіка» (для студентів 1, 2 
курсів денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами 
транспорту) )

укр. 2,00 10 грудень М

196 306 Афанасьєва, І.А.
МВ до виконання практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни з дисципліни «Ергономіка» (для студентів 4 
курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування 
"Логістика")  

укр. 2,00 10 грудень М

197 306 Афанасьєва, І.А.

МВ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ) «Ерготичність у 
транспортних системах міст» (для студентів 1, 2 курсів 
денної та 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами 
транспорту) )

укр. 2,00 10 грудень М

198 306 Афанасьєва, І.А.

МВ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ) з дисципліни 
«ВЛАСТИВОСТІ ЕРГОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами 
транспорту) )

укр. 2,00 10 вересень М



199 306 Афанасьєва, І.А.
МВ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ) з дисципліни 
«Ергономіка» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за 
видами транспорту) )

укр. 2,00 10 червень М

200 306 Вакуленко, К.Є.                   
Галкін , А.С.

МВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 
«Транспортні технології»)

укр. 2,00 10 вересень М

201 306 Гюлєв , Н.У.            
Федорова, Т.Ф.

МВ до виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки» (для студентів 
3 курсу денної форми навчання за напрямом 6.030601 - 
«Менеджмент»).

укр. 2,00 10 квітень М

202 306 Куш, Є.І.                                
Галкін , А.С.

МВ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ЗАПАСІВ” (для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальностей 7.03060107 і 8.03060107 «Логістика»)

укр. 2,00 10 травень М

203 306 Куш, Є.І.                                
Галкін , А.С.

МВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ 
ЗАПАСІВ” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форм навчання спеціальностей 7.03060107 і 8.03060107 
«Логістика»)

укр. 2,00 10 червень М

204 306 Куш, Є.І.                                 
Галкін , А.С. 

МВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ЛОГІСТИЧНА 
ЕКОНОМЕТРІЯ” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальностей 7.03060107 і 
8.03060107 «Логістика»)

укр. 2,00 10 червень М

205 306 Лобашов, О.О.       Толмачов, 
І.О.

МВ до виконання курсової роботи з дисципліни: 
«ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.070101 - «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»

укр. 2,00 10 вересень М



206 306 Прасоленко, О.В.
МВ до виконання практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «Основи теорії систем і управління» (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напрямку 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 2,00 10 листопад М

207 306 Прасоленко, О.В.
МВ до виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Основи теорії систем і управління» (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напрямку 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 2,00 10 грудень М

208 306
Пруненко, Д.О.         
Соколова, Н.А.               
Галкін , А.С. 

МВ до розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
Логістичне обслуговування (для студентів 4 курсу денної та 
4,5 курсу заочної форм навчання галузі знань0306 
«Менеджмент і адміністрування», 
напрямупідготовки6.030601 «Менеджмент», фахового 
спрямування «Логістика»)

укр. 2,00 10 вересень М

209 306 Фалецька, Г.І.
МВ для проведення практичних занять і самостійної роботи з 
дисципліни “Логістичний практикум” (для студентів 5 курсу 
денної форми та 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 8.03060107 – «Логістика»)

укр. 2,00 10 жовтень М

210 306 Фалецька, Г.І.
МВ для проведення практичних занять і самостійної роботи з 
дисципліни “Трансфер інновацій в логістичних системах” 
(для студентів 5 курсу денної форми та 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»)

укр. 2,00 10 грудень М

211 306 Фалецька, Г.І.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять 
і самостійної роботи з дисципліни “Логістичний консалтинг” 
(для студентів 5 курсу денної форми та 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»)

укр. 2,00 10 листопад М

212 306 Бурко, Д.Л.
РГЗ З ДИСЦИПЛІНИ “ЛОГІСТИКА МІСТ” (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
7.03060107 «Логістика»)  

укр. 2,00 10 листопад М



213 307 Петченко О.М.
Сисоєв А. С.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
розділу “Оптика” 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”, 6.170201 – 
“Цивільний захист”, 6.050101 – “Комп'ютерні науки”)

укр. 2,50 10 травень М

214 307 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”, 6.170201 – “Цивільний захист”, 
6.050101 – “Комп'ютерні науки”)

укр. 2,50 10 травень М

215 307
Петченко О.М.,
Назаренко Є.І.,
Орел Є. С.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу 
“Фізика”. Розділ “Молекулярна фізика і термодинаміка” (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 
навко-лишнього середовища та збалансоване 
природокористування”, 6.080101 - “Геодезія, картографія та 
землеустрій”, 6.170201 – “Цивільний захист”, 6.050101 – 
“Комп'ютерні науки”)

укр. 2,50 10 травень М



216 401 Гаряжа В.М. Капустін Г.В. 
Карюк А.О.

Методичні вказівки до курсового проекту 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. 3,00 10 квітень М

217 401 Дьяков Є.Д.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та 
виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з 
курсу «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ» Розділ 
„ДІЕЛЕКТРИКИ ” (для студентів 2 курсу денної і заочної 
форм навчання бакалаврів за напрямом 6050701 
«Електротехніка та електротехнології»)

Укр. 3,00 10 вересень М

218 401 Дьяков Є.Д.

 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Кабельні 
та повітряні лінії електропередачі" для студентів денної та 
заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 
“Електротехніка та електротехнології”, а також для слухачів 
2-ї вищої освіти зі спеціальностей “Електротехнічні системи 
електроспоживання”.

Укр. 3,00 10 травень М

219 401 Маляренко В.А.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної 
дисципліни «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
АУДИТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для студентів 
5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)

Укр. 3,00 10 червень М

220 401 Охріменко В.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу 
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр усіх форм навчання спеціальності 8.05070103 
Електротехнічні системи електроспоживання та слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 
Електротехнічні системи електроспоживання) 

Укр. 3,00 10 вересень М



221 401 Охріменко В.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та 
виконання контрольної роботи з курсу АВТОМАТИЗОВАНІ 
СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ (для 
студентів освітньо кваліфікаційного рівня магістр усіх форм 
навчання спеціальності 8.05070103 Електротехнічні системи 
електроспоживання та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи 
електроспоживання) 

Укр. 3,00 10 вересень М

222 401 Перепечений В.О.

 Методичні вказівки для виконання курсового проекту з 
дисципліни «Електричні системи та мережі» (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. 3,00 10 травень М

223 401 Перепечений В.О.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Електричні системи та мережі» (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. 3,00 10 травень М

224 401 Перепечений В.О.

Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної 
роботи i самостiйної роботи студентiв з дисципліни 
«Електричні системи та мережі» (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. 3,00 10 серпень М

225 401 Перепечений В.О.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Електричні системи та мережі» (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. 3,00 10 серпень М



226 401 Рожков П.П.  Рожкова С.Е.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу 
«КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 
8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання») 

Укр. 3,00 10 жовтень М

227 401 Рой В.Ф.  Охріменко В.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 
контрольної робо-ти 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. 3,00 10 серпень М

228 401 Швець С. В.  Скалига Ю. І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з 
курсу ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ (для студентів 3,4 курсів 
денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а 
також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 
"Електротехнічні истеми електроспоживання") 

Укр. 3,00 10 червень М

229 401 Швець С.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з 
курсу ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ (для студентів 3,4 курсів 
денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а 
також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 
"Електротехнічні системи електроспоживання") 

Укр. 3,00 10 липень М

230 401 Швець С.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з 
курсу ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ (для студентів 3,4 курсів 
денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а 
також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 
"Електротехнічні истеми електроспоживання") 

Укр. 3,00 10 липень М



231 401 Швець С.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з 
курсу "ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ" ((для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 - 
Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів 
другої вищої освіти за спеціальністю "Електротехнічні 
системи електроспоживання")

Укр. 3,00 10 листопад М

232 401 Ягуп В.Г.
Методичні вказівки до самостійного вивчення 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. 3,00 10 квітень М

233 401 Ягуп В.Г. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Математичні задачі електроенергетики» для студентів 
денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050701 
“Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів 
другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживання».

Укр. 3,00 10 червень М

234 401 Ягуп В.Г.
Методичні вказівки до практичних робіт 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. 3,00 10 вересень М

235 402 Васильєва Ю.О.,        
Ляшенко О.М.

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

укр. 2,00 10 листопад М

236 402 Васильєва Ю.О.,        
Ляшенко О.М.

Методичні вказівки до самостiйної роботи студентiв з 
дисципліни «Освітлювання міст та спортивних споруд» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання зі 
спеціальності 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»)

укр. 2,00 10 листопад М



237 402 Говоров П.П.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робiт з 
дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів 
денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)

укр. 3,00 10 жовтень М

238 402 Васильєва Ю.О.,        
Ляшенко О.М.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту 
«Проектування електричного освітлення вулиць і доріг» з 
дисципліни «Освітлювання міст та спортивних споруд» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання зі 
спеціальності 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»)

укр. 2,00 10 листопад М

239 403 Форкун Я.Б.,
Глєбова М.Л.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи за темою «Розрахунок складних кіл постійного і 
синусоїдного струму» з дисципліни «Теоретичні основи 
електротехніки» (для студентів заочної форми навчання 
напрямів  6.050701 – «Електротехніка» і 6.050702 
«Електромеханіка) 

укр. 1,50 10 червень М

240 403
Глєбова М.Л.,
Дорохов О.В.,            Форкун 
Я.Б.,
Фінкельштейн В.Б.

Методичні вказівки до  розрахунково-графічної роботи  
«РОЗРАХУНОК ТРИФАЗНОЇ СИНХРОНОЇ МАШИНИ» 
(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології")

укр. 1,00 10 вересень М

241 403 Колонтаєвський Ю.П. 
Сосков А.Г.    

Електроніка  та  мікросхемотехніка: методичні  вказівки до 
розрахунково-графічних робіт (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки  6.050702 – "Електромеханіка")

укр. 1,50 10 грудень М

242 403 Колонтаєвський Ю.П. 
Сосков А.Г. .

Промислова електроніка: методичні  вказівки до 
розрахунково-графічних робіт (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.050701 - "Електротехніка та 
електротехнології") 

укр. 3,00 10 грудень М

243 403
Колонтаєвський Ю.П. 
Білоусов А.Ф.       Сосков 
А.Г. 

Мікропроцесорна техніка: методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт (для студентів усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології» 

укр. 1,50 10 грудень М

244 403 Колонтаєвський Ю.П. 
Білоусов А.Ф.       

Мікропроцесорна техніка: методичні вказівки до виконання 
розрахунково-графічної роботи (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології» ) 

укр. 1,50 10 грудень М



245 403 Д. В. Тугай
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Електротехника і електроника» (для студентів 
усіх форм навчання напряму підготовки 6.050101 – 
«Комп’ютерні науки» 

укр. 1,50 10 грудень М

246 403 Д. В. Тугай
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Електротехника і електроника» (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні 
науки»

укр. 1,50 10 грудень М

247 403 О.В. Дорохов
Загальна електротехніка: методичні вказівки до контрольних 
робіт (для студентів зочної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 – "Охорона праці") - 50 c.

укр. 1,50 10 грудень М

248 403 Форкун Я.Б.,
Глєбова М.Л.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за 
темами «Лінійні електричні кола постійного та синусоїдного 
струму» з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» 
(для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 - 
«Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 - 
«Електромеханіка»)

укр. 1,50 10 грудень М

249 403 Форкун Я.Б.,
Глєбова М.Л.

Методичні вказівки до практичних занять за темами «Лінійні 
електричні кола з негармонійними періодичними джерелами 
енергії» з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" 
(для студентів усіх форм навчання напрямів (для студентів 
усіх форм навчання напрямів 6.050701– «Електротехніка та 
електротехнології» і 6.050702 – «Електромеханіка»).

укр. 1,50 10 грудень М

250 403 Глєбова М.Л., О.В. Дорохов
Методичні вказівки до виконання курсової роботи 
«Розрахунок силового трифазного двообмоткового масляного 
трансформатора» з дисципліни «Електричні машини» (для 
студентів усіх форм навчання напряму 6.050702 
«Електромеханіка») 

укр. 1,50 10 грудень М

251 404 Безкоровайний Д.О., 
Звягінцева І.М.

Армспорт. Методичні вказівки до практичних і самостійних 
занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1.2 
курсів денної форми навчання усіх спеціальностей 
Університету)

укр. 2, 0 10 жовтень 
2016р М

252 404 Борисенко Н.В
Черлидинг. Методические указания для практических и 
самостоятельных  занятий по дисциплине « Физическое 
воспитание» ( для студентов 1-5 курсов дневной формы 
обучения всех специальностей Университета)

рос. 2, 0 10 травень 
2016р М



253 404 Горошко Н.І.
Настільний теніс. Методичні вказівки до практичних і 
самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання (для 
студентів 1,2 курсів денної форми навчання усіх 
спеціальностей Університету)

укр. 1,20 10 квітень 
2016р М

254 404 Горошко Н.І.
Бадмінтон. Методичні вказівки до практичних занять з 
дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1-5 курсів 
денної форми навчання усіх спеціальностей Університету) 

укр 2, 0 10 травень 
2016р. М

255 404 Кулаков Д.В.
Футзал. Методичні вказівки до практичних і самостійних 
занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1-5 
курсів денної форми навчання усіх спеціальностей 
Університету)

укр 2, 0 10 травень 
2016р. М

256 404 МорозовськийО.Л
Біомеханічні основи техніки волейболу
Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з 
дисципліни «Фізичне виховання»  (для студентів 1-5 курсів 
денної форми навчання усіх спеціальностей Університету)

укр 2, 0 10 квітень 
2016р М

257 404 Повєткін С.В.
Боротьба. Методичні вказівки до практичних і самостійних 
занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1-5 
курсів денної форми навчання усіх спеціальностей 
Університету)

укр 2, 0 10 травень 
2016р. М

258 404 Садовська І.Ю.
Використання фізичних вправ  при травмах хребта
Методичні вказівки з дисципліни «Фізичне виховання» (для 
студентів 1,2курсів денної форми навчання усіх 
спеціальностей Університету)

укр 2, 0 10 травень 
2016р. М

259 404 Садовська І.Ю.
Використання фізичних вправ при серцево-судинних 
захворюваннях Методичні вказівки з дисципліни «Фізичне 
виховання» (для студентів 1,2 курсів денної форми навчання 
усіх спеціальностей Університету

укр 2, 0 10 травень 
2016р. М

260 404 Смоляков Д.О.
Футбол. Методичні вказівки до практичних і самостійних 
занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1-5 
курсів денної форми навчання усіх спеціальностей 
Університету)

укр 2, 0 10 травень 
2016р. М

261 404 Четчикова О.І.
Аеробіка. Методичні вказівки до практичних і самостійних 
занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1,2 
курсів денної форми навчання усіх
спеціальностей Університету)

укр 2, 0 10 травень 
2016р. М



262 404 Безкоровайний Д.О., 
Четчикова О.І., Горошко Н.І.

Форми та види контролю, система оцінювання студентів для 
груп фізичного виховання за обраним видом спорту та ЛФК 
Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з 
дисципліни «Фізичне виховання» (для викладачів і студентів 
1,2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей 
Університету)

укр 1, 0 10 квітень 2016 М

263 405 Козирева Н. В.
Методичні вказівки до практичниз занять з філософії (для 
студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр усіх спеціальностей університету)

укр. 5,00 10 Октябрь М

264 501 Бурак, О.М.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни «Стратегічне управління 
підприємством» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 7.03050401 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,00 10 вересень М

265 501 Бурак, О.М.
Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління 
підприємтсвом» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,00 10 вересень М

266 501 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. 2,00 10 вересень 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. 2,00 10 вересень М

268 501 Величко, В.В. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» 
(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030504 - „Економіка підприємства”).

укр. 2,00 10 вересень М



269 501 Волгіна, Н.О. и Гайденко, 
С.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА»(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»).

укр. 2,00 10 вересень М

270 501 Волгіна, Н.О. и Гайденко, 
С.М. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «ВНУТРІШНІЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА»(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 2,00 10 вересень М

271 501 Дмитрук, І.А. 
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
розрахунково-графічної і самостійної роботи з дисципліни 
«Економіка будівництва» (для студентів денної і заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»

укр. 2,00 10 вересень М

272 501 Железнякова  И.Л. 
“ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 
”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи 
з курсу “ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ” 
(для студентів денної та заочної форм навчання напряму

укр. 2,00 10 вересень М

273 501 Матвєєва Н.М. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Економіка та організація 
об’єднань підприємств» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 7.03050401 - „Економіка підприємства”)

укр. 2,00 10 вересень М

274 501 Матвєєва  Н.М. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Конкурентноспроможність 
підприємства» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”). 

укр. 2,00 10 вересень М



275 501 Матвєєва, Н.М. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Цінова політика на 
підприємствах міського господарства» (для студентів всіх 
форм навчання спеціальності 7.03050401 - „Економіка 
підприємства”).

укр. 2,00 10 вересень М

276 501 Матвєєва, Н.М. и Телятник, 
С.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни 
«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ`ЄДНАНЬ 
ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів 5 курсу денної та заочної 
форм навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка 
підприємства»). 

укр. 2,00 10 вересень М

277 501 Панова, О.Д.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з курсу ПІДПРИЄМНИЦТВО І 
БІЗНЕС-КУЛЬТУРА МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦТВО І 
БІЗНЕС-КУЛЬТУРА (для студентів 3 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка 
підприємства).

укр. 2,00 10 вересень М

278 501 Панова, О.Д.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з курсу ПІДПРИЄМНИЦТВО І 
БІЗНЕС-КУЛЬТУРА МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦТВО І 
БІЗНЕС-КУЛЬТУРА (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 - 
Економіка підприємства). 

укр. 2,00 10 вересень М

279 501 Панова, О.Д.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни «Тренінг-курс Бізнес лідерство» (для 
студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - 
„Економіка підприємства”)

укр. 2,00 10 вересень М

280 501 Славута, О.І. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ З 
ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
(4-5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 
Гідротехніка (водні ресурси)).

укр. 2,00 10 вересень М

281 501 Славута, О.І. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ (для студентів 4 курсу всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства). 

укр. 2,00 10 вересень М



282 501 Соболєва, Г.Г. 
Методичні вказівки з виконання самостійної роботи з 
дисципліни “ Економіка охорони праці та техногенної 
безпеки ” (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання галузь 
знань 1702«Цивільна безпека» Спеціальність 7.17020201« 
Охорона праці»)

укр. 2,00 10 листопад М

283 501 Соболєва, Г.Г. 
Методичні матеріали до виконання самостійних робіт з 
«Оцінка та управління конкурентоспроможністю 
підприємства» ( для студентів 3 курсу денної форми та 4 
курсу заочної форми напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства»). 

укр. 2,00 10 литоспад М

284 501 Соболєва Г.Г. 
Методичні вказівки до РГР з курсу “ Економіка охорони 
праці та технологічної безпеки ” (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна 
безпека» Спеціальність 7.17020201« Охорона праці»)

укр. 2,00 10 жовтень М

285 501 Соболєва Г.Г. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни «Оцінка та управління 
конкурентоспроможністю підприємства» (для студентів всіх 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка 
підприємства”).

укр. 2,00 10 вересень М

286 501 Соболєва  Г.Г. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу 
“ Економіка охорони праці та технологічної безпеки ” (для 
студентів 5-6 курсів всіх форм навчання галузь знань 1702 
«Цивільна безпека» Спеціальність 7.17020201« Охорона 
праці»).

укр. 2,00 10 вересень М

287 501 Соболєва, Г.Г. 
 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з 
курсу «Оцінка та управління конкурентоспроможністю 
підприємства» ( для студентів 3 курсу денної форми та 4 
курсу заочної форми напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства»)

укр. 2,00 10 вересень М

288 501 Соболєва, Г.Г. и 
Железнякова, І.Л. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни « Основи економіки транспорту » (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.070101 " Транспортні технології ")

укр. 2,00 10 вересень М



289 501 Соловйов, О.В. и 
Железнякова , И.Л. 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ Методичні вказівки до 
практичних і самостійних робіт з курсу “Менеджмент 
персоналу” (для студентів денної форм навчання 
спеціальності 8.18010016 – магістр бізнес-адміністрування).

укр. 2,00 10 вересень М

290 501 Тараруєв Ю.О.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять 
та самостійного вивчення з навчальної дисципліни 
«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»(для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 7.03050401 – 
«Економіка підприємства»). 

укр. 2,00 10 вересень М

291 501 Тараруєв  Ю.О.
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни «Особливості оцінки майна у сфері 
житлово-комунального господарства» для студ. спеціальності 
8.18010016 бізнес-адміністрування)

укр. 2,00 10 жовтень М

292 501 Тараруєв  Ю.О.
Методичні вказівки для проведення практичних, виконання 
контрольної роботи та самостійної роботи студентів (для 
студентів 4,5 курсу заочної форми навчання спеціальності 
6.08010105, 7.08010105 «Геоінформаційні системи і 
технології»)

укр. 2,00 10 жовтень М

293 501 Тараруєв Ю.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.03050401 «Економіка підприємства»)

укр. 2,00 10 листопад М

294 501 Тараруєв  Ю.О.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.03050401 – «Економіка підприємства»)

укр. 2,00 10 литсопад М

295 501 Телятник, С.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять 
та самостійного вивчення курсу з дисципліни 
«ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства)

укр. 2,00 10 вересень М



296 501 Телятник, С.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни 
«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» (для 
студентів 3-5 курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»).

укр. 2,00 10 вересень М

297 501 Телятник, С.В. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни 
«ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА КОШТОРИСНА СПРАВА У 
БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка 
підприємства»).

укр. 2,00 10 вересень М

298 501 Торкатюк, В.І. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Диверсифікація 
будівельного підприємства» (для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – 
«Економіка підприємства»)

укр. 2,00 10 вересень М

299 501 Торкатюк, В.І. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Технологія будівництва» 
(для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). 
[Образовательные ресурсы

укр. 2,00 10 листопад М

300 501 Юр’єва, С.Ю. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення курсу та виконання контрольної 
роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
КОМПАНІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка підприємства»)

укр. 2,00 10 листопад М

301 501 Юр’єва, С.Ю. и Волгіна, 
Н.О. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ 
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ 
ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»(для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)

укр. 2,00 10 жовтень М



302 501 Юр’єва, С.Ю. и Волгіна, 
Н.О. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ 
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ З 
ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА»(для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»). 

укр. 2,00 10 жовтень М

303 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Наумов М. С.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять з дисципліни «Макроекономіка, 
мікроекономіка і міжнародна економіка» (для підготовки 
магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» 
спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування».

укр. 2,50 10 травень 
2016р. М

304 503
Тимофієва С.Б., 
Островський І.А., Штефан С. 
І.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
(МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)» (для 
студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). 

укр. 3,50 10 жовтень 
2016р М

305 503 Тимофієва С.Б., 
Островський І.А.

Методичні вказівки до виконання розрахунково—графічної 
роботи та варіанти завдань з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА 
ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)» (для 
студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)

укр. 2,00 10 жовтень 
2016р М

306 503 Федотова Ю. В., Рибак Г.І.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Економічна теорія (для студентів 1 курсу денної 
і заочної форми навчання напряму підготовки: 6.070101 
«Транспортні системи (Транспортні технології))                          

укр. 2,00 10 вересень 
2016 М

307 503 Можайкіна Н. В.
Методичні рекомендації до семінарських занять та матеріали 
для організації самостійної роботи, практичних занять та 
виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні 
економічні відносини» для студентів 3 курсу усіх форм за 
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»

укр. 2,00 10 вересень 
2016р М



308 503 Штефан С. І., Тимофієва С. 
Б. 

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Економічна теорія (для студентів 1 курсу денної 
і заочної форми навчання напряму підготовки: 6.060101 
«Промислове і цивільне будівництво»)

укр. 2,20 10 вересень 
2016р М

309 504 Ващенко О.М., Чудопал А.І.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Інформаційні технології 
забезпечення аналітичної роботи в галузі безпеки» (для 
студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-
економічною безпекою», магістерської програми 2414.2 
«Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і 
«Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»)

укр. 1,00 10 Июнь М

310 504 Власова О.Є.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» фахівців 
денної форми навчання за спеціальністю 8.18010014 
"Управління фінансово-економічною безпекою" за галуззю 
знань 1801 «Специфічні категорії» кваліфікацією: 2414.2 
«Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2 
«Аналітик з фінансово-економічної безпеки»).

укр. 1,00 10 Июнь М

311 504 Власова О.Є.
Методичні вказівки до проведення практичних занять 
навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки 
«бакалавр», денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

укр. 1,00 10 Июнь М

312 504 Власова О.Є.

Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» 
фахівців денної форми навчання за спеціальністю 8.18010014 
"Управління фінансово-економічною безпекою" за галуззю 
знань 1801 «Специфічні категорії» кваліфікацією: 2414.2 
«Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2 
«Аналітик з фінансово-економічної безпеки»)

укр. 1,00 10 Июнь М



313 504 Власова О.Є.
Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання 
розрахункового завдання та контрольної роботи з дисципліни 
«Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів за 
напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

укр. 1,00 10 Июнь М

314 504 Зубенко А.В.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на 
тему «Звіт про оцінку майна» з дисципліни «Оцінка бізнесу 
та об’єктів нерухомості» (для студентів 5 курсу напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форм навчання)

укр. 1,00 10 Июнь М

315 504 Зубенко А.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Оцінка бізнесу та 
об’єктів нерухомості» (для студентів 3 і 5 курсу напряму 
підготовки 6.030509 – Облік і аудит денної та заочної форм 
навчання)

укр. 1,00 10 Июнь М

316 504 Кадничанський М.В.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Прикладна економетрика» 
для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.03050901 «Облік і аудит».

укр. 1,00 10 Июнь М

317 504 Кадничанський М.В.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної 
роботи з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.03050901 «Облік і аудит»

укр. 1,00 10 Июнь М

318 504 Карпушенко М.Ю.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійного 
вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і 
аудит»)

укр. 1,00 10 Июнь М

319 504 Момот Т.В., Ващенко О.М., 
Філатова І.О.

Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни "Інформаційно-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки" для студентів 5 (1) курсу денної та 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління 
фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 
"Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки"

укр. 1,00 10 Июнь М



320 504 Момот Т.В., Ващенко О.М., 
Філатова І.О.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни "Інформаційно-
аналітичне забезпечення економічної безпеки" для студентів 
5 (1) курсу денної та заочної 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. 1,00 10 Июнь М

321 504 Момот Т.В., Філатова І.О.
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни "Науково-дослідна робота студентів 
(НДРС)" для студентів 4 курсу денної та заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки 
бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

укр. 1,00 10 Июнь М

322 504 Момот Т.В., Філатова І.О.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни "Комплексне 
забезпечення фінансово-економічної безпеки (сучасні методи 
забезпечення надійності персоналу)" для студентів 5 (1) 
курсу денної та заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 
8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" 
кваліфікації "Аналітик з питань фінансово-економічної 
безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-економічної 
безпеки".

укр. 1,00 10 Июнь М

323 504 Мізік Ю.І., Гавриличенко 
Є.В.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольної роботи з 
дисциплін «Аудит в зарубіжних країнах» та "Аудит 
зарубіжних країн" (для студентів 4 курсу денної і заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і 
аудит»)

укр. 1,00 10 Июнь М

324 504 Романькова О.П.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни 
"Фінанси суб’єктів господарювання" (для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит")

укр. 1,00 10 Июнь М



325 504 Столбов В.Ф., Родченко С.С.

Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
організації самостійної роботи та виконання розрахунково - 
графічної роботи з дисципліни "Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки" (для студентів за напрямом 
підготовки магістр, спеціальністю 8.18010014 "Управління 
фінансово-економічною безпекою")

укр. 1,00 10 Июнь М

326 504 Харламова О.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни „Внутрішній аудит та 
технології забезпечення економічної безпеки” (для студентів 
5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління 
Фінансово-економічною безпекою»

укр. 1,00 10 Июнь М

327 504 Харламова О.В.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни „Облік і фінансова звітність 
за міжнародними стандартами” (для студентів денної та 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст і магістр спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» 
і 8.03050901 «Облік і аудит»)

укр. 1,00 10 Июнь М

328 504 Харламова О.В.
Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
контрольної робота та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни „Облік і аудит” (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.140103 – «Туризм»)

укр. 1,00 10 Июнь М

329 504 Харламова О.В.

Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
контрольної роботи та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни „Консолідація фінансової звітності” (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050901 
«Облік і аудит»)

укр. 1,00 10 Июнь М

330 504 Харламова О.В.

Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
контрольної роботи та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни „Міжнародні стандарти обліку I” ("Міжнародні 
стандарти обліку і звітності") (для студентів 3 курсу денної і 
4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і 
аудит»)

укр. 1,00 10 Июнь М



331 504 Шаповал Г.М.

Конспект лекцій з дисципліни "Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки (Корпоративні конфлікти та 
методи їх подолання)" (для студентів 1 (5-6) курсу денної та 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління 
фінансово-економічною безпекою", магістерської програми 
2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і 
"Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки")

укр. 1,00 10 Июнь М

332 504 Шаповал Г.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни "Комплексне 
забезпечення фінансово-економічної безпеки (Корпоративні 
конфлікти та методи їх подолання)" (для студентів 6 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 
"Управління фінансово-економічною безпекою", 
магістерської програми 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-
економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-
економічної безпеки")

укр. 1,00 10 Июнь М

333 504 Шкурко О.В.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни "Судово-бухгалтерська експертиза" 
(для студентів заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030509 - „Облік і аудит")

укр. 1,00 10 Июнь М

334 504 Шкурко О.В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).

укр. 1,00 10 Июнь М

335 504 Шкурко О.В.
Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (для 
студентів 1 і 2 курсів денної та 2 і 3 курсів заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

укр. 1,00 10 Июнь М

336 504 Шкурко О.В.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (для 
студентів 1 і 2 курсів денної та 2 і 3 курсів заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).

укр. 1,00 10 Июнь М



337 504 Шкурко О.В.
Методичні вказівки до практичних занять і виконання 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Судово-
бухгалтерська експертиза» (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 - 
„Облік і аудит".

укр. 1,00 10 Июнь М

338 506 Домбровська А.В., 
Килимник І.І.

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з 
дисципліни«Інтелектуальна власність та договірне право» 
для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання

укр. 1,00 10 вересень М

339 506 Домбровська А.В., 
Килимник І.І.

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з 
дисципліни«Інтелектуальна власність та міжнародне право» 
для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання

укр. 1,00 10 травень М

340 506 Міхно О.І.
Методичні вказівки для практичних, самостійних занять та 
виконання контрольних робіт з дисципліни «Право» (для 
студентів денної та заочної форм навчання усіх 
спеціальностей та форм навчання)

укр. 2,00 10 жовтень М

341 506 Бровдій А.М., Килимник І.І.
Методичні вказівки для практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з 
дисципліниМіжнародне приватне право (для студентів усіх 
спеціальностей та ісіх форм навчання

укр. 1,00 10 березень М

342 506 Бровдій А.М., Килимник І.І.
Методичні вказівки для практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
«Правове регулювання маркетингової діяльності» (для 
студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання)

укр. 1,00 10 вересень М

343 506 Домбровська А.В., 
Килимник І.І.

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

укр. 1,00 10 вересень М

344 506 Івасішина Н.В.
Методичні вказівки для практичних, самостійних та 
контрольних робіт з дисципліни «Фінансове право» (для 
студентів денної та заочної форм навчання усіх 
спеціальностей та напрямів підготовки) 

укр. 1,00 10 лютий М



345 506 Коляда Т.А.
Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять, 
самостійної роботи та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Право (Трудове право. Господарське право)» 
(для студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 Менеджмент.

укр. 1,00 10 травень М

346 601 Боровик М.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 2,00 10 травень М

347 601 Браташ М.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної та контрольної робіт з дисципліни 
МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ОПЕРАЦІЙНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ) (для студентів усіх форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів 
другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – 
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності) )

Укр 2,00 10 травень М

348 601 Великих К.О.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань 
з дисципліни БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ РИНКУ 
(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 7.05070103 – Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами), 7.05070105 – Світлотехніка і 
джерела світла). 

Укр 2,00 10 травень М

349 601 Великих К.О.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до комплексної практики з фаху 
(організаційно – управлінської) (для студентів 4 курсу денної 
та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент»)

Укр 2,00 10 жовтень М

350 601 Волкова М.В.
Методичні вказівки до проходження виробничої практики 
для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03060101 
«Менеджмент організації і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)».

Укр 2,00 10 червень М



351 601 Волкова М.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
організації самостійної роботи з дисципліни «Маркетингова 
діяльність підприємства» (для студентів напряму підготовки 
6.030601 Менеджмент всіх форм навчання).

Укр 2,00 10 листопад М

352 601 Волкова М.В.
Методичні вказівки до проходження виробничої практики 
для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03060101 
«Менеджмент організації і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)».

Укр 2,00 10 червень М

353 601 Гайдученко С.О
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «ВСТУП ДО ФАХУ» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі 
знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 
підготовки 6.030601 Менеджмент).

Укр 2,00 10 жовтень М

354 601 Гнатенко М.К., Самойленко 
І.О., Магомедова М.А.

Методичні вказівки до проходження ВИРОБНИЧОЇ 
ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання галузі знань 
0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 
6.030601 Менеджмент).

Укр 2,00 10 травень М

355 601 Гриненко В.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни ОПЕРАЦІЙНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування)

Укр 2,00 10 вересень М

356 601 Гриненко В.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни ОПЕРАЦІЙНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів всіх форм навчання  
спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування)

Укр 2,00 10 вересень М

357 601 Гриненко В.В., Браташ М.А.
Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Операційний 
менеджмент)» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», 
спеціалізації «Логістика»).

Укр 2,00 10 вересень М

358 601 Дегтярь О.А.

Методичні вказівки до проведення ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ 
ПРАКТИКИ (для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності) 
магістерської програми "Менеджмент організацій і 
адміністрування в міському господарстві").

Укр 2,00 10 травень М



359 601 Дегтярь О.А.
Методичні вказівки до проведення ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ 
ПРАКТИКИ (для студентів усіх форм навчання спеціальності 
7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за 
видами економічної діяльності)

Укр 2,00 10 травень М

360 601 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 2,00 10 листопад М

361 601 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 2,00 10 листопад М

362 601 Діоба А.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 
«Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)”

Укр 2,00 10 листопад М

363 601 Діоба А.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ 
ЗАВДАНЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 
ДИСЦИПЛІНИ  «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 
5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”

Укр 2,00 10 листопад М

364 601 Запорожець Г.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з 
дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємств», 6.030509 «Облік і аудит»

Укр 2,00 10 вересень М

365 601 Запорожець Г.В., Гнатенко 
М.К.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів 
всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
Менеджмент). 

Укр 2,00 10 вересень М



366 601 Запорожець Г.В., Гнатенко 
М.К.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для 
студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
Менеджмент).

Укр 2,00 10 вересень М

367 601 Кайлюк Є.М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з 
дисципліни  КОНТРОЛІНГ (для студентів заочної форми 
навчання 
 за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент)

Укр 2,00 10 квітень М

368 601 Кайлюк Є.М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з 
дисципліни Менеджмент та організація безпеки праці у 
міському господарстві 
 (для студентів заочної форми навчання  спеціальності 
7.17020201 «Охорона праці (за галузями)»

Укр 2,00 10 вересень М

369 601 Калашнікова, Х.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з 
дисципліни  Ділове адміністрування («Управління якістю», 
«Управління змінами»)  (для студентів заочної форми 
навчання  за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності))

Укр 2,00 10 листопад М

370 601 Калашнікова Х.І.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та 
самостійної роботи студентів з дисципліни ОСОБЛИВОСТІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА (для студентів заочної форми навчання 
напряму підготовки “6.030601 Менеджмент” ).

Укр 2,00 10 листопад М

371 601 Кондратенко Н.О., Браташ 
М.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи 
студентів з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВИРОБНИЦТВА» (для студентів денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»).

Укр 2,00 10 травень М

372 601 Кондратенко Н.О., Браташ 
М.А.

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

Укр 2,00 10 травень М



373 601 Колонтаєвський О.П.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з 
дисципліни БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ 
(для студентів всіх форм навчання 
 за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Укр 2,00 10 березень М

374 601 Колонтаєвський О.П.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з 
дисципліни  «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ 
МІСТА» (для студентів всіх форм навчання  за напрямом 
6.030601 – Менеджмент)

Укр 2,00 10 травень М

375 601 Колонтаєвський О.П.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань 
та самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА»  (для студентів всіх форм 
навчання  за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Укр 2,00 10 травень М

376 601 Колонтаєвський О.П.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до  виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Технологія, організація та 
планування ремонту основних фондів житлово-комунального 
господарства»  (для студентів всіх форм навчання за 
напрямом 6.030601 – Менеджмент)

Укр 2,00 10 березень М

377 601 Колонтаєвський О.П. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до  виконання практичних завдань 
та самостійної роботи з дисциплін «Технологія, організація 
та планування ремонту основних фондів житлово-
комунального господарства»  (для студентів всіх форм 
навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

Укр 2,00 10 березень М

378 601 Колонтаєвський О.П. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до  проведення виробничої 
практики (технологічної і організаційно-управлінської) (для 
студентів всіх форм навчання за напрямом 6.03060101 
„Менеджмент”). 

Укр 2,00 10 вересень М

379 601 Мельман  В.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занятть та 
самостійної роботи з курсу Соціально-психологічні основи 
менеджменту (для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент).

Укр 2,00 10 червень М



380 601 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 2,00 10 листопад М

381 601 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 2,00 10 листопад М

382 601 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 2,00 10 жовтень М

383 601 Штерн Г.Ю., Гнатенко М.К.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять, 
самостійної роботи та виконання РГР з курсу „Організація 
підприємницької діяльності” (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент).

Укр 2,00 10 вересень М

384 602 Бабаєв, В.М.

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

укр. 1,50 10 грудень М

385 602 Бєлова, Л.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Управління соціальними проектами» (для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 
8.18010013 «Управління проектами»).

укр. 1,50 10 червень М

386 602 Бєлова, Л.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних 
робот з дисципліни «Управління соціальними проектами» 
(для студентів денної та заочної форми навчання 
спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»)

укр. 1,50 10 червень М



387 602 Бєлова, Л.О.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Управління соціальними проектами» (для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 
8.18010013 «Управління проектами»). 

укр. 1,50 10 червень М

388 602 Гончарова, З.В.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого 
майна» для студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій

укр. 1,50 10 червень М

389 602 Гусєва, Ю.Ю.
Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент у 
міському господарстві» (для студентів денної та заочної 
форми навчання спеціальності 8.06010103 – Міське 
будівництво і господарство).

укр. 2,00 10 грудень М

390 602 Гусєва, Ю.Ю.
Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи 
менеджменту і маркетингу» (для студентів денної форми 
навчання спеціальності 7.06010302 – Раціональне 
використання водних ресурсів). 

укр. 2,00 10 грудень М

391 602 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. 2,00 10 червень М

392 602 Косенко, Н.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів 
денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 
«Управління проектами»). 

укр. 1,50 10 червень М

393 602 Косенко, Н.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів 
денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 
«Управління проектами»). 

укр. 1,50 10 грудень М



394 602 Мущинська, Н.Ю.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Управління поставками та зацікавленими 
сторонами в проектах і програмах» (для студентів зі 
спеціальності 7.18010013, 8.18010013 – «Управління 
проектами»).

укр. 1,50 10 червень М

395 602 Мущинська, Н.Ю.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Муніципальний 
менеджмент» (для студентів напряму 6.030601 менеджмент).

укр. 2,00 10 червень М

396 602 Мущинська, Н.Ю.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Управління поставками 
та зацікавленими сторонами в проектах і програмах» (для 
студентів зі спеціальності 7.18010013, 8.18010013 – 
«Управління проектами». 

укр. 2,00 10 червень М

397 602 Мущинська, Н.Ю.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Управління якістю та 
ризиками у проектах розвитку організацій» (для студентів зі 
спеціальності 8.18010013 управління проектами).

укр. 2,00 10 червень М

398 602 Мущинська, Н.Ю.
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни 
«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ» (для 
студентів зі спеціальності 6.080101 геоінформаційні системи)

укр. 1,50 10 червень М

399 602 Чумаченко, І.В.
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 
1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - 
„Менеджмент”.

укр. 2,00 10 грудень М

400 603 Бочаров Б.П. 
Методические указания к выполнению практических заданий 
по дисциплине “Компьютерная графика” (для студентов 2-го 
курса дневной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направления 
подготовки 6.050101 - Компьютерные науки).

укр. 2,00 10 червень М



401 603 Бочаров Б.П. 
Методические указания к выполнению самостоятельних 
работ по ди-сциплине “Компьютерная графика” (для 
студентов 2-го курса дневной формы обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки).

укр. 2,00 10 червень М

402 603 Булаенко М.В.

Методические указания к выполнению расчетно-графической 
и курсовой 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. 2,00 10 червень М

403 603 Білогурова Г.В.
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА 
СТАТИСТИКА (Методічні вказівки до виконання 
практичних та самостійних робіт для студентів 1-го курсу 
денного навчання навчання з напрямів підготовки 6.030509 – 
Облік і аудит та 6.030504 – Економіка підприємництва).

укр. 2,00 10 червень М

404 603 Білогурова Г.В.
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, ЙМОВІРНОСНІ ПРОЦЕСИ ТА 
МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (Методічні вказівки до 
виконання практичних та самостійних робіт для студентів 1-
го курсу денної навчання за скороченою формою навчання з 
напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки)

укр. 2,00 10 червень М

405 603 Білогурова Г.В.
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, ЙМОВІРНОСНІ ПРОЦЕСИ ТА 
МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (Методічні вказівки до 
виконання практичних та самостійних робіт для студентів 2-
го курсу денного навчання з напряму підготовки 6.050101 – 
Комп’ютерні науки).

укр. 2,00 10 червень М

406 603 Воєводіна М.Ю.,                 
Хренов О.М. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Інформатика» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 
6.090103 « Лісове і садово-паркове господарство »).

укр. 2,00 10 червень М



407 603 Дядюн С.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи та розрахунково-
графічних робіт з навчальної дисципліни «Прикладні 
інформаційні технології в охороні праці та техногенній 
безпеці» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форм навчання за спеціальностями 7.170202 «Охорона 
праці», 8.170202 «Охорона праці»

укр. 2,00 10 червень М

408 603 Дядюн С.В.
Методичні вказівки для практичних та лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Прикладні інформаційні технології в 
охороні праці та техногенній безпеці» (для студентів 5 курсу 
денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальностями 
7.170202 «Охорона праці», 8.170202 «Охорона праці»)

укр. 2,00 10 червень М

409 603 Карпенко М.Ю.,   Уфимцева  
В.Б.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни « Інфор-маційні системи і технології на 
підприємстві» для студентів 3-5 курсів денної та заочної 
форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 – 
«Економіка і підприємництво».

укр. 2,00 10 червень М

410 603 Карпенко М.Ю.,   Уфимцева  
В.Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни « 
Інформаційні сис-теми і технології на підприємстві» для 
студентів 3-5 курсів денної та заочної форм навчання за 
напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка і 
підприємництво».

укр. 2,00 10 червень М

411 603 Карпенко М.Ю.,   Уфимцева  
В.Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Інформаційні техно-логії та бази данних» для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямами 
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит».

укр. 2,00 10 червень М

412 603 Манакова, Н.О. и Макогон, 
Н.В. и Сенчук, Т.С. 

Методические указания к выполнению самостоятельной 
работы по дисциплине «Компьютерная практика»(для 
студентов 1 курса, дневной формы обучения направления 
подготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

укр. 2,00 10 червень М

413 603 Погребняк Б.И.

Методические указания для выполнения расчетно-
графической работы по курсу «Информатика» для студентов 
1-го курса дневной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направлений 
подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» и 6.030509 
– «Учет и аудит».

укр. 2,00 10 червень М



414 603 Федоров М.В.,      Хренов 
О.М.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Інформатика і основи системного 
аналізу» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 1 
курсу прискореної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060101 – «Будівництво»)

укр. 2,00 10 червень М

415 603 Штельма О.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 
розрахунково-графічної роботи 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. 2,00 10 червень М

416 604 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. 2,00 10 червень 
2016 М

417 604 Андренко І.Б.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму» (для 
студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст спеціальностей 
8.03060101, 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування)

укр. 2,00 10 жовтень 
2016 М

418 604 Андренко І.Б.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму» (для 
студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст спеціальностей 
8.03060101, 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування»)

укр. 2,00 10 жовтень 
2016 М



419 604 Балацька Н.Ю. 

Методичні вказівки до практичних занять 
«ПРОЕКТУВАННЯ ДОГОТІВЕЛЬНИХ ЦЕХІВ В ЗРГ» з 
навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ 
РІШЕННЯ (ПРАКТИКУМ)» (для студентів 5-6 курсів всіх 
форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, 
магістр – спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа»).

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

420 604 Влащенко Н.М. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни “СІТІ БРЕНДІНГ” (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 
«Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»).

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

421 604 Влащенко, Н.М. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни “УПРАВЛІННЯ КУРОРТАМИ” (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 
Менеджмент організацій і адміністрування). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

422 604 Гордієнко Т.В. 
Методичні вказівки до курсової роблти з дисципліни 
“РЕКРЕАЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
спеціальності “Готельно-ресторанна справа” та 
"Туризмознавство”)

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

423 604 Кравець О.М. 

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до 
практичних занять, самостійної роботи та виконання 
контрольної роботи з навчальної дисципліни ВСТУП ДО 
ГОСТИННОСТІ (для студентів 1 курсу всіх форм навчання 
напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 
6.030601 – Менеджмент). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

424 604 Краснокутська Ю.В. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни “Менеджмент готельно-ресторанного 
господарства” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.140101–"Готельно-ресторанна 
справа"). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М



425 604 Калініченко Л.Л, Соколенко 
А.С.

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних 
занять та виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів 3, 4 курсу всіх 
форм навчання напряму підготовки 6.140103 - “Туризм” 
галузі знань 1403 - “Сфера обслуговуваня”)

укр. 2,00 10 жовтень 
2016 М

426 604 Лук’яненко О.І. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ В ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ”(для студентів 6 курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 
7.14010101 “Готельна і ресторанна справа”).

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

427 604 Лук’яненко О.І. 

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни 
“МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА”(для студентів 4 курсу денної форми та 5 
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр напряму підготовки 6.14010101 “Готельно-
ресторанна справа”). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

428 604 Лук’яненко О.І.,   Іщенко 
Т.В.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА”(для студентів 4 курсу 
денної форми та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.14010101 “Готельно-ресторанна справа”).

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

429 604 Лук’яненко О.І. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів 5 
курсу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі 
спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

430 604 Лук’яненко О.І. 
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Управління попитом в готельно-
ресторанному господарстві» для студентів 5 курсу освітньо-
кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр спеціальностей 
7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа». 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

431 604 Лук’яненко О.І. 
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для 
студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М



432 604 Нохріна Л.А. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для 
студентів 4 та 5 курсів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» галузі 
знань 1401 «Сфера обслуговування»). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

433 604 Нохріна, Л.А. 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи на тему «Економічна ефективність та 
результативність підприємств індустрії туризму» з 
дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах 
туристської індустрії» (для студентів 4 та 5 курсів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 
1401 «Сфера обслуговування»). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

434 604 Нохріна Л.А., Угоднікова 
О.І. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних 
занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів 4 курсу усіх 
форм навчання напряму підготовки 6.140101– Готельно-
ресторанна справа)

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

435 604 Нохріна Л.А., Угоднікова 
О.І. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних 
занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів 4 і 5 курсу усіх 
форм навчання напряму підготовки 6.030601–Менеджмент)

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

436 604 Оболенцева Л.В. 
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занять та 
самостійної роботи з дисципліни «КОН’ЮНКТУРНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ» (для студентів 4 
курсу денної та студентів 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»).

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

437 604 Оболенцева Л.В., Писарева 
І.В., Чередниченко А.О.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного 
завдання з навчальної дисципліни «Менеджмент і 
адміністрування (стратегічне управління)» (для студентів 4 
курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 
–«Менеджмент»). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М



438 604 Оболенцева Л.В., Писарева 
І.В., Чередниченко А.О.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і 
адміністрування (стратегічне управління)» (для студентів 4 
курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 
–«Менеджмент»).

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

439 604 Писарева І.В. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 
ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 
8.14010301 «Туризмознавство»).

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

440 604 Писарева, І.В. 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 курсу 
денної та 5 курсу заочної(дистанційної) форми навчання 
напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

441 604 Писарева І.В. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ» (для 
студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальностей 
7(8).14010101 «Готельна і ресторанна справа»). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

442 604 Погасій С.О., Краснокутська 
Ю.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент 
в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5-го 
курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.03060101, 
8.03060101 – "Готельна і ресторанна справа"). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

443 604 Погасій, С.О., 
Краснокутська, Ю.В. 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
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. 2,00 10 червень 
2016 М



444 604 Полчанінова І.Л. 

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни "МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ" (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 "Менеджмент").

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

445 604 Шаповаленко Д.О. 

Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних 
робіт, виконання розрахунково-графічної роботи та 
самостійної роботи з дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр, спеціальності 8.14010101 «Готельно-ресторанна 
справа»). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

446 604 Шаповаленко Д.О. 

Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних 
робіт, виконання розрахунково-графічної роботи та 
самостійної роботи з дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ТУРИЗМІ» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.14010301 
«Туризмознавство»). 

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

447 604 Шаповаленко Д.О., Сегеда 
І.В. 

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання 
курсової роботи з дисципліни КОН’ЮНКТУРНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ (для студентів 5 
курсу всіх форм навчання спеціальності 7.14010301 - 
«Туризмознавство»).

укр. 2,00 10 червень 
2016 М

448 606 Анісенко О.В.
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни  «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове 
господарство)»)

англ. 2,00 10 червень М

449 606 Бугаєва В.Ю.
Методичні вказівки для практичної роботи з дисципліни 
«Іноземна мова» для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму 6.050201 – Системна інженерія)

англ. 2,00 10 червень М

450 606 Кобяков С.В.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Іноземна мова» для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму 6.050201 – Системна інженерія) 

англ. 2,00 10 червень М



451 606 Костенко О.О. 
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 
1 курсу навчання спеціальності «Цивільний захист») 

англ. 2,00 10 червень М

452 606 Маматова О.В
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни  «Іноземна мова за професійним спрямуванням»  
(англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки «Туризм») 

англ. 2,00 10 червень М

453 606 Маматова О.В
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни  «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 
(англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки  6.030601 – Менеджмент (MO-т))

англ. 2,00 10 червень М

454 606 Маматова О.В
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни  «Іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
«Будівництво») 

англ. 2,00 10 червень М

455 606 Омельченко А.В.
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 
1 курсу навчання спеціальності «Цивільний захист») 

англ. 2,00 10 червень М

456 606 Потапенко С.М.
Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 
курсу денної форми навчання технічних спеціальностей) 

нім. 2,00 10 вересень М

457 606 Потапенко С.М.
Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 
курсу денної форми навчання технічних спеціальностей)

нім. 2,00 10 червень М

458 606 Юрченко Д.О. 
Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
(німецька мова) (для студентів 1  курсу денної форми  
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») 

нім. 2,00 10 червень М



459 701 Пономарев А.С.,  Золотарева  
И.Н.,  Хомякова  О.В. 

Контрольные работы и тестовые задания для модульного 
контроля по русскому языку: для иностранных студентов 1-2 
курсов заочной формы обучения направлений подготовки: 
6.030601 "Менеджмент"; 6.030504 "Экономика предприятия"; 
6.030509 "Учет и аудит".

рус. 2,00 10 листопад М

460 701 Пономарев А.С.,  Золотарева  
И.Н.,  Хомякова  О.В. 

Практический курс русского языка. Синтаксис: учебное 
пособие для иностранных студентов 1-2 курсов дневной и 
заочной форм обучения всех направлений подготовки. 

рус. 2,00 10 листопад М

461 701 Пономарев А.С.,  Золотарева  
И.Н.,  Хомякова  О.В. 

Контрольные работы и тестовые задания для модульного 
контроля по русскому языку: для иностранных студентов 1-2 
курсов заочной формы обучения направления подготовки 

рус. 2,00 10 грудень М

462 702 Вальченко И.В., Прилуцкая 
Я.М.

Ступень-3. Учебное пособие по курсу "Русский язык" для 
иностранных студентов подготовительного отделения 
гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-
экономических, охраны здоровья, биологических, 
физкультурных и сельскохозяйственных специальностей

Рос. 4,20 10 Ноябрь М

463 702 Сергійчук Л.В.

Русские глаголы. Практикум по дисциплине "Русский язык 
как иностранный" (для иностранных учащихся 
подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-
технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, 
биологических, физкультурных и сельскохозяйственных 
специальностей)

Рос. 4,00 10 Ноябрь М

464 702 Плотникова Т.А., Соколова 
Г.П.

Практикум по русскому языку. Упражнения для 
самостоятельной и практической работы  (приложение к 
учебному комплексу "Ступени" для иностранных студентов 
подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-
технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, 
биологических, физкультурных, сельскохозяйственных и 
гуманитарных специальностей)

Рос. 5,00 10 Октябрь М

465 702 Горбенко А. М.
Тесты по математике. Вводный курс (для иностранных 
студентов подготовительного отделения инженерно-
технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, 
биологических, физкультурных, сельскохозяйственных 
специальностей)

Рос. 0,50 10 Апрель М



466 702 Горбенко А. М.
Тесты по физике. Вводный курс (для иностранных студентов 
подготовительного отделения инженерно-технических, 
инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, 
физкультурных, сельскохозяйственных специальностей)

Рос. 0,50 10 Май М

467 703 Жигло В.В.
Методичні рекомендації для самостійної роботи з 
дисципліни «Культурології» для студентів денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво». 

укр. 1,00 10 травень М

468 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
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. 1,20 10 червень М

469 801 Воронков О. О.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
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. 2,00 10 червень М

470 801 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. 1,60 10 червень М

471 801 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. 2,00 10 червень М

472 801 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. 2,00 10 червень М



473 801 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. 2,00 10 жовтень М

474 801 Жовтяк Г. А.
Ціноутворення на підприємствах міського господарства. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного 
завдання (для студентів заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»).

укр. 2,00 10 жовтень М

475 801 Журавель В. В.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Бізнес-планування і бюджетування» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» і слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент 
організацій і адміністрування»)

укр. 1,20 10 червень М

476 801 Журавель В. В. 

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – 
Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) і 
7.05070105 – Світлотехніка і джерела світла)

укр. 1,30 10 жовтень М

477 801 Ковалевська А. В.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Антикризове управління 
підприємством» (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання ЦПО та ЗН освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» та слухачів другої вищої освіти заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
cпеціальності 7.03050401 - Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності).

укр. 2,00 10 жовтень М

478 801 Медведєв І. А.
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. 1,20 10 червень М



479 801 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. 1,40 10 червень М

480 801 Петрова В. Ф. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050901 «Облік і аудит») 

укр. 1,40 10 червень М

481 801 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. 1,60 10 червень М

482 801 Поспелов О. В.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і 
поведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 
6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства і 
7.03050901 – Облік і аудит).

укр. 1,40 10 червень М

483 801 Пушкар Т. А.
Методичні вказівки до організації і проведення технологічної 
практики (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства») 

укр. 1,20 10 червень М

484 801 Пушкар Т. А.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої 
освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства).

укр. 1,60 10 жовтень М



485 801 Серьогіна Д. О.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства)

укр. 1,20 10 жовтень М

486 801 Серьогіна Д. О.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств 
міського господарства» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства).

укр. 1,40 10 вересень М

487 801 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. 1,50 10 жовтень М

488 801 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. 1,50 10 жовтень М


