
IV. План видання методичних рекомендацій

№          

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 Сєдишев Є.С.

Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Метрологія і 

стандартизація» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної 

форм навчання  освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 

192 – Будівництво та цивільна інженерія)

укр. 1,0 10 вересень М

2 101 Стоянов Є.Г.

Методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних 

занять та виконання розрахунково-графічної роботи з 

навчальної дисципліни «Динаміка будівельних конструкцій» 

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

також слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія)

укр. 1,0 10 вересень М

3 101 Сєдишев Є.С.

Методичні рекомендації до виконання практичних занять з 

дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 3–4 

курсів денної і заочної форм навчання  освітнього рівня 

«бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія)

укр. 1,0 10 вересень М

4 101 Жиляков В.Я 

Методичн рекомендації  до самостійної роботи з дисципліни 

"Металеві конструкції" (для студентів 2-3 курсів денної і 

заочної форм навчання спеціальності 192 - будівництво і 

громадянська інженерія)

укр. 1,0 10 вересень М

5 101 Калмиков О.О.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 

роботи студентів з дисципліни  "Проектування висотнх будівель" 

для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спецвіальності  

192 - будівництво та цивільна інженерія)

укр. 1,0 10 вересень М

6 102 Табачніков С. В.

Методические рекомендации к выполнению расчетно-

графической работы по дисциплине Строительство в 

сложных инженерно-геологических условиях (спецкурс) для 

магистров всех форм обучения по специальности 192 

Строительство и гражданская инженерия

рос. 1,0 10 вересень М

7 109

Григоренко О.А.,            

Дайнеко К.Б.,             Сопов 

В.П.

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з 

дисципліни «Технічний аналіз, стандартизація кераміки» (для 

бакалаврів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія) 

укр. 1,0 10 травень М



8 109 Григоренко О.А.

Методичні настанови для виконання практичних 

занять,самостійної та контрольної робіт з дисципліни 

«Технічний аналіз, стандартизація кераміки» (для бакалаврів 

спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія) 

укр. 1,0 10 травень М

9 109

Григоренко О.А.,            

Дайнеко К.Б.,             Сопов 

В.П.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 

бакалавра з навчальної дисципліни «Фізична хімія 

тугоплавких неметалевих матеріалів» (для бакалаврів 

спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія) 

укр. 1,0 10 травень М

10 109 Кондращенко О.В.

Методичні настанови для виконання практичних занять, 

самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Корозія і 

захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для магістрів 

спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія)

укр. 1,0 10 травень М

11 109

Сопов В.П.,           

Григоренко О.А.,         

Дайнеко К.Б.

Методичні рекомендації до виконання розрахунково 

графічної роботи з дисципліни «Основи матеріалознавства» 

(для бакалаврів спеціальності 192 – будівництво та цивільна 

інженерія)

укр. 1,0 10 травень М

12 109 Шаповал С. В.

Методичні рекомендації до самостійної та практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Матеріалознавчі рішення при 

зведенні та реконструкції будівель і споруд» (для магістрів 

спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія) 

укр. 1,0 10 травень М

13 109

Яковлєв Є. А., Кондращенко 

О. В., Кічаєва О. В.,                  

Морковська Н. Г.

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи 

бакалавра (для студентів спеціальності 192 – будівництво та 

цивільна інженерія спеціалізації «промислове та цивільне 

будівництво») 

укр. 1,0 10 травень М

14 110 Анопрієнко Т.В. 

Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з

навчальної дисципліни «Управління земельними ресурсами»

(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації

(освітня програма) «землеустр

укр. 1,0 10 травень М

15 110 Анопрієнко Т.В. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Регулювання оціночної діяльності» (для студентів 4 курсу

денної форми навчання спеціальності 193– Геодезія та

землеустрій).

укр. 1,0 10 травень М



16 110 Анопрієнко Т.В. 

Методичні рекомендації до курсового проекту та самостійної

роботи з дисципліни «Землеустрій» (для студентів 3, 4 курсу

денної та заочної форми навчання спеціальності 193–

Геодезія та землеустрій)

укр. 1,0 10 травень М

17 110 Гавриленко, И.А. 

Методичні рекомендації для виконання розрахунково-

графічних робіт з навчальної дисципліни «КАДАСТРОВІ

ГЕОІНФОРМАЦІЇНІ СИСТЕМИ» (для студентів денної та

заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та

землеустрій.

укр. 1,0 10 травень М

18 110 Глушенкова, І.С.

Методичні рекомендації для виконання практичних та

самостійних робіт з навчальної дисципліни «Управління

земельними ресурсами» (для студентів 5 курсу денної та

заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та

землеустрій спеціалізації (освітня програ

укр. 1,0 10 травень М

19 110 Евдокимов, А.А. 

Методичні рекомендації для виконання практичних та

самостійних робіт з навчальної дисципліни

«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ» (для студентів 5 курсу денної та заочної

форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій

спеціалізаці

укр. 1,0 10 травень М

20 110 Евдокимов, А.А. 

Методичні рекомендації 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 193 -

Геодезія та землеуст

укр. 1,0 10 травень М

21 110 Евдокимов, А.А. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Проектування геоінформаційних систем» (для студентів 4

курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та

землеустрій). 

укр. 1,0 10 травень М

22 110 Кобзан , С.М. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Експертиза земельно-майнового комплексу» (для студентів

5 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія

та землеустрій). 

укр. 1,0 10 травень М



23 110 Кобзан , С.М. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Практичні питання оцінки об'єктів нерухомості» (для

студентів денної та заочної форми навчання спеціальності

193 – Геодезія та землеустрій). 

укр. 1,0 10 травень М

24 110 Кобзан , С.М. 

Методичні рекомендації для виконання практичних,

розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної

дисципліни «Практичні питання оцінки земельних ділянок»

(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності 193 - Геодезія та землеу

укр. 1,0 10 вересень М

25 110 Кобзан , С.М. 

Методичні рекомендації для виконання практичних,

розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної

дисципліни «Управління оціночними проектами» (для

студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеці

укр. 1,0 10 вересень М

26 110 Кобзан , С.М. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Нормативна грошова оцінка земель» (для студентів 3 курсу

денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та

землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

27 110 Кобзан , С.М. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Нормативна оцінка земель» (для студентів 4 курсу денної

форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та

землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

28 110 Кобзан , С.М. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Основи експертної оцінки земель» (для студентів 4 курсу

денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та

землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

29 110 Кобзан , С.М. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Основи оцінки майнових комплексів» (для студентів 3 курсу

денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та

землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М



30 110 Мамонов, К.А. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Геоінформаційні технології в економетриці» (для студентів

4 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 193

– Геодезія та землеустрій)

укр. 1,0 10 вересень М

31 110 Метешкін, К.О. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

лабораторних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з

дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для

студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 193

– Геодезія та землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

32 110 Нестеренко, С.Г. 

Методичні рекомендації для виконання практичних,

розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної

дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування»

(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності 193 - Геодезія та землеуст

укр. 1,0 10 вересень М

33 110 Нестеренко, С.Г. 

Методичні рекомендації для виконання практичних,

лабораторних, розрахунково-графічних та самостійних робіт

з навчальної дисципліни «Електронні геодезичні прилади»

(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності 193 - Геодезія та земле

укр. 1,0 10 вересень М

34 110 Отечко, С.А. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Картографія і топографія» (для студентів 1 курсу денної та

заочної форми навчання спеціальності 101 – Екологія). 

укр. 1,0 10 вересень М

35 110 Отечко, С.А. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Раціональне використання та охорона земель» (для

студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання

спеціальності 193– Геодезія та землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

36 110 Пиличева, М.О. 

Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з

навчальної дисципліни «Геодезія» (для студентів 2 курсу

денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія

та землеустрій. 

укр. 1,0 10 вересень М

37 110 Пиркова, О.В. 

Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з

навчальної дисципліни «Практичні питання оцінки об'єктів

нерухомості» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм

навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій

спеціалізації (освітня програ

укр. 1,0 10 вересень М



38 110
Пиркова, О.В. и Мамонов, 

К.А.

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з

навчальної дисципліни «Геоінформаційні технологіі в оцінці

нерухомості» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм

навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій

спеціалізації (освітня прогр

укр. 1,0 10 вересень М

39 110
Пиркова, О.В. и Радзінська, 

Ю.Б. 

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з

навчальної дисципліни «Методологія оцінки нерухомості»

(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації

(освітня програма) «оцінка землі

укр. 1,0 10 вересень М

40 110 Пілічева, М.О. 

Методичні рекомендації для виконання розрахунково-

графічної роботи та самостійної роботи з навчальної

дисципліни «КАРТОГРАФІЯ» (для студентів 3, 4 курсу

бакалаврату денної і заочної форми навчання спеціальності

193 – Геодезія та землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

41 110 Пілічева, М.О. 

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи та

самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ»

(для студентів 2 курсу бакалаврату денної і заочної форми

навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

42 110 Пілічева, М.О. 

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та

самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ»

(для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності

191 – Архітектура та містобудування). 

укр. 1,0 10 вересень М

43 110 Пілічева, М.О. 

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та

самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА

ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РІШЕНЬ» (для

студентів 1, 2 курсу магістратури денної і заочної форми

навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеуст

укр. 1,0 10 вересень М

44 110 Пиличева, М.О. 

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та

самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО-

КАДАСТРОВІ РОБОТИ» (для студентів 1, 2 курсу

магістратури денної і заочної форми навчання спеціальності

193 – Геодезія та землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М



45 110 Радзінська, Ю.Б. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та

виконання самостійної роботи з дисципліни «ДЕРЖАВНА

ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РІШЕНЬ» (для

студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей

8.08010103 – Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія

укр. 1,0 10 вересень М

46 110 Радзінська, Ю.Б. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Економічна оцінка земель» (для студентів 4 курсу денної та

заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та

землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

47 110 Радзінська, Ю.Б. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Основи оцінки» (для студентів 4 курсу заочної форми

навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій).[

укр. 1,0 10 вересень М

48 110 Радзінська, Ю.Б. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Оцінка земельних поліпшень» (для студентів 4 курсу денної

форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій).

укр. 1,0 10 вересень М

49 110 Радзінська, Ю.Б. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково –

графічної роботи з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК» (для студентів 5 курсу денної

форми навчання спеціальностей 8.08010103 – Землеустрій та

кадастр, 193 – Геодезія та землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

50 110 Радзінська, Ю.Б. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з

дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО – КАДАСТРОВІ РОБОТИ» (для

студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей

8.08010103 – Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія та

землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

51 110 Радзінська, Ю.Б. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та

виконання самостійної роботи з дисципліни

«МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК» (для

студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей

8.08010103 – Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія та

землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М



52 110 Радзінська Ю.Б. 

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«Ціноутворення нерухомості» (для студентів денної та

заочної заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія

та землеустрій). 

укр. 1,0 10 вересень М

53 110 Творошенко І.С.

Методичні рекомендації до виконання практичних,

розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни

«ОБ'ектно орієнтоване моделювання в геоінформаційних

системах» (для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності 193 – Геодезія та землеустрі

укр. 1,0 10 вересень М

54 110 Творошенко І.С.

Методичні рекомендації для виконання практичних,

контрольної та самостійної робіт з навчальної дисципліни

«ОСНОВИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ» (для

студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності 193-Геодезія та землеустрій).

укр. 1,0 10 вересень М

55 110 Радзінська Ю.Б. 

Методичні рекомендації для виконання практичних,

самостійних та розрахунково-графічних робіт з навчальної

дисципліни «Моніторинг та охорона земель» (для студентів 5

курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 -

Геодезія та землеустрій спеціалі

укр. 1,0 10 вересень М

56 105а Ю.І. Гайко

Методичні рекомендації до виконання практичних занять, 

розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни 

«Оцінка міської нерухомості»  (для студентів спеціальності 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» магістерської 

освітньої програми «Міське будівництво та господарство»)

укр. 1,0 10 червень М

57 105а О.В. Завальний

Методичні вказівки до проведення практичних робіт, 

самостійної і контрольної робіт з дисципліни Спецкурс за 

тематикою магістерської роботи (для студентів 5 курсу 

денної та заочної форми  навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Магістр» галузі знань  19 Архітектура та будівництво 

спеціальності  192 Будівництво та цивільна інженерія 

спеціалізації (освітньої програми) Міське будівництво та 

господарство)

укр. 1,0 10 травень М



58 105а
О.В. Завальний

С.М. Чепурна

Методичні рекомендації для виконання розрахунково-

графічної, практичної і самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Обгрунтування проектних рішень» (для 

магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія, освітня програма «Міське будівництво та 

господарство»).

укр. 1,0 10 травень М

59 106а Новгородов В.Є. 

Методичні рекомендації для практичних занять студентів з

навчальної дисципліни «Реставрація об’єктів архітектури»

(для студентів 5 курсу освітнього рівня «магістр»

спеціальності 191 Архітектура та  містобудування)

укр. 1,0 10 листопад М

60 106а Попова О.А.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з

навчальної дисципліни «Сучасні тенденції формування

безбар'єрної архітектури» (для студентів 3 курсу за освітньою

програмою «Архітектура» та спеціальності 191 «Архітектура

та містобудування»)

укр. 1,0 10 листопад М

61 106а Попова О.А.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з

навчальної дисципліни «Сучасні проблеми архітектури та

містобудування» (для студентів 6 курсу за освітньою

програмою «Архітектура будівель і споруд»,

«Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища»,

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»)

укр. 1,0 10 вересень М

62 106а Попова О.А.

Методичні рекомендації для практичних занять студентів з

навчальної дисципліни з курсу «Сучасні тенденції

формування безбар'єрної архітектури» (для студентів 3 курсу

за освітньою програмою «Архітектура» та спеціальності 191

«Архітектура та містобудування»)

укр. 1,0 10 вересень М

63 106а Попова О.А.

Методичні рекомендації для практичних занять студентів з

навчальної дисципліни з курсу «Сучасні проблеми

архітектури та містобудування» (для студентів 6 курсу за

освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд»,

«Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища»,

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

укр. 1,0 10 вересень М

64 106а Шкляр С.П.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і

проведення практичних занять з дисципліни «Ергономіка в

архітектурі» (для студентів 3 курсу денної форми навчання

освітнього рівня «бакалавр» за освітньою програмою

«Архітектура» спеціальності 191 «Архітектура та

містобудування»)

укр. 0,8 10 січень М



65 106а Криворучко Н.І.

Методичні рекомендації для практичних занять та

самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

«Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу

освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 191 Архітектура та

містобудування)

укр. 2,0 10 лютий М

66 106а Криворучко Н.І.

Методичні рекомендації для практичних занять та

самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

«Критика містобудування, архітектури будівель і споруд та

дизайну архітектурного середовища» (для студентів 5 курсу

освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 Архітектура та

містобудування)

укр. 1,0 10 грудень М

67 106а Криворучко Н.І.

Методичні рекомендації для практичних занять та

самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

«Основи середовищного підходу» (для студентів 5 курсу

освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 Архітектура та

містобудування)

укр. 2,0 10 травень М

68 106а Дудка О.М.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної

роботи студентів з дисципліни «Типологія будівель і споруд»

(для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», освітня програма

«Архітектура», спеціальності 191 «Архітектура та

містобудування»)

укр. 1,0 10 листопад М

69 106а Дудка О.М.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної

роботи студентів з дисципліни «Сучасна архітектура

громадських будівель і споруд» (для студентів 5 курсу

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня

програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і

споруд»)

укр. 1,0 10 листопад М

70 106а Дудка О.М.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної

роботи студентів з дисципліни «Інновації в проектуванні

будівель і споруд» (для студентів 6 курсу спеціальності 191

«Архітектура та містобудування», освітня програма

підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд»)

укр. 1,0 10 листопад М

71 106а Позднякова Н.П.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з

навчальної дисципліни «Основи реконструкції в архітектурі»

(для студентів 4 курсу освітнього рівня «бакалавр»

спеціальності 191 Архітектура та містобудування

укр. 2,5 10 вересень М



72 106а Осиченко Г.О.

Методичні рекомендації для практичних занять роботи

студентів з навчальної дисципліни «Дизайн міських

просторів» (для студентів 5 курсу освітнього рівня «магістр»

спеціальності 191 Архітектура та містобудування)

укр. 2,5 10 жовтень М

73 106а Осиченко Г.О.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з

навчальної дисципліни «Дизайн міських просторів» (для

студентів 5 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності

191 Архітектура та містобудування)

укр. 2,0 10 жовтень М

74 106а Велігоцька Ю.С.

Методичні рекомендації для практичних занять студентів з

навчальної дисципліни «Дизайн інтер’єрів та екстер’єрів» для

студентів 3 курсу освітнього рівня «бакалавр» спеціальності

191 Архітектура та містобудування)

укр. 1,0 10 грудень М

75 106а Велігоцька Ю.С.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з

навчальної дисципліни «Дизайн інтер’єрів та екстер’єрів» для

студентів 3 курсу освітнього рівня «бакалавр» спеціальності

191 Архітектура та містобудування)

укр. 1,0 10 грудень М

76 106а Крижановська Н.Я.

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи

студентів з навчальної дисципліни «Екодизайн» (для

студентів 5 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності

191 Архітектура та містобудування)

укр. 1,0 10 жовтень М

77 106а Крижановська Н.Я.

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи

студентів з навчальної дисципліни «Дизайн предметно-

просторового середовища» (для студентів 6 курсу освітнього

рівня «магістр» спеціальності 191 Архітектура та

містобудування)

укр. 1,0 10 жовтень М

78 106а Крижановська Н.Я.

Методичні рекомендації для практичних занять студентів з

навчальної дисципліни «Дизайн предметно-просторового

середовища» (для студентів 6 курсу освітнього рівня

«магістр» спеціальності 191 Архітектура та містобудування)

укр. 1,0 10 жовтень М

79 107а Шулик В.В.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи та

курсового проекту "Експериментальне проектування на

основі результатів наукового дослідження" (для студентів 5

курсу денної форми навчання спеціальності 191 –

Архітектура та містобудування) 

укр. 1,0 10 березень М



80 107а Древаль І.В.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни "Теорія містобудування"

(для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності

191 – Архітектура та містобудування)  

укр. 1,0 10 березень М

81 107а Древаль І.В., Вітченко Д. М.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни "Формування та

реконструкція містобудівних комплексів" (для студентів 6

курсу денної форми навчання спеціальності 191 –

Архітектура та містобудування)  

укр. 1,0 10 березень М

82 107а Жмурко Ю.В.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни "Архітектурна екологія"

(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності

191 – Архітектура та містобудування)  

укр. 1,0 10 березень М

83 107а
Гришина В.С., Трифонов

К.В.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни "Архітектурне

моделювання" (для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності 191 – Архітектура та містобудування)  

укр. 1,5 10 березень М

84 107а Древаль І.В.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни "Графічне моделювання

містобудівних об'єктів" (для студентів 5-6 курсів денної

форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та

містобудування)  

укр. 1,5 10 березень М

85 107а Соловйова О. С.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з

дисципліни "Містобудування (спецкурс)" (для студентів 4

курсу денної форми навчанняспеціальності 191 – Архітектура 

та містобудування)  

укр. 1,5 10 квітень М

86 107а
Древаль І.В., Удовиченко

О.С.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни "Сучасні теорія і практика

реконструкції містобудівних об'єктів" (для студентів 5 курсу

денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та

містобудування)  

укр. 1,5 10 квітень М

87 107а
Соловйова О. С., 

Удовиченко О.С.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з

дисципліни "Формування та інноваційний розвиток сучасних

містобудівних об'єктів" (для студентів 6 курсу денної форми

навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування)  

укр. 1,0 10 квітень М



88 107а
Удовиченко О.С., 

Пономарьов В.В.  

Методичні рекомендації з виробничої практики (для

студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 191 –

Архітектура та містобудування)  

укр. 1,0 10 квітень М

89 107а
Вітченко Д. М., Пономарьов

В.В.

Методичні рекомендації з науково-дослідної практики (для

студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 –

Архітектура та містобудування) 

укр. 1,0 10 квітень М

90 107а Древаль І.В., Шулик В.В.

Методичні рекомендації з переддипломної практики (для

студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 191 –

Архітектура та містобудування)  

укр. 1,0 10 квітень М

91 107а Древаль І.В.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з

дисципліни «Дендрологія та екологічні основи ландшафтного

проектування» (для студентів 6 курсу денної форми навчання

спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) 

укр. 1,5 10 квітень М

92 107а
Соловйова О. С., Коптєва

Г.Л. 

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтно-рекреаційне

проектування» (для студентів 6 курсу денної форми навчання

спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) 

укр. 1,5 10 травень М

93 107а  Жмурко Ю.В.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни «Композиційне формування

містобудівного простору» (для студентів 5-6 курсів денної

форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та

містобудування) 

укр. 1,5 10 травень М

94 107а
Соловйова О.С., Шубович

С.О.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з

дисципліни «Теорія гри в архітектурі» (для студентів 6 курсу

денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та

містобудування) 

укр. 1,5 10 травень М

95 107а  Коптєва Г.Л.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни «Гуманітарні основи

містобудівного проектування» (для студентів 5 курсу денної

форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та

містобудування) 

укр. 1,5 10 травень М

96 107а  Мартишова Л.С.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни «Архітектурний моніторинг

міського середовища» (для студентів 6 курсу денної форми

навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) 

укр. 1,5 10 травень М



97 107а Древаль І.В.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтна архітектура

(спецкурс)» (для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) 

укр. 1,5 10 травень М

98 111а Вотінов М. А.

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Регіональні і типологічні 

особливості розвитку архітектури, архітектурних форм» (для 

студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор 

філософії» спеціальності 191 «Архітектура та 

містобудування) 

укр. 2,0 10 червень М

99 111а Демиденко Т. П.

Методичні рекомендації к практичним заняттям і самостійній 

роботі з дисципліни «Метрологія і стандартизація» для 

студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 

192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми 

«Цивільна інженерія (Водовідведення та водопостачання), 

(Теплогазопостачання та вентиляція)»

укр. 2,0 10 червень М

100 111а Мандріченко О.Є.

«Інженерна графіка». Методичні рекомендації до практичних 

занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи 

(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за спеціальності 

141 — «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка») 2 частина

укр. 2,0 10 червень М

101 111а Усачова О.Ю.         

Практикум з основ архітектурної графіки (для студентів 

бакалаврів  1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 

– Архітектура та містобудування.) 

укр. 2,0 10 червень М

102 111а
Усачова О.Ю.,          

Радченко А.О.

Робочий зошит з дисципліни: «Основи архітектурної 

графіки» «Тіні у прямокутних, аксонометричних проекціях та 

перспективі» (для студентів бакалаврів  1 курсу денної форми 

навчання спеціальності 191 – Архітектура та 

містобудування.)

укр. 2,0 10 червень М

103 112а Лялін О.І.

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з

навчальної дисципліни «Лісова таксація» (для студентів 3

курсу нормативного строку та 2 курсу скороченого строку

денної форми навчання спеціальності 206 – Садово-паркове

господарство)

укр. 2,0 10 січень М



104 112а Лялін О.І.

Методичні вказівки до виконання практичних занять по

лісовому насінництву з навчальної дисципліни «Лісові

культури» для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове

господарство»

укр. 2,0 10 липень М

105 112а Лялін О.І.

Методичні рекомендації до курсового проектування по

розсадництву з навчальної дисципліни «Лісові культури» для

студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»

укр. 3,0 10 жовтень М

106 112а Лялін О.І.

Методичні вказівки до виконання практичних занять по

лісовирощуванню з навчальної дисципліни «Лісові культури»

для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове

господарство»

укр. 2,0 10 жовтень М

107 112а Тарнопільська О.М.

Методичні рекомендації та завдання для виконання

практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни

«Фізіологія рослин» для студентів спеціальності 206 «Садово-

паркове господарство»

укр. 2,0 10 жовтень М

108 112а Тарнопільська О.М.

Методичні рекомендації для виконання розрахунково-

графічної роботи з навчальної дисципліни «Фізіологія

рослин» для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове

господарство»

укр. 2,0 10 жовтень М

109 112а Тарнопільська О.М.

Методичні вказівки та завдання для виконання практичних і

самостійних робіт з навчальної дисципліни «Гідротехнічні

споруди садів» (для студентів 3 курсу денної форми навчання

за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство») 

укр. 4,0 10 жовтень М

110 112а Колєнкіна М.С.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної

роботи з навчальної дисципліни «Інтродукція та адаптація

декоративних рослин» для студентів денної форми навчання

за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»

укр. 4,0 10 жовтень М

111 112а Колєнкіна М.С.

Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять з

навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів денної

форми навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове

господарство»

укр. 4,0 10 жовтень М

112 112а Колєнкіна М.С.

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної

дисципліни «Ботаніка» для студентів денної форми навчання

за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» 

укр. 4,0 10 жовтень М



113 112а Колєнкіна М.С.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з

навчальної дисципліни «Екологічні проблеми лісового та

садово – паркового господарства» для студентів денної

форми навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове

господарство» 

укр. 4,0 10 жовтень М

114 112а Мусієнко С.І.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної

роботи з навчальної дисципліни «Лісова кліматологія» (для

студентів денної форми навчання за спеціальністю 206

Садово – паркове господарство)

укр. 2,0 10 жовтень М

115 112а Мусієнко С.І.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної

роботи з навчальної дисципліни «Фітопатологія» (для

студентів денної форми навчання за спеціальністю 206

Садово – паркове господарство) 

укр. 2,0 10 жовтень М

116 112а Мусієнко С.І.

Методичні рекомендації до лабораторних занять

розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальної

дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення» (для

студентів денної форми за спеціальністю 206 Садово –

паркове господарство)

укр. 2,0 10 жовтень М

117 112а Мусієнко С.І.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної

дисципліни «Ентомологія» для студентів денної форми

навчання за спеціальністю 206 Садово – паркове

господарство.

укр. 2,0 10 жовтень М

118 112а Мусієнко С.І.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної

роботи з навчальної дисципліни «Ентомологія» (для

студентів денної форми навчання спеціальності 206 Садово –

паркове господарство) 

укр. 2,0 10 жовтень М

119 113а Вергунов С.В

Методичні рекомендації до виконання практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «ВІМ-ТЕХНОЛОГІЇ» (для

студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191-

Архітектура та містобудування)

укр 2,0 10 грудень М

120 113а Підлісна О.В.

Методичні рекомендації до виконання практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «Світлокольоровий дизайн»

(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності

191- Архітектура та містобудування) 

укр 2,0 10 грудень М



121 113а Сторожук Л.К.

Методичні рекомендації до виконання практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ

ДИЗАЙН» (для студентів для студентів денної та заочної

форм навчання спеціальності 191- Архітектура та

містобудування) 

укр 2,0 10 грудень М

122 201 Бараннік В.О.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА до виконання 

контрольної роботи РОЗРОБКА РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ 

ВПЛИВУ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВА НА 

ЯКІСТЬ РІЧКОВОЇ ВОДИ В КОНТРОЛЬНОМУ СТВОРІ 

(для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 

263 – Цивільна безпека)

укр. 1,0 10 грудень М

123 201 Бараннік В.О.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-

графічної роботи ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ 

СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ 

ЕКОСИСТЕМИ (для студентів 4 курсу денної форми 

навчання спеціальності 101 - Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М

124 201 Бекетов В.Є., Євтухова Г.П.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «ПРИКЛАДНА АЕРОЕКОЛОГІЯ» ( для 

студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 101 

– Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього 

середовища)

укр. 1,0 10 грудень М

125 201
Бекетов, В.Е. и Евтухова , 

Г.П. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання контрольних 

робіт з навчальної дисципліни «ПРИКЛАДНА 

АЕРОЕКОЛОГІЯ» (для студентів 3, 4 курсів заочної форми 

навчання  спеціальностей 101 – Екологія та 183 – Технології 

захисту навколишнього середовища ).

укр. 1,0 10 грудень М

126 201
Галетич, І.К. и Поливянчук, 

А.П. и Евтухова

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної та 

контрольної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ 

ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форми навчання 

спеціальності 194 - Гідротехнічне будівництво, вода 

інженерія та водні технології та 191 – Архітектура та 

містобудування)

укр. 1,0 10 грудень М



127 201 Вергелес Ю.І.

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для

студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 -

Екологія).

укр. 1,0 10 грудень М

128 201 Вергелес Ю.І.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з

навчальної дисципліни “ЛАНДШАФТНА ІНЖЕНЕРІЯ

ДОВКІЛЛЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього

середовища)

укр. 1,0 10 грудень М

129 201 Вергелес Ю.І.

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з

навчальної дисципліни “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для

студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 -

Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М

130 201 Вергелес Ю.І.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з

навчальної дисципліни “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для

студентів денної та заочної форм навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 183 –

Технології захисту навколишнього середовища)

укр. 1,0 10 грудень М

131 201
Галетич І.К., Решетченко А. 

І.

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної

роботи, проведення практичних і лабораторних занять і

виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни

«ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та

заочної форм навчання спеціальності 101 - Екологія, 183 -

Технології захисту навколишнього середовища)

укр. 1,0 10 грудень М

132 201
Галетич І.К., Евтухова Г.П., 

Поливянчук А.П.

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для практичних занять,

самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни

«ЕКОЛОГІЯ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

(для студентів денної та заочної форми навчання

спеціальності 275 – Транспортні технології).

укр. 1,0 10 грудень М



133 201
Галетич І.К., Поливянчук 

А.П., Евтухова Г.П.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для практичних занять,

самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни

«ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної

форми навчання спеціальностей – 194 - Гідротехнічне

будівництво, вода інженерія та водні технології та 191 –

Архітектура та містобудування).

укр. 1,0 10 грудень М

134 201 Дрозд О.М. 

ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ

РЕСУРСАМИ УРБОЛАНДШАФТІВ Методичні

рекомендації до розрахунково-графічної роботи (для

студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр за 101 – Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М

135 201 Дрозд О.М. 

ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ

РЕСУРСАМИ УРБОЛАНДШАФТІВ Методичні

рекомендації до самостійної та практичної роботи (для

студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 101

– Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М

136 201 Катков М.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з

навчальної дисципліни КОМУНІКАЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ (для

студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 -

Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М

137 201 Катков М.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з

навчальної дисципліни КОМУНІКАЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ (для

студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 -

Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М

138 201 Катков М.В.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ для

виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної

дисципліни «ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ» для

студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 -

«Технології захисту навколишнього середовища»)

укр. 1,0 10 грудень М

139 201 Катков М.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ для

виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної

дисципліни «УПРАВЛІННЯ РОБОТАМИ З ЛІКВІДАЦІЇ

НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» для студентів

5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного

рівня магістр, спеціальності 183 - «Технології захисту

навколишнього середовища»)

укр. 1,0 10 грудень М
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140 201 Катков М.В. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ для

виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної

дисципліни ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» (для студентов 4

курсу заочної форми навчання освітньо-квалїфїкацїйного

рівня бакалавр спеціальності 101 - Екологія

укр. 1,0 10 грудень М

141 201
Ломакіна О.С., Пономаренко 

Є. Г.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять 

та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для 

студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання 

спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту 

навколишнього середовища)

укр. 1,0 10 грудень М

142 201
Пономаренко Є. Г., Ломакіна 

О.С.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних

занять, організації самостійної роботи та виконання

розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни

«СИСТЕМИ І ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В

ЕКОЛОГІЇ» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності

101 – Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М

143 201
Пономаренко Є. Г., Ломакіна 

О.С.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних

занять, організації самостійної роботи та виконання

розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни

«МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА

ПРОЦЕСІВ» (для студентів 1 та 2 курсів усіх форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності

183 – Технології захисту навколишнього середовища)

укр. 1,0 10 грудень М

144 201
Пономаренко Є. Г., Ломакіна 

О.С. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних

занять, організації самостійної роботи та виконання

розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни

«СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДОВКІЛЛЯ» (для студентів 2 курсу

усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр» спеціальності 101 – Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М

145 201
Пономаренко Є. Г., Ломакіна 

О.С.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних

занять та організації самостійної роботи з навчальної

дисципліни «ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ»

(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 101 –

Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М



146 201
Стольберг Ф.В., Решетченко 

А. І.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної

роботи, проведення практичних і виконання контрольної

роботи з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» (для

студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 183 -

Технології захисту навколишнього середовища)

укр. 1,0 10 грудень М

147 201 Телюра Н.О.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної

роботи, проведення практичних занять і виконання

розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни

«ҐРУНТОЗНАВСТВО» (для студентів 2 курсу денної та

заочної форм навчання за спеціальностями 101 – Екологія,

183 - Технології захисту навколишнього середовища)

укр. 1,0 10 грудень М

148 201 Чернікова О.Ю.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ, КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ,

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з навчальної

дисципліни ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ (для студентів 2 курсу

денної та заочної форми навчання спеціальності 101 –

Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М

149 201 Чернікова О.Ю.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з

навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

З ОСНОВАМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ (для студентів 4 курсу

денної форми навчання спеціальності 101 - Екологія)

укр. 1,0 10 грудень М

150 202 Благодарна Г.І.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 

проведення практичних занять з дисципліни «Очисні 

споруди» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання зі 

спеціальності 185 - Нафтогазова інженерія та технології»)

укр. 2,0 10 квітень М

151 202 Благодарна Г.І.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 

проведення практичних занять з дисципліни «Споруди для 

прийому та попередньої очистки води» для студентів 2 і 3 

курсів усіх форм навчання за спеціальністю 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація 

«Гідротехніка (водні ресурси)»

укр. 2,0 10 квітень М
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152 202 Благодарна Г.І.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять і виконання розрахунково-

графічних робіт  з дисципліни «Водозабірні споруди» для 

студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 

192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація 

«Цивільна інженерія» («Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 10 травень М

153 202 Галкіна О.П.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна 

гідравліка» (для студентів 2–3 курсів денної та заочної форм 

навчання  спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Цивільна 

інженерія (Водопостачання та водовідведення)», 

«Гідротехніка (Водні ресурси)») 

укр. 2,0 10 вересень М

154 202 Дегтяр М.В.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять і виконання розрахунково-

графічної роботи з  навчальної дисципліни «Захист водних 

об’єктів при складуванні та захороненні шламів та твердих 

побутових відходів» (для студентів 3–4  курсів денної і 

заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за 

спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 

спеціалізації (освітня програма) «Гідротехніка (Водні 

ресурси)»

укр. 2,0 10 вересень М

155 202 Душкін С.С., Душкін С.С.

Методические рекомендации для организации 

самостоятельной работы и проведения практических занятий 

по учебной дисциплине «Интенсификация 

функционирования сооружений и оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения» (для аспирантов всех форм 

обучения образовательно-научной программы подготовки 

доктора философии по специальности 192 – Строительство и 

гражданская инженерия образовательной программы 

«Рациональное использование и охрана водных ресурсов»))

укр. 2,0 10 вересень М

156 202 Ковальова О.О.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Планування і обробка результатів 

експерименту» (для студентів 

5, 6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 

192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації 

(освітні програми) «Раціональне використання і охорона 

водних ресурсів», «Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 10 квітень М



157 202 Ковальова О.О.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та 

виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни 

«Планування і обробка результатів експерименту» (для 

студентів 5, 6 курсів денної та заочної форм навчання 

спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія 

(спеціалізації (освітні програми) «Раціональне використання і 

охорона водних ресурсів», «Водопостачання та 

водовідведення»)

укр. 2,0 10 квітень М

158 202 Ковальова О.О.

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту та 

організації самостійної роботи «Мережі водовідведення 

населеного пункту» (для студентів 3, 4 курсів денної та 

заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та 

цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) 

«Цивільна інженерія(Водопостачання та водовідведення»)

укр. 2,0 10 травень М

159 202 Ковальова О.О.

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічних робіт з навчальних дисциплін «Водовідвідні 

системи і споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та 

заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та 

цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) 

«Гідротехніка (водні ресурси)»)) / «Мережі та обладнання 

водовідведення» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної 

форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія (спеціалізація «Цивільна 

інженерія(Водопостачання та водовідведення»))

укр. 2,0 10 травень М

160 202 Ковальова О.О.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

організації самостійної роботи з навчальних дисциплін 

«Водовідвідні системи і споруди» (для студентів 3, 4 курсів 

денної та заочної форм навчання спеціальності 

 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація 

(освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»)) / 

«Мережі та обладнання водовідведення» (для студентів 3, 4 

курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 

 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація 

(освітня програма) «Цивільна інженерія(Водопостачання та 

водовідведення»))

укр. 2,0 10 травень М



161 202 Сорокіна К.Б.

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні 

основи технології очистки води» (для студентів 2-3 курсів 

усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія, спеціалізація (освітня програма «Гідротехніка 

(водні ресурси)»)

укр. 2,0 10 травень М

162 202 Сорокіна К.Б.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Теоретичні основи технології очистки води» (для студентів 

2-3 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія, спеціалізація (освітня програма «Гідротехніка 

(водні ресурси)»)

укр. 2,0 10 травень М

163 202 Сорокіна К.Б.

Методичні рекомендації до організації дослідницької та 

переддипломної практики (для студентів усіх форм навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 

192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації 

(освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та 

«Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 

194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 

технології)

укр. 2,0 10 жовтень М

164 202 Сорокіна К.Б.

Методичні рекомендації до організації переддипломної 

практики (для студентів усіх форм навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні 

програми) «Водопостачання та водовідведення» та 

«Гідротехніка (водні ресурси)») та 194 – Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології)

укр. 2,0 10 жовтень М

165 202

Сталінський Д.В. , Cорокіна 

К.Б., Благодарна Г.І., 

Ярошенко Ю.В. 

Програма підсумкової державної атестації. Випускна 

кваліфікаційна бакалаврська робота: структура та правила 

оформлення (для студентів усіх форм навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні 

програми) «Водопостачання та водовідведення» та 

«Гідротехніка (водні ресурси)») та 194 – Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології)

укр. 2,0 10 жовтень М



166 202

Сталінський Д.В. , Cорокіна 

К.Б., Благодарна Г.І., 

Ярошенко Ю.В. 

Програма підсумкової державної атестації. Випускна 

кваліфікаційна магістерська робота: структура та правила 

оформлення (для студентів усіх форм навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні 

програми) «Водопостачання та водовідведення» та 

«Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 

194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 

технології)

укр. 2,0 10 жовтень М

167 202 Шевченко Т.О.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт та організації 

самостійної роботи з дисципліни «Гідравлічні та 

аеродинамічні машини (Насосні та повітродувні станції. 

Модуль 1. Гідравлічні та аеродинамічні машини)» (для 

студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання галузі 

знань 19 – Будівництво та архітектура, спеціальності 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія)

укр. 2,0 10 вересень М

168 202 Шевченко Т.О.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Технічна механіка рідини та газу» (для студентів 

1, 2 курсів денної та заочної форм навчання галузі знань 19 – 

Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво 

та цивільна інженерія)

укр. 2,0 10 жовтень М

169 202 Шевченко Т.О.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Насосні та повітродувні станції 

(Насосні та повітродувні станції. Модуль 2)» (для студентів 3, 

4 курсів денної та заочної форм навчання галузі знань 19 – 

Будівництво та архітектура, спеціальності 192 – Будівництво 

та цивільна інженерія)

укр. 2,0 10 жовтень М

170 203

О. О. Мураєва,               Т. Д. 

Панайотова,             І. С. 

Зайцева                    

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та

практичних робіт з навчальної дисципліни «Аналітична

хімія» (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм

навчання, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна

інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка

(водні ресурси)») 

укр. 2,0 10 лютий М

171 203

О. О. Мураєва,               Т. Д. 

Панайотова,             І. С. 

Зайцева                    

Методичні рекомендації до виконання самостійної та

контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітична

хімія» (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм

навчання, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна

інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка

(водні ресурси)») 

укр. 2,0 10 лютий М



172 203

О. О. Мураєва,               Т. Д. 

Панайотова,             І. С. 

Зайцева                    

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та

практичних робіт з навчальної дисципліни «Фізико-хімічні

методи аналізу води» (для студентів 1 – 3 курсів денної та

заочної форм навчання, спеціальність 192 – Будівництво та

цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма)

«Гідротехніка (водні ресурси)») 

укр. 2,0 10 березень М

173 203

О. О. Мураєва,               Т. Д. 

Панайотова,             І. С. 

Зайцева                    

Методичні рекомендації до виконання самостійної та

контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фізико-хімічні

методи аналізу води» (для студентів 1 – 3 курсів денної та

заочної форм навчання, спеціальність 192 – Будівництво та

цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма)

«Гідротехніка (водні ресурси)») 

укр 2,0 10 квітень М

174 203

І. С. Зайцева,                    О. 

О. Мураєва,               Т. Д. 

Панайотова,            Г. М. 

Петергова

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та

практичних робіт з навчальної дисципліни «Харчова хімія»

(для студентів 1 – 2 курсу денної та заочної форм навчання,

спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа») 

укр 2,0 10 вересень М

175 203

І. С. Зайцева,                    Т. 

Д. Панайотова,            О. О. 

Мураєва

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та

практичних робіт з навчальної дисципліни «Неорганічні

забруднювачі довкілля» (для студентів 1 – 3 курсу денної та

заочної форм навчання, спеціальності 101 «Екологія», 183

«Технології захисту навколишнього середовища») 

укр 2,0 10 жовтень М

176 203

І. С. Зайцева,                    Т. 

Д. Панайотова,            О. О. 

Мураєва

Методичні рекомендації до виконання самостійної та

контрольної роботи з навчальної дисципліни «Неорганічні

забруднювачі довкілля» (для студентів 1 – 3 курсу денної та

заочної форм навчання, спеціальності 101 «Екологія», 183

«Технології захисту навколишнього середовища») 

укр 2,0 10 жовтень М

177 203

І. С. Зайцева,                    Т. 

Д. Панайотова,            О. О. 

Мураєва

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та

практичних робіт з навчальної дисципліни «Фізико-хімічні

методи аналізу довкілля» (для студентів 1 – 3 курсу денної та

заочної форм навчання, спеціальності 101 «Екологія», 183

«Технології захисту навколишнього середовища») 

укр 2,0 10 жовтень М

178 203

І. С. Зайцева,                    Т. 

Д. Панайотова,            О. О. 

Мураєва

Методичні рекомендації до виконання самостійної та

контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фізико-хімічні

методи аналізу довкілля» (для студентів 1 – 3 курсу денної та

заочної форм навчання, спеціальності 101 «Екологія», 183

«Технології захисту навколишнього середовища») 

укр 2,0 10 листопад М



179 203

Т. Д. Панайотова,            О. 

О. Мураєва,                            

І. С. Зайцева                    

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та

практичних робіт з навчальної дисципліни «Хімія води» (для

студентів 1 – 3 курсів денної та заочної форм навчання,

спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»,

спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні

ресурси)») 

укр 2,0 10 вересень М

180 203 Нестеренко С.В.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з

навчальної дисципліни «Органічна хімія» (для студентів 1 – 4

курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192

«Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня

програма) «Промислове і цивільне будівництво») 

укр 2,0 10 вересень М

181 203 Нестеренко С.В.

Методичні рекомендації до виконання самостійної та

контрольної роботи з навчальної дисципліни «Органічна

хімія» (для студентів 1 – 4 курсів денної та заочної форм

навчання, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна

інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Промислове і

цивільне будівництво») 

укр 2,0 10 вересень М

182 205 Євсєєва Т.А.

Системи опалення будівель і споруд. Методичні рекомендації

до самостійної роботи та виконання курсового проекту для

студентів спеціальності 192 - "Будівництво та цивільна

інженерія" 

укр 2,0 10 грудень М

183 205 Ромашко О.В.

Гідравліка. Методичні рекомендації до самостійної работи,

практичних занять та виконання РГР для студентів денної та

заочної форм навчання зі спеціальності 185 Нафтогазова

інженерія і технології

укр 2,0 10 грудень М

184 205 Гранкіна В.В.

Альтернативні джерела енергії. Методичні рекомендації до

самостійної роботи, практичних занять та виконання РГР для

студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 -

"Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації

"Гідротехніка (водні ресурси)". 

укр 2,0 10 грудень М

185 205 Нубарян С.М.

Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції та

облік енергоносіїв. Методичні рекомендації до розрахунково-

графічної роботи для студентів 5 курсу денної і заочної

форми навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна

інженерія

укр 2,0 10 грудень М



186 205 Котух В.Г.

Автоматизовані системи управління технологічними

процесами в системах газопостачання. Методичні

рекомендації до самостійної работи, практичних занять та

виконання РГР для студентів денної та заочної форм

навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна

інженерія

укр 2,0 10 грудень М

187 205 Ткаченко Р.Б.

Обгрунтування енерго-ресурсозберігаючих проектних рішень

в системах життєзабезпечення будівель і споруд. Методичні

рекомендації до самостійної роботи та виконання курсового

проекту з для судентівв денної та заочної форм навчання

спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія

укр 2,0 10 грудень М

188 205 Котух В.Г.

Теорія механизмів і машин. Методичні рекомендації до

виконання самостійних робот, практичних занять та

виконання РГР з для студентів денної і заочної форми

навчання спеціальності 185-Нафтогазова інженерія і

технології

укр 2,0 10 грудень М

189 205 Слатова О.М.

Міські інженерні мережі. Методичні рекомендації до

виконання практичних робіт для студентів денної та заочної

форм навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна

інженерія

укр 2,0 10 грудень М

190 205 Ромашко О.В.

Теплофікаційні установки. Методичні рекомендації до

самостійної роботи та виконання курсового проектудля

студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192-

Будівництво та цивільна інженерія

укр 2,0 10 грудень М

191 301 Єсаулов С.М.   Бабічева О.Ф.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з

навчальних дисциплін «Проектування цифрових систем

керування», «Аналіз та синтез цифрових систем керування»

(для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання освітнього

рівня «магістр» спеціальності 141 – Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка)

укр. 3,6 10 лютий М

192 301 Єсаулов С.М.   Бабічева О.Ф.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальних

дисциплін «Проектування цифрових систем керування»,

«Аналіз та синтез цифрових систем керування» (для

студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальністю

141 «Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка»)

укр. 3,6 10 квітень М



193 301 Коваленко А.В.  

Методичні рекомендації до практик для студентів 1–7 курсів

усіх форм навчання за спеціальністю 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

спеціалізацій:Електричні системи і комплекси транспортних

засобів, Електричний транспорт, Електромеханічні системи

автоматизації та електропривод.

укр. 1,2 10 березень М

194 301 Коваленко А.В.

Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з

дисциплін “Механічне обладнання рухомого складу”,

“Механічне обладнання транспортних засобів”для студентів

1–4 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», а

також слухачів другої вищої освіти.

укр. 1,0 10 травень М

195 301 Павленко Т.П.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення

матеріалу з дисципліни «Автоматизовані системи

електропостачання електричного транспорта» для студентів

всіх форм навчання за спеціальністю 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

укр. 2,0 10 травень М

196 301 Павленко Т.П.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Електротехнологічні установки» для студентів

всіх форм навчання за спеціальністю 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

укр. 2,3 10 червень М

197 301 Павленко Т.П.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення

матеріалу з дисципліни «Електротехнологічні установки» для

студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

укр. 2,3 10 лютий М

198 301 Павленко Т.П.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Автоматизовані системи електропостачання

електричного транспорта» для студентів всіх форм навчання

за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка».

укр. 2,3 10 березень М

199 301 Павленко Т.П.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Автоматизований електропривод

загальнопромислових механізмів» для студентів всіх форм

навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка».

укр. 2,3 10 червень М



200 301
Павленко Т.П.       Донець 

О.В. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних

робіт з дисципліни «Автоматизований електропривод

загальнопромислових механізмів» для студентів всіх форм

навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка».

укр. 2,3 10 квітень М

201 301
Павленко Т.П.   Кушпіль 

В.М. 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з

дисципліни «Автоматизовані системи електропостачання

електричного транспорта» для студентів всіх форм навчання

за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка».

укр. 2,0 10 квітень М

202 301
Павленко Т.П.   Кушпіль 

В.М. 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з

дисципліни «Електротехнологічні установки» для студентів

всіх форм навчання за спеціальністю 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

укр. 3,0 10 квітень М

203 301
Фатеєв В.М.   Мовчан-

Кобець А.М.      

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з дисципліни

«Елементи автоматизованого електроприводу» для студентів

всіх форм навчання за спеціальністю 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

укр. 1,2 10 травень М

204 301 Фатеєв В.М.     Шавкун В.М.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Під’ємнотранспортне та технологічне

обладнання» для студентів всіх форм навчання за

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка».

укр. 2,2 10 травень М

205 301 Фатеєв В.М.   Шавкун В.М.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з дисципліни

«Під’ємнотранспортне та технологічне обладнання» для

студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

укр. 1,4 10 березень М

206 303
 Середа Н.В.                    

Скляров В. О.

Методичні рекомендації і завдання з курсу Опір матеріалів

для практичних занять, виконання контрольних і

розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи (для

студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за

спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

185 «Нафтогазова інженерія та технології») 

укр. 1,0 10 червень М



207 303
Засядько М.А.                    

Чупринін О.О.

Методичні рекомендації і завдання з курсу Основи теорії

споруд для самостійної роботи, підготовки до практичних

занять та контрольних робіт (для студентів денної і заочної

форм навчання бакалаврів за спеціальністю 191 «Архітектура

та містобудування») 

укр. 1,0 10 листопад М

208 303

Шпачук В.П.             

Рубаненко О.І.           Гарбуз 

А.О.

Методичні вказівки для практичних занять, виконання

контроль них і розрахунково-графічних завдань, самостійної

роботи з розділу КІНЕМАТИКА курсу теоретичної механіки

для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за

спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія»,

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

263 Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за

видами), 185 – «Нафтогазова інженерія та технології»

укр. 1,0 10 червень М

209 303
Sereda N. V.                   

Garbuz A. O.

Methodological Guidelines for practical classes, independent and

calculator-graphical works on the Subject «Mechanics of

Materials» (Tension - Compression) (for the second year full-

time students of the specialty 192 Civil Engineer)

укр. 1,0 10 жовтень М

210 305 Абракітов, В.Е.

Методичні рекомендації з самостійної роботи та виконання 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни „Охорона праці в 

галузі та цивільний захист” (для студентів 5 курсу усіх форм 

навчання навчання спеціальностей 101 – Екологія; 183 – 

Технології захисту навколишнього середовища; 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія).

укр. 1,7 10 лютий М

211 305 Грязнова, С.А. 

Методичні рекомендації до самостійного вивчення і 

виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни 

«Метрологія, стандартизація та сертифікація в охороні праці» 

для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання 

спеціальності 263 - Цивільна безпека. 

укр. 6,0 10 червень М

212 305 Грязнова, С.А. 

Методичні рекомендації до самостійного вивчення і 

виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни 

"Основи теорії надійності та техногенний ризик" (для 

студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання 

спеціальності 263 - Цивільна безпека. 

укр. 6,0 10 червень М

213 305 Грязнова, С.А. 

Методичні рекомендації до до самостійного вивчення і 

виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни 

“Системний аналіз та методи оптимізації в охороні праці” 

для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 

263 - Цивільна безпека. 

укр. 6,0 10 червень М



214 305 Грязнова, С.А. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять 

для студентів 5 курсу денної форми навчання з дисципліни 

“Системний аналіз та методи оптимізації в охороні праці” 

для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 

263 - Цивільна безпека. 

укр. 1,7 10 лютий М

215 305
Данова, К.В.;   Малишева, 

В.В. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних 

занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Психологія праці та її безпеки» для 

студентів усіх форм навчання спеціальності 263 «Цивільна 

безпека». 

укр. 1,7 10 червень М

216 305
Данова, К.В.;   Малишева, 

В.В. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних 

занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі безпеки та 

цивільний захист» для студентів усіх форм навчання 

спеціальностей 281 «Публічне управління та 

адміністрування», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 

«Туризм»

укр. 1,7 10 червень М

217 305
Данова, К.В.;   Малишева, 

В.В. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних 

занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний 

захист» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 073 

«Менеджмент», 281 «Публічне управління та 

адміністрування», 122 «Комп’ютерні науки», 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 241 

«Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 275 

«Транспортні технології (за видами)». 

укр. 2,2 10 червень М

218 305
Данова, К.В.;   Малишева, 

В.В. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних 

занять та самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Профілактика виробничого травматизму та професійних 

захворювань» для студентів усіх форм навчання 

спеціальності 263 «Цивільна безпека». 

укр. 1,4 10 червень М

219 305 Д’яконов, В.І. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни « СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 

СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ» (для бакалаврів денної 

форми навчання спеальціальності 263 «Цивільна безпека»/ 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. 

І. Д’яконов. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 34 

с. 

укр. 1,4 10 грудень М



220 305
Мельниківська, Н.В;                   

Абракітов, В.Е. 

 Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять 

з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи 

охорони праці» (для студентів 2 курсу галузі знань 18 ‒ 

Виробництво та технології спеціальності 185 ‒ Нафтогазова 

інженерія та технології) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. 

М. Бекетова ; уклад. : В. Е. Абракітов, Н. В. Мельниківська. ‒ 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 42 с. 

укр. 1,4 10 грудень М

221 305
Мельниківська, Н.В;                   

Абракітов, В.Е. 

 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи 

охорони праці» (для студентів 2 курсу галузі знань 18 ‒ 

Виробництво та технології спеціальності 185 ‒ Нафтогазова 

інженерія та технології) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. 

М. Бекетова ; уклад. : В. Е. Абракітов, Н. В. Мельниківська. ‒ 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 17с. 

укр. 1,4 10 грудень М

222 305
Мельниківська, Н.В;                   

Абракітов, В.Е. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони 

праці (для студентів 2 курсу галузі знань 18 – Виробництво та 

технології спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та 

технології) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова 

; уклад. : В. Е. Абракітов, Н. В. Мельниківська. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 14 с. 

укр. 1,4 10 грудень М

223 305 Нестеренко, С.В. 

) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни «Управління якістю в 

охороні праці» (для студентів денної та заочної форм 

навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 - 

Цивільна безпека, освітньою програмою «Охорона праці»).

укр. 1,4 10 грудень М

224 305 Нестеренко, С.В. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 

проведення практичних занять з дисципліни «Управління 

якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної 

форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 

263 - Цивільна безпека, освітньою програмою «Охорона 

праці»). 

укр. 1,4 10 грудень М

225 305
Нікітченко, О.Ю.; 

Нестеренко, С.В.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 

проведення практичних занять з дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів 

спеціальності 051 - Економіка).

укр. 1,4 10 листопад М



226 305
Нікітченко, О.Ю.; 

Нестеренко, С.В.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 

проведення практичних занять з дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів 

спеціальності 073 - Менеджмент).

укр. 1,4 10 листопад М

227 305 Рогозін, А.С. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни «Системи контролю 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (студентів 

денної та заочної форми навчання спеціальності 263 - 

Цивільна безпека). 

укр. 1,4 10 грудень М

228 305 Рогозін, А.С. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «інженерний захист 

населення та територій» (для студентів денної та заочної 

форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, 

освітньою програмою «Цивільний захист»). 

укр. 1,4 10 грудень М

229 305
Рогозін, А.С.;    Фесенко, 

Г.В. 

Методичні рекомендації довиконання контрольної роботи з 

дисципліни «Організація евакуаційних заходів та 

життєзабезпечення евакуйованих» (студентів заочної форми 

навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою 

програмою «Охорона праці». 

укр. 1,4 10 грудень М

230 305
Рогозін, А.С.;    Фесенко, 

Г.В. 

методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Організація евакуаційних 

заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (студентів 

денної та заочної форми навчання за спеціальністю 263 – 

Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний захист», 

та «Охорона праці».

укр. 1,4 10 грудень М

231 305 Серіков , Я.О. 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Основи електробезпеки» галузі знань 26 

Цивільна безпека, спеціальності 263 Цивільна безпека 

спеціалізації Охорона праці – Х.: ХНУМГ, 2018. – 29 с

укр. 1,4 10 листопад М

232 305 Серіков , Я.О. 

Методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни 

«Організація безпечного електроспоживання» для студентів 

заочної форми навчання галузі знань 26 Цивільна безпека, 

спеціальності 263 Цивільна безпека спеціалізації Охорона 

праці (за галузями). 

укр. 1,4 10 листопад М



233 305 Серіков , Я.О. 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Організація безпечного електроспоживання» для 

студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 26 

Цивільна безпека, спеціальності 263 Цивільна безпека 

спеціалізації Охорона праці – Х.: ХНУМГ, 2018. – 29 с.

укр. 1,4 10 листопад М

234 305 Серіков , Я.О. 

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» для 

студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 

263 Цивільна безпека. 

укр. 1,4 10 листопад М

235 305 Серіков , Я.О. 

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт 

студентів з дисципліни «Організація безпечного 

електроспоживання» для студентів денної та заочної форм 

навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека.[

укр. 1,4 10 листопад М

236 305 Серіков , Я.О. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Основи електробезпеки» для студентів денної і 

заочної форм навчання галузі знань 26 Цивільна безпека, 

спеціальності 263 Цивільна безпека спеціалізації Охорона 

праці – Охорона праці – Харків: ХНУМГ, 2018 – 13 с. 

укр. 1,4 10 листопад М

237 305 Серіков , Я.О. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 

дисципліни “Охорона праці в галузі та цивільний захист” усіх 

форм навчання за спеціальністю 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, магістерської програми 

Електротехнічні системи споживання та Світлотехніка і 

джерела світла. – Харків: ХНУМГ, 2018. – 20 с. 

укр. 1,4 10 листопад М

238 305 Серіков , Я.О. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи і виконання 

розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни 

«Експертиза з охорони праці» для студентів денної та заочної 

форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека. 

укр. 1,4 10 листопад М

239 305 Серіков , Я.О. 

Методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни 

“Охорона праці в галузі та цивільний захист” для студентів 

заочної форми навчання спеціальності 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

укр. 1,4 10 грудень М



240 305
Фесенко, Г.В.;    Барбашин, 

В.В.;    Росоха, В.О.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 

проведення практичних занять з дисципліни «Висотні 

аварійно-рятувальні роботи на промислових та цивільних 

об’єктах ЖКГ» (для студентів денної та заочної форм 

навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – 

Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний 

захист»). 

укр. 1,4 10 листопад М

241 305
Хворост, М.В.;     Данова, 

К.В.;    Малишева, В.В. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних 

занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності» для 

студентів усіх форм навчання спеціальності 263 «Цивільна 

безпека». 

укр. 1,4 10 грудень М

242 306 Понкратов Д.П.

Методичні Рекомендації до виконання курсової роботи з 

дисципліни ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (для 

студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 275 - 

Транспортні технології)).

укр. 2,0 10 вересень М

243 306 Понкратов Д.П.

Методичні Рекомендації  до виконання курсової роботи з 

дисципліни ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (для 

студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 - 

Менеджмент спеціалізації «Логістика»).

укр. 2,0 10 жовтень М

244 306 Галкін , А.С.       

Методичні Рекомендації  з дидактичним забезпеченням до 

самостійної роботи з дисципліни «ТЕОРІЯ ЗАПАСІВ» (для 

студентів денної та заочної форм навчання освітньо-

професійної програми Логістика спеціальності, 073 – 

Менеджмент, галузь знать 07 Управління та 

адміністрування).

укр. 2,0 10 жовтень М

245 306 Галкін , А.С.       

Методичні Рекомендації  для виконання до виконання 

контрольної роботи з навчальної дисципліни «ЛОГІСТИЧНА 

ЕКОНОМЕТРІЯ» (для студентів денної та заочної форм 

навчання освітньо-професійної програми Логістика 

спеціальності, 073 – Менеджмент, галузь знать 07 

Управління та адміністрування).

укр. 2,0 10 листопад М

246 306 Галкін , А.С.       

Методичні Рекомендації  з дидактичним забезпеченням до 

самостійної роботи з дисципліни „ ЛОГІСТИЧНА 

ЕКОНОМЕТРІЯ” (для студентів денної та заочної форм 

навчання освітньо-професійної програми Логістика 

спеціальності, 073 – Менеджмент, галузь знать 07 

Управління та адміністрування).

укр. 2,0 10 листопад М



247 306
Прасоленко, О.В.,Бугайов, 

І.С.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з 

дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних 

засобів» (для студентів денної і заочної форм навчання 

спеціальності 275 «Транспортні технології»).

укр. 2,0 10 листопад М

248 307

Петченко О.М.,

Назаренко Є.І.,

Орел Є. С.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з

розділу “Молекулярна фізика” дисциплін “Фізика” та

“Загальна фізика” Для всіх спеціальностей університету

укр. 2,5 10 травень М

249 307

Петченко О. М.,

Безуглий А. В.,

Сисоєв А. С.

Методичні рекомендації до виконання комп'ютерних

лабораторних робіт з дисциплін “Фізика” та “Загальна

фізика”. Для всіх спеціальностей університету

укр. 2,5 10 травень М

250 307

Петченко О.М.,

Назаренко Є.І.,

Орел Є. С.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з

розділу “Молекулярна фізика і термодинаміка” дис-циплін

“Фізика” та “Загальна фізика”. Для всіх спеціальностей

університету

укр. 2,5 10 травень М

251 401 Коробка В. О.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (для студентів 

3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(фахове спрямування «Електротехнічні системи 

електроспоживання»)) 

укр. 1,0 10 липень М

252 401
Рожков П.П. та  Рожкова 

С.Е.

Методичні рекомендації до оформлення дипломної роботи 

бакалавра (для студентів денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка») 

укр. 0,5 10 грудень М

253 401 Рожков П.П. та Рожкова С.Е.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з 

навчальної дисципліни «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної 

форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, освітні програми 

«Електротехнічні системи електроспоживання» та 

«Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-

наукова)») 

укр. 0,5 10 листопад М



254 401 Рожков П.П. та Рожкова С.Е.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-

графічної роботи з навчальної дисципліни «КОНТРОЛЬ ТА 

ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та 

заочної форм навчання за спеціальністю 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 

освітні програми «Електротехнічні системи 

електроспоживання» та «Електротехнічні системи 

електроспоживання (освітньо-наукова)») 

укр. 0,5 10 листопад М

255 401 Рожков П.П. та Рожкова С.Е.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної 

форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, освітні програми 

«Електротехнічні системи електроспоживання» та 

«Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-

наукова)») 

укр. 0,5 10 листопад М

256 401 Волкова О.Ю.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з 

навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для магістрів денної та заочної 

форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, освітні програми 

«Електротехнічні системи електроспоживання» та 

«Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-

наукова)»)

укр. 0,5 10 листопад М

257 401 Волкова О.Ю.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для магістрів денної та заочної 

форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, освітні програми 

«Електротехнічні системи електроспоживання» та 

«Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-

наукова)»)

укр. 0,5 10 листопад М

258 401 Волкова О.Ю.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «ЗАСТОСУВАННЯ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ» 

(для бакалаврів денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи 

електроспоживання» та «Електротехнічні системи 

електроспоживання (освітньо-наукова)») 

укр. 0,5 10 листопад М



259 401
Карпалюк І.Т. та Гаряжа 

В.М.

Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної 

дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу 

заочної форми навчання спеціальності 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)/ 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. 

М. Гаряжа, І. Т. Карпалюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова

укр. 0,5 10 грудень М

260 401
Карпалюк І.Т. та Гаряжа 

В.М.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу 

денної, заочної і прискоре-ної форми навчання спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)/ 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. 

М. Гаряжа, І. Т. Карпалюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова 

укр. 0,5 10 грудень М

261 401 Карпалюк І.Т.

Методичні вказівки до самостійної підготовки з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в 

енергетиці» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної 

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня ма-гістра 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеха-ніка)

укр. 0,5 10 січень М

262 401 Рой В.Ф.

Методичні рекомендації та завдання для виконання 

розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 

«Електромагнітна сумісність в системах електроспоживання» 

(для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка) 

укр. 1,0 10 лютий М

263 401 Рой В.Ф., Ковальова Ю. В

Методичні рекомендації до практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів для 

студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсів 

денної та заочної форм навчання спеціальності 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, та 

слухачів другої вищої освіти 

укр. 2,0 10 лютий М

264 402
Васильєва Ю.О.,        

Ляшенко О.М.

Методичні рекомендації для лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для 

студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня 

«бакалавр» зі спеціальності 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка)

укр. 2,0 10 травень М



265 402
Петченко Г.О.,                         

Черкашина О.Л.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Розрахунок і конструювання світлових приладів» для 

студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня 

«магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка

укр. 2,0 10 жовтень М

266 402
Петченко Г.О.,                         

Черкашина О.Л.

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи з навчальної дисципліни «Розрахунок і 

конструювання світлових приладів» для студентів денної і 

заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за 

спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

укр. 3,0 10 жовтень М

267 402
Васильєва Ю.О.,        

Ляшенко О.М.

Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Світлотехнічні установки та 

системи» (для студентів денної і заочної форм навчання 

освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

укр. 2,0 10 травень М

268 402 Говоров П.П.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 

"Розробка систем електропостачання житлової або суспільної 

споруди " з навчальної дисципліни «Електричні системи та 

мережі» для студентів денної і заочної форм навчання 

освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

укр. 2,0 10 жовтень М

269 402 Поліщук В.М. 

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту 

"Розробка електротехнічної частини проекту освітлювальної 

установки" з навчальної дисципліни «Проектування, монтаж 

та експлуатація освітлювальних установок» для студентів 

денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» 

за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

укр. 2,0 10 жовтень М

270 402 П.І. Неєжмаков             

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Інтелектуальні мережі» для студентів денної і заочної форм 

навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

укр. 2,0 10 жовтень М



271 402 Литвиненко А.С.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 

"Розробка світильника з регламентованим світлорозподілом" 

з навчальної дисципліни «Світлові прилади» для студентів 

денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» 

за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

укр. 2,0 10 жовтень М

272 402

Петченко Г.О.,                        

Литвиненко А.С.,                            

Ляшенко О.М.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Світлові прилади» для студентів 

денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» 

за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

укр. 2,0 10 березень М

273 402 Скляров В.В.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

виконання лабораторних робіт і контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Електротехнічні пристрої 

світлотехнічних систем» для студентів денної і заочної форм 

навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

укр. 2,0 10 жовтень М

274 402
Петченко Г.О.,                        

Чернець В.С.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

виконання лабораторних робіт і розрахунково-графічної 

роботи з навчальної дисципліни «Сценічне освітлення та 

світлові ефекти» для студентів денної і заочної форм 

навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

укр. 2,0 10 жовтень М

275 403
Н. О. Сабалаєва, 

Я. Б. Форкун

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни 

«Електротехніка та електропостачання» (для студентів усіх 

форм навчання 185  – Нафтогазова інженерія і технології)

укр. 1,5 10 грудень М

276 403

М. Л. Глєбова,

 О. Б. Єгоров,

 Я. Б. Форкун.

Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни 

«Електричні машини» для студентів усіх форм навчання 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, напрям «Електротехніка та 

електротехнології»)

укр. 1,5 10 червень М

277 403

М. Л. Глєбова,

 О. Б. Єгоров,

 Я. Б. Форкун.

Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни 

«Електричні машини» для студентів усіх  форм навчання 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, напрям  «Електромеханіка»)

укр. 1,5 10 червень М



278 403

М. Л. Глєбова,

 О. Б. Єгоров,

 Я. Б. Форкун.

Методичні рекомендації до самостійного вивчення 

дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм 

навчання спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, напрям  «Електротехніка 

та електротехнології»)

укр. 1,5 10 червень М

279 403

М. Л. Глєбова,

 О. Б. Єгоров,

 Я. Б. Форкун.

Методичні рекомендації до самостійного вивчення 

дисципліни «Електричні машини» (для студентів для 

студентів усіх  форм навчання спеціальності 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 

напрям  «Електромеханіка») 

укр. 1,5 10 червень М

280 404 Борисенко Н.В.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» (Вплив атлетичної гімнастики та 

фітнесу на здоров’я студентської молоді.) (для всіх освітніх 

програм Університету)

укр. 2,0 10 червень М

281 404 Горошко Н.І.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» (Настільний теніс як ігровий метод 

розвитку психофізичних здібностей студентів) (для всіх 

освітніх програм Університету)

укр. 2,0 10 травень М

282 404 Кулаков Д.В.

Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» (Правила з футзалу) (для всіх освітніх 

програм Університету)

укр. 2,0 10 червень М

283 404 Стеценко Д.Ю.

Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» (Міжнародні правила проведення 

змагань з дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету)

укр. 2,0 10 червень М

284 404 Садовська І.Ю.

Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» (Профілактика захворювання ВСД за 

допомогою фізичного виховання) (для всіх освітніх програм 

Університету)

укр. 2,0 10 червень М

285 404 Садовська І.Ю.

Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» (Фізичне навантаження під час 

вагітності) (для всіх освітніх програм Університету)

укр. 2,0 10 травень М



286 404 Смоляков Д.О.

Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи,

проведення практичних занять з навчальної дисципліни

«Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика

навчання техніці волейболу) (для всіх освітніх програм

Університету)

укр. 2,0 10 травень М

287 404 Морозовський О.Л.

Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи,

проведення практичних занять з навчальної дисципліни

«Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика

навчання техніці волейболу) (для всіх освітніх програм

Університету)

укр. 2,0 10 травень М

288 404 Четчикова О.І.

Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» (Особливості навчального процесу з 

пілатесу) (для всіх освітніх програм Університету)

укр. 2,0 10 травень М

289 405 Зінчина О. Б.                      

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять і виконання контрольних 

робіт з навчальної дисципліни «Конфліктологія» (для 

студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання усіх 

спеціальностей університету) 

укр. 2,0 10 червень  М

290 405 Радіонова Л.О. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять і виконання контрольних 

робіт з навчальної дисципліни «Публічна влада» (для 

магістрів заочної форм навчання зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування»,освітньої 

програми «Адміністратівне управління об’єднаними 

територіальними громадами»)

укр. 2,0 10 вересень М

291 405 Радіонова Л.О. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і 

виконання індивідуальних задань з навчальної дисципліни 

«Соціологічні основи містобудувння» для магістрів денної 

форми навчання зі спеціальності 191 Архітектура  та 

будівництво освітньої програми містобудування 

укр. 2,0 10 вересень М

292 405 Садовніков О. К.

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять 

з навчальної дисципліни «Релігієзнавство» (для студентів 

денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) 

укр. 2,0 10 червень М



293 501  Бібік Н.В.

Методичні рекомендації для проведення практичних занять,

самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з

дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів всіх

форм навчання спеціальностіей 051 - Економіка та 071 -

Облік і оподаткування)

укр. 1,0 10 грудень М

294 501  Бібік Н.В.

Методичні рекомендації для проведення практичних занять,

самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з

дисципліни «Підприємництво та Start-up» (для студентів всіх

форм навчання спеціальностей 073-Менеджмент,193-

Геодезія та землеустрій, 241- Готельно-ресторанна справа,

242 - Туризм, 281- Публічне управління та адміністрування.

укр. 1,0 10 грудень М

295 501 Величко В.В.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «Бюджетування діяльності

підприємства» (для студентів всіх форм навчання

спеціальності 076- - Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність)

укр. 1,0 10 грудень М

296 501 Величко В.В.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «Адміністрування податків

у бізнес-структурах» (для студентів всіх форм навчання

спеціальності 076- - Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність)

укр. 1,0 10 грудень М

297 501 Величко В.В.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» 

(для студентів всіх форм навчання спеціальностей 051 -

Економіка, 073 - Менеджмент, 076- - Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність)

укр. 1,0 10 грудень М

298 501 Величко В.В.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Мистецтво презентації» 

(для студентів всіх форм навчання спеціальності 076- - 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

укр. 1,0 10 грудень М

299 501 Гнатченко Є. Ю. 

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та

самостійної роботи з курсу «Економіка містобудування» (для

студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми денної

форми навчання освітнього рівня магістра спеціальності 192

Будівництво та цивільна інженерія 

укр. 1,0 10 грудень М



300 501 Коюда О.П.

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з

курсу «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства та

адміністрування бізнес-структур» (для студентів 5 курсу

денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня

магістр спеціалізація Економіка та організація бізнесу). 

укр. 1,0 10 грудень М

301 501 Покуца І.В.

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу

«Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та

біржова діяльність)» для студентів 1 курсу спеціальності 076

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня

програма «Економіка та організація бізнесу» денної і заочної

форми навчання

укр. 1,0 10 грудень М

302 503
В.П. Решетило, Г.В. 

Стадник, І.А. Островський

Методичні рекомендації до підготовки та проведення

державного екзамену з дисципліни «Економічна теорія» (для

студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання

напрямів підготовки: 6. 030504 − Економіка підприємства та

6. 030509 − Облік і аудит, спеціальностей 051 – Економіка,

071 – Облік і оподаткування)

укр. 2,7 10 червень М

303 503 В.П. Решетило

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

практичних занять та виконання письмових робіт з 

дисципліни «Глобальна економіка» (для магістрів 

спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і 

оподаткування)

укр. 2,7 10 червень М

304 503 Н.В. Можайкіна

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

практичних занять та виконання письмових робіт з 

дисципліни «Політична економія» (для студентів 1 і 2 курсу 

денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – 

Економіка, 071 – Облік і оподаткування)

укр. 2,7 10 червень М

305 503 Г.І. Рибак

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

практичних занять та виконання письмових робіт з 

дисципліни «Державне регулювання діяльності суб’єктів 

малого бізнесу» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 

навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 

193 - Геодезія і землеустрій)

укр. 2,7 10 червень М

306 504 Кравцова, С.В.

Методичні рекомендації з комплексного тренінгу на

підприємстві й написання звіту (для студентів 3 та 4 курсів

денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і

оподаткування)

укр. 1,0 10 листопад М



307 504 Кравцова, С.В.

Методичні рекомендації з технологічної практики й

написання звіту (для студентів 2 та 3 курсів денної та заочної

форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування)

укр. 1,0 10 листопад М

308 504 Литовченко, О.Ю.

Практикум з дисципліни «Інформаційно-аналітичне

забезпеченння економічної безпеки та антикорупційної

діяльності» (для студентів освітнього рівня «магістр» за

спеціальністю (освітньою програмою) 073 «Управління

фінансово-економічною безпекою»)

укр. 1,0 10 листопад М

309 504 Литовченко, О.Ю.

Практикум з дисципліни «Комплексне забезпеченння

фінансово-економічної безпеки та протидії корупції» (для

студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю

(освітньою програмою) 073 «Управління фінансово-

економічною безпекою»)

укр. 1,0 10 листопад М

310 504
Момот, Т.В. и Ващенко ,

О.М. и Чех, Н.О.

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для студентів

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми

"Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм

навчання

укр. 1,0 10 листопад М

311 504
Момот, Т.В. и Ващенко ,

О.М. и Чех, Н.О.

Методичні рекомендації до проходження переддипломної

практики магістрів (для студентів спеціальності 071 Облік і

оподаткування усіх форм навчання)

англ. 1,0 10 листопад М

312 504
Момот, Т.В. и Ващенко ,

О.М. и Чех, Н.О.

Методичні рекомендації до проходження переддипломної

практики магістрів (для студентів усіх форм навчання

спеціальності 073 «Менеджмент» освітня програма

"Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм

навчання)

англ. 1,0 10 листопад М

313 506 Бровдій А.М.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять і виконання контрольних 

робіт із дисципліни«Митне право» (для студентів денної і 

заочної форм навчання усіх спеціальностей Університету)

укр. 0,5 10 лютий М

314 506
Килимник І. І., Домбровська 

А. В. 

Методичні рекомендації та завдання для практичних, 

самостійних занять та виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Правове регулювання антикризової діяльності» 

(для студентів денної та заочної форм навчання усіх 

спеціальностей Університету) 

укр. 0,5 10 травень М



315 506
Килимник І. І., Домбровська 

А. В. 

Методичні рекомендації та завдання для практичних, 

самостійних занять та виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Правове регулювання міжнародних 

економічних відносин» (для студентів денної та заочної форм 

навчання усіх спеціальностей Університету)

укр. 0,5 10 травень М

316 601 Бєльська  Т.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної 

роботи з дисципліни «РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В МІСЦЕВОМУ 

САМОВРЯДУВАННІ» (для студентів магістратури 

спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М

317 601 Бєльська Т.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В 

МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ» (для студентів 

магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та 

адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М

318 601 Бєльська  Т.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової 

роботи з дисципліни «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 

бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – 

публічне управління та адміністрування).

укр. 2,0 10 вересень М

319 601 Бєльська  Т.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «ДОКУМЕНТООБІГ В 

ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів бакалавріату 

всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління 

та адміністрування).

укр. 2,0 10 вересень М

320 601 Бєльська  Т.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 

бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – 

Публічне управління та адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М

321 601 Волик С. В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «СИСТЕМА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів магістратури 

спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування).

укр. 2,0 10 вересень М



322 601 Волик С. В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної 

роботи з дисципліни «СИСТЕМА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів магістратури 

спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування).

укр. 2,0 10 вересень М

323 601 Волик С. В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «ЛІДЕРСТВО І 

КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для 

студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне 

управління та адміністрування).

укр. 2,0 10 вересень М

324 601 Гайдученко С.О.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної 

роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНА 

КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» (для студентів 

магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – 

публічне управління та адміністрування).

укр. 2,0 10 вересень М

325 601 Гайдученко С.О.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної 

роботи, проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ» (для студентів магістратури заочної форми 

навчання спеціальності 281 – публічне управління та 

адміністрування).

укр. 2,0 10 вересень М

326 601 Дегтярь О.А.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» 

(для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 

«Менеджмент»).

укр. 2,0 10 вересень М

327 601 Запорожець Г.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ» 

(для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 

073 – менеджмент).

укр. 2,0 10 вересень М

328 601 Плотницька С.І.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-

графічних робіт з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ 

ТА МАРКЕТИНГ» (для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної 

програми – Магістр з бізнес адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М



329 601 Кондратенко Н.О.

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 

МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для 

студентів бакалавріату спеціальності 281 – публічне 

управління та адміністрування).

укр. 2,0 10 вересень М

330 601 Кондратенко Н.О.

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ До ВИКОНАННЯ РГР з 

дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ 

ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів бакалавріату спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування).

укр. 2,0 10 вересень М

331 601 Плотницька С.І.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «МіЖНАРОДНИЙ 

МАРКЕТИНГ» (для студентів бакалавріату усіх форм 

навчання спеціальності 073 «Менеджмент»)

укр. 2,0 10 вересень М

332 601 Дегтярь О.А.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» (для студентів заочної 

форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент».

укр. 2,0 10 вересень М

333 601
Колонтаєвський О.П.,  

Калашнікова Х.І.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи та 

виконання РГР з дисципліни «Системи життєзабезпечення 

міст» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання 

спеціальності 073 – менеджмент)

укр. 2,0 10 вересень М

334 601 Дегтярь О.А.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної 

роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ 

РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ» (для студентів 

магістратури спеціальності 281 – публічне управління та 

адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М

335 601 Дегтярь  О.А.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 

ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ» (для 

студентів магістратури спеціальності 281 – публічне 

управління та адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М

336 601 Кондратенко Н.О.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 

МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для 

студентів магістратури спеціальності 281 – публічне 

управління та адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М



337 601 Кондратенко Н.О.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До контрольної роботи з 

дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ 

ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів магістратури спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М

338 601 Гриненко В.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНА 

ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ» (для 

студентів магістратури спеціальності 281 – публічне 

управління та адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М

339 601 Гриненко В.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До виконання РГР з 

дисципліни «СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів магістратури спеціальності 

281 – публічне управління та адміністрування).

укр. 2,0 10 вересень М

340 601
Колонтаєвський О.П., 

Калашнікова Х.І.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з 

дисципліни «Системи життєзабезпечення міст» (для 

студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 

– менеджмент)

укр. 2,0 10 вересень М

341 601 Шевченко В.С.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і 

адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 

бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – 

менеджмент)

укр. 2,0 10 вересень М

342 601 Шевченко В.С.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни «Менеджмент і 

адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 

бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – 

менеджмент)

укр. 2,0 10 вересень М

343 601 Бурмака Т.М.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни "Соціально-психологічні 

основи менеджменту" (для студентів бакалавріату усіх форм 

навчання спеціальності 073 – менеджмент)

укр. 2,0 10 вересень М

344 601 Бєльська  Т.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної 

роботи з дисципліни «ЛІДЕРСТВО І КОМУНІКАЦІЇ В 

ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів магістратури 

спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М



345 601 Гуляк Р.Е.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни «ПОВЕДІНКА 

СПОЖИВАЧА» (для студентів бакалавріату усіх форм 

навчання спеціальності 073 – менеджмент)

укр. 2,0 10 вересень М

346 601 Гуляк Р.Е.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «ПОВЕДІНКА 

СПОЖИВАЧА» (для студентів бакалавріату усіх форм 

навчання спеціальності 073 – менеджмент)

укр. 2,0 10 вересень М

347 601 Бєльська  Т.В

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної 

роботи з дисципліни «ДОКУМЕНТООБІГ В ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ» (для студентів бакалавріату усіх форм 

навчання спеціальності 281 – публічне управління та 

адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М

348 601 110

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної 

роботи, проведення практичних занять і виконання 

розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 

«ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС» (для студентів 2 курсу 

денної і заочної форм навчання спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування)

укр. 2,0 10 вересень М

349 601 Бурмака Т.М.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної 

роботи з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів бакалавріату усіх форм 

навчання спеціальності 073 – менеджмент)

укр. 2,0 10 вересень М

350 601 Бурмака Т.М.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів бакалавріату усіх форм 

навчання спеціальності 073 – менеджмент)

укр. 2,0 10 вересень М

351 602 Лисенко Д.Е. 

Методичні рекомендації для проведення практичних занять, 

виконання самостійної роботи з дисципліни «Проектне 

управління бізнес-процесами Start Up» (для студентів 2 курсу 

денної та заочної форм навчання спеціальностей: 122 

«Комп'ютерні науки» за освітніми програмами «Комп'ютерні 

науки», «Комп'ютерні науки. Управління проектами», 151 

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за 

освітньою програмою «Системна інженерія» 193 «Геодезія та 

землеустрій» за освітньою програмою «Геодезія, картографія 

та землеустрій»)

укр. 1,5 10 грудень М



352 602 Лисенко Д.Е. 

Методичні рекомендації для проведення практичних занять, 

виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління 

якістю в проектах розвитку організації» (для студентів 5-6 

курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 073 

«Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент. 

Управління проектами»

укр. 1,5 10 червень М

353 602 Мущинська Н.Ю.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної 

роботи, проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни « УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ» 

(для студентів 5 курсу денної 6 курсу заочної форм навчання 

спеціальності 073 – Менеджмент, спеціалізація -Управління 

проектами)

укр. 1,5 10 червень М

354 603 Карпенко М.Ю. 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної

дисципліни «Технолоії комп’ютерного проектування» (для

студентів 1-3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 122

«Комп'ютерні науки» та 151 - Автоматизація та комп"ютерно-

інтегровані технології".

рус. 2,0 10 червень М

355 603 Карпенко М.Ю. 

Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної

дисципліни «Технолоії комп’ютерного проектування» (для

студентів 1-3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 122

«Комп'ютерні науки» та 151 - Автоматизація та комп"ютерно-

інтегровані технології"). 

рус. 2,0 10 червень М

356 603 Карпенко М.Ю. 

Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з

навчальної дисципліни «Комп’ютерний аудит» (для студентів

4 курсу денної та 5 курсу заочної форм спеціальності 071-

Облік і оподаткування).

укр. 2,0 10 червень М

357 603 Карпенко М.Ю. 

Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з

навчальної дисципліни «Проектування інформаційних

систем», (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання

спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» галузі знань 12

«Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх

форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні

науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна

техніка»)

укр. 2,0 10 червень М

358 603 Карпенко М.Ю. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної

дисципліни «Проектування інформаційних систем», (для

студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122

«Комп'ютерні науки»).

укр. 2,0 10 червень М
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359 603 Карпенко М.Ю. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної

дисципліни «Технолоії комп’ютерного проектування»(для

студентів 1-3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 122

«Комп'ютерні науки» та 151 - Автоматизація та комп"ютерно-

інтегровані технології").

укр. 2,0 10 червень М

360 603
Карпенко М.Ю. , Сенчук Т. 

С.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з

навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРОНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

В ПРОЕКТУВАЛЬНІЙ ДІ-ЯЛЬНОСТІ» для студентів 2-3

курсів усіх форм навчання спеціальностей 122 – Комп’ютерні

науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології.

укр. 2,0 10 червень М

361 603
Костенко О.Б.,    Гавриленко 

І.О.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з

дисципліни «Ор-ганізація баз даних та знань» для студентів

денної та заочної форм навчання за спеціальностями 122 –

«Комп’ютерні науки», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані те-хнології», 126 – «Інформаційні системи та

технології».

укр. 2,0 10 червень М

362 603
Макогон Н.В.,   Манакова 

Н.О.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,

проведення практичних занять і виконання розрахунково-

графічних робіт з навчальної дисципліни «Веб-дизайн» (для

студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальностей 122–Комп’ютерні науки, 151–Автоматизація

та комп’ютерно-інтегровані технології, 126–Інформаційні

системи та технології). 

укр. 2,0 10 червень М

363 603 Назірова Т.О. 

 Методичні рекомендації до практичних занять та

самостійної роботи з дисципліни «Програмування» для

студентів 1-го та 2-го курсів денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 15 –

Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 –

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Т.О.

Назірова  – Харків: ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2018.

укр. 2,0 10 червень М

364 603 Штельма , О.М. 

Методичні рекомендації допроведення практичних занять з

дисципліни «Математичне моделювання і оптимізація» для

студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 151 –

“Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ”. 

укр. 2,0 10 червень М

http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/45188/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47328/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#
http://eprints.kname.edu.ua/47183/#


365 603 Штельма  О.М. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ І ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО - ГРАФІЧНОЇ

РОБОТИ з дисципліни “Математичне моделювання і

оптимізація” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

спеціальності 151 – “ Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології ” ).

укр. 2,0 10 червень М

366 603 Новожилова М. В.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни

«Математичне моделювання та оптимізація інформаційних

процесів» для студентів 5-го та 6-го курсів денної форми

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за

спеціальністю 122 – Компьютерні науки (УП) / М.В.

Новожилова – Харків: ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2018.

укр. 2,0 10 червень М

367 604 Абрамов В.В. 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Організація туризму (організація туристичних 

подорожей)» (для студентів 2 і 3 курсів всіх форм навчання 

спеціальності 242 - «Туризм»).

укр. 2,0 10 червень М

368 604 Богдан Н.М. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Моніторинг і діагностика 

підприємств туризму» (для студентів усіх форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 073 

– «Менеджмент»).

укр. 2,0 10 червень М

369 604 Влащенко Н.М. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни «Інноваційні технології в 

туризмі» (для студентів заочної форми навчання, освітнього 

рівня «магістр», спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна 

справа, 242 – Туризм).

укр. 2,0 10 червень М

370 604 Влащенко Н.М. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології в туризмі» (для студентів всіх форм 

навчання освітнього рівня «магістр» спеціальностей 241– 

Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм).

укр. 2,0 10 червень М

371 604 Влащенко Н.М. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології у готельному господарстві» (для 

студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» 

спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа).

укр. 2,0 10 червень М
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372 604 Кравець О.М. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять і виконання індивідуального 

завдання з навчальної дисципліни «Організація анімаційних 

послуг в туризмі» (для студентів 4 курсу денної форми 

навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – 

Менеджмент).

укр. 2,0 10 червень М

373 604 Крайнюк Л. М. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Інноваційні рестораннні технології» 

(для студентів всіх форм навчання освітнього рівня магістр» 

спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа).

укр. 2,0 10 червень М

374 604 Крайнюк Л. М. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Інноваційні рестораннні технології» 

(для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» 

спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа).

укр. 2,0 10 червень М

375 604
Крайнюк Л. М., Соколенко 

А.С. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «технологія продукції ресторанного 

господарства» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання 

освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241– Готельно-

ресторанна справа).

укр. 2,0 10 червень М

376 604
Крайнюк Л. М. Соколенко 

А.С. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Технологія продукції ресторанного 

господарства» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання 

освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241– Готельно-

ресторанна справа).

укр. 2,0 10 червень М

377 604 Краснокутська Ю.В. 

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 

роботи студентів з дисципліни Менеджмент готельно-

ресторанного господарства (для студентів 4 та 5 курсу денної 

та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»).

укр. 2,0 10 червень М

378 604 Нохріна Л.А.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

з навчальної дисципліни «Економіка та ціноутворення на 

підприємствах туристської індустрії» (для студентів 4 та 5 

курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр спеціальностей 073 – Менеджмент, 242 –Туризм)

укр. 2,0 10 червень М



379 604
Оболенцева Л.В., Писарева 

І.В. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний 

менеджмент в туріндустрії» (для студентів всіх форм 

навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – 

Менеджмент).

укр. 2,0 10 червень М

380 604
Оболенцева Л.В., Писарева 

І.В. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний 

менеджмент» (для студентів всіх форм навчання освітнього 

рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна 

справа).

укр. 2,0 10 червень М

381 604
Оболенцева Л.В., Писарева 

І.В. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Стратегічний менеджмент в туріндустрії» (для студентів 

всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 

073 – «Менеджмент»).

укр. 2,0 10 червень М

382 604
Оболенцева Л.В., Писарева 

І.В. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Стратегічний менеджмент в туризмі» (для студентів всіх 

форм навчання освітнього рівня магістр спеціальності 242 – 

«Туризм»).

укр. 2,0 10 червень М

383 604
Оболенцева Л.В. Писарева 

І.В. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Стратегічний менеджмент» (для студентів всіх форм 

навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241 – 

Готельно-ресторанна справа).

укр. 2,0 10 червень М

384 604 Писарева І.В. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять і виконання індивідуального 

завдання з навчальної дисципліни "Управління проектами в 

туризмі" (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня 

«магістр» спеціальності 242 – Туризм).

укр. 2,0 10 червень М

385 604 Погасій С.О. 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з 

навчальної дисципліни «Організація туризму 

(туроперейтинг)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання 

спеціальності 242 – Туризм).

укр. 2,0 10 червень М

386 604 Поколодна  М.М. 

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни «Рекреаційна географія» (для студентів 

3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 242 – 

Туризм).

укр. 2,0 10 червень М



387 604 Радіонова О. М. 

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 

форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 

спеціальності 242 − Туризм).

укр. 2,0 10 жовтень М

388 604 Радіонова О. М. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» 

(для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 − 

Готельно-ресторанна справа, 242 − Туризм).

укр. 2,0 10 червень М

389 604 Радіонова О. М. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи з навчальної дисципліни «Івент-технології» 

(для студентів 3,5 курсу заочної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 241 − 

Готельно-ресторанна справа).

укр. 2,0 10 листопад М

390 604 Радіонова О. М. 

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 

форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 

спеціальності 241 − Готельно-ресторанна справа).

укр. 2,0 10 жовтень М

391 604 Радіонова О. М. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Івент-технології» (для студентів 3,5 курсів 

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр спеціальності 241 − Готельно-ресторанна справа).

укр. 2,0 10 листопад М

392 604 Угоднікова О.І. 

Методичні рекомендації до виконання індивідуального 

завдання (контрольної роботи) з навчальної дисципліни 

"Управління сталим розвитком туризму" (для студентів 

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» спеціальності 073 – Менеджмент).

укр. 2,0 10 червень М

393 604 Угоднікова О.І. 

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Управління сталим 

розвитком туризму» (для студентів денної та заочної форм 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

спеціальності 073 – Менеджмент).

укр. 2,0 10 червень М



394 604 Угоднікова О.І. 

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Управління сталим 

розвитком туризму» (для студентів денної та заочної форм 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

спеціальності 242 – Туризм).

укр. 2,0 10 червень М

395 604 Угоднікова О.І. 

Методичні ркомендації до виконання індивідуального 

завдання (контрольної роботи)з навчальної дисципліни 

«Управління сталим розвитком туризму» (для студентів 

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» спеціальності 242 – Туризм).

укр. 2,0 10 червень М

396 606 Бучковська С. А. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної та 

організації самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Іноземна мова» (для студентів 1, 2 курсів (для студентів 1 

курсу заочної форми навчання спеціальності 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 

спеціалізацій Електротехніка та електротехнології та 

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії)

англ. 2,0 10 червень М

397 606 Бучковська С. А. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної та 

організації самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Іноземна мова» (для студентів 1 курсу заочної форми 

навчання всіх спеціальностей)

англ. 2,0 10 червень М

398 606 Зубенко О.О. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Іноземна мова» (середній рівень) 

(для  студентів 3 курсу денної форми навчання всіх 

спеціальностей університету)

англ. 2,0 10 червень М

399 606 Зубенко О.О. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Іноземна мова» (середній рівень) 

(для  студентів 3 курсу денної форми навчання всіх 

спеціальностей університету)

англ. 2,0 10 червень М

400 606
Мищенко К.О.,           Ю. В. 

Курова

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (для студентів 2 

курсу денної  форми навчання спеціальності 101 Екологія)

англ. 2,0 10 червень М

401 606
Мищенко К.О.,          Ю. В. 

Курова

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи

з навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (для студентів 2 

курсу денної форми навчання спеціальності 101 Екологія)

англ. 2,0 10 вересень М



402 606
Моштаг Є.С., Тарабановська 

О.М.

Методичні рекомендації до виконання контрольної та 

організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська 

мова) (для  студентів 1 курсу заочної форми навчання 

спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізації Логістика)

англ. 2,0 10 червень М

403 606
Моштаг Є.С., Тарабановська 

О.М.

Методичні рекомендації до виконання контрольної та 

організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Іноземна мова» (англійська мова) (для  студентів 1 курсу 

заочної форми навчання спеціальності 275 Транспортні 

технології)

англ. 2,0 10 червень М

404 606
Моштаг Є.С., Тарабановська 

О.М.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» (англійська мова) (для  студентів 1 курсу 

заочної форми навчання спеціальності 073 Менеджмент, 

спеціалізації Логістика)

англ. 2,0 10 червень М

405 606
Моштаг Є.С., Тарабановська 

О.М.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) 

(для  студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 

275 Транспортні технології)

англ. 2,0 10 червень М

406 606
Моштаг Є.С., Тарабановська 

О.М.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) 

(для  студентів 1 курсу денної форми навчання 

спеціальностей 275 Транспортні технології і 073 

Менеджмент, спеціалізації Логістика)

англ. 2,0 10 червень М

407 606
Моштаг Є.С., Тарабановська 

О.М.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) 

(для  студентів 1 курсу денної форми навчання 

спеціальностей 275 Транспортні технології і 073 

Менеджмент, спеціалізації Логістика)

англ. 2,0 10 червень М

408 606 Омельченко А. В. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (для студентів 1 

курсу денної форми навчання спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

спеціалізації «Електромеханіка») 

англ. 2,0 10 червень М

409 606 Омельченко А. В. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (для студентів 1 

курсу денної форми навчання спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

спеціалізації «Електромеханіка»)

англ. 2,0 10 червень М



410 606 Остапченко В. О. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (для студентів 1, 2 

курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія)

англ. 2,0 10 жовтень М

411 606 Остапченко В. О. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (для студентів 1, 2 

курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія)

англ. 2,0 10 жовтень М

412 606 Писаренко Л. М. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Іноземна мова» (високий рівень) (для  

студентів 3 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей 

університету)

англ. 2,0 10 червень М

413 606 Писаренко Л. М. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Іноземна мова» (високий рівень) (для  

студентів 3 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей 

університету)

англ. 2,0 10 червень М

414 606 Потапенко С.М.

Методичні рекомендації до організації практичної роботи з 

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

студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 

спеціальності 242 – Туризм) 

нім. 2,0 10 березень М

415 606 Потапенко С.М.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

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

студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 

спеціальності 242 – Туризм) 

нім. 2,0 10 червень М

416 606 Пряницька В.Б.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 

2 курсу денної форми навчання спеціальності Б185 

Нафтогазова  інженерія та технології )

нім. 2,0 10 червень М

417 606 Пряницька В.Б.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) 

(для  студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 

Б 185 Нафтогазова  інженерія та технології)

нім. 2,0 10 червень М

418 702
Вальченко І.В., Сергійчук 

Л.В.

Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з 

української мови як іноземної (додаток до навчального 

посібника з української мови "Ласкаво просимо!" для 

іноземних студентів підготовчого факультету інженерно-

технічних, інженерно-економічних, охорони здоров`я, 

біологічних, фізкультурних, сільськогосподарських та 

гуманітарних спеціальностей)

укр. 4,0 10 дистопад М



419 702
Плотникова Т. А., Соколова 

Г. П.

Готовимся к экзамену. Сборник тестовых заданий и 

контрольных работ по курсу "Русский язык" (для 

иностранных студентов подготовительного отделения 

гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-

экономических, охраны здоровья, биологических, 

физкультурных и сельскохозяйственных специальностей)

рос. 3,0 10 грудень М

420 702
Гринченко Е. В.,  Кохан Л. 

В.

Сборник тестовых заданий и контрольных работ по курсу 

"Страноведение" (приложение к учебному пособию "Добро 

пожаловать в Украину" для иностранных студентов 

подготовительного отделения инженерно-технических, 

инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, 

физкультурных и сельскохозяйственных специальностей)

рос. 3,0 10 листопад М

421 703 Жигло В.В.

Методичні рекомендації до практичних занять для очної і 

заочної форм навчання з навчальногї дисципліни 

«Культурологія» (для студентів денної форми навчання 

спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія та 

193 «Геодезія та землеустрій», 206 "Садово-парково 

господарство", 074 "Публічне управління та 

адміністрування", 242 "Туризм", 275 "Транспортні 

технології", 101 "Екологія")

укр. 1,0 10 листопад М

422 703 Жигло, В.В.

Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної

дисципліни «Історія та культура України» (для студентів

денної форми навчання спеціальностей 192 «Будівництво та

цивільна інженерія та 193 «Геодезія та землеустрій») 

укр. 1,0 10 листопад М

423 703 Жигло, В.В.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної

дисципліни «Історія та культура України» (для студентів

денної форми навчання спеціальностей 192 «Будівництво та

цивільна інженерія та 193 «Геодезія та землеустрій») 

укр. 1,0 10 листопад М

424 703 Жигло, В.В.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної

дисципліни «КУЛЬТУРОГІЯ» (для студентів денної форми

навчання спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна

інженерія та 193 «Геодезія та землеустрій», 206 "Садово-

парково господарство", 281 "Публічне управління та

адміністрування", 242 "Туризм", 275 "Транспортні

технології", 101 "Екологія") 

укр. 0,5 10 листопад М



425 703 Лисенко М.С.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи і

виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія і

культура України» (для студентів денної і заочної форми

навчання та слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей 

укр. 1,0 10 листопад М

426 703 Рябченко О.Л. 

Методичні рекомендації до практичних занять для очної і

заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історична

урбаністика» (освітньо-наукова програма підготовки доктора

філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність

032 Історія та археологія) 

укр. 1,0 10 листопад М

427 703 Рябченко О.Л. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи для очної і

заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історична

урбаністика» (освітньо-наукова програма підготовки доктора

філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність

032 Історія та археологія) 

укр. 1,0 10 листопад М

428 703 Фесенко Г.Г.

Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання

контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історіософія

міського господарства» (освітньо-наукова програма

підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні

науки, спеціальність 032 Історія та археологія 

укр. 1,0 10 листопад М

429 703 Яцюк М.В.

Контрольні завдання для очної і заочної форм навчання І–ІІ

змістових модулів, іспиту з навчальної дисципліни

«Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова

програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03

Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія 

укр. 1,0 10 листопад М

430 703 Яцюк М.В.

Методичні рекомендації до практичних занять для очної і

заочної форм навчання з навчальногї дисципліни «Історії

світової політичної думки» (освітньо-наукова програма

підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні

науки, спеціальність 032 Історія та археологія) 

укр. 1,0 10 листопад М

431 703 Яцюк М.В.

Методичні рекомендації до практичних занять для очної і

заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Актуальні

проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма

підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні

науки, спеціальність 032 Історія та археологія 

укр. 1,0 10 листопад М

432 703 Яцюк М.В.

Плани практичних занять для очної і заочної форм навчання з

навчальної дисципліни «Історії світової політичної думки»

(освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії,

галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія

та археологія) 

укр. 1,0 10 листопад М



433 703 Яцюк М.В.

Плани практичних занять для очної і заочної форм навчання з

навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії»

(освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії,

галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія

та археологія 

укр. 1,0 10 листопад М

434 703 Яцюк М.В.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ ДЛЯ ОЧНОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ з

навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії»

(освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії,

галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія

та археологія 

укр. 1,0 10 листопад М

435 703 Яцюк М.В.

Методичні рекомендації до самостійної роботи для очної і

заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історія

світової політичної думки» (освітньо-наукова програма

підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні

науки, спеціальність 032 Історія та археологія 

укр. 1,0 10 листопад М

436 703 Яцюк М.В.

Контрольні завдання для очної і заочної форм навчання І–ІІ

змістових модулів, заліку з дисципліни «Історія світової

політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки

доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки,

спеціальність 032 Історія та археологія 

укр. 1,0 10 листопад М

437 703 Фесенко Г.Г.

Методичні рекомендації до практичних занять для очної і

заочної форм навчання з навчальної дисципліни

«Історіософія міського господарства» (освітньо-наукова

програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03

Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія 

укр. 1,0 10 листопад М

438 801 Базецька Г.І.

Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання 

контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінансове 

планування діяльності підприємств» (для студентів заочної 

форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

спеціальності 051 Економіка).

укр. 1,6 10 червень М

439 801 Базецька Г.І.

Методичні рекомендації до практичної роботи з навчальної 

дисципліни «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів заочної форми навчання 

освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 ‑ Економіка)

укр. 6,0 10 червень М



440 801 Базецька Г.І.

Методичні рекомндації до виконання розрахунково-

графічного завдання з навчальної дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів заочної форми навчання 

освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 ‑ Економіка)

укр. 6,0 10 червень М

441 801 Воронков О. О. 

Методичні рекомндації до організації самостійної роботи, 

проведення практичних занять і виконання розрахунково-

графічної роботи із дисципліни «Потенціал і розвиток 

підприємства» (для студентів заочної форми навчання 

освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка)

укр. 1,6 10 вересень М

442 801 Жовтяк Г. А.

Методичні рекомндації до виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність 

підприємства» (для студентів заочної форми навчання 

освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 ‑ Економіка)

укр. 2,0 10 Листопад М

443 801 Жовтяк Г. А.

Методичні рекомндації самостійної роботи і проведення 

практичних занять з навчальної дисципліни 

«Конкурентоспроможність підприємства» (для студентів 

заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» 

спеціальності 051 ‑ Економіка)

укр. 2,0 10 Листопад М

444 801 Жовтяк Г. А.

Методичні рекомндації до виконання контрольної роботи та 

самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» 

(для студентів заочної форми навчання освітнього рівня 

«бакалавр» спеціальності 051 ‑ Економіка)

укр. 2,0 10 Листопад М

445 801
Журавель В. В. Світлична 

Т.І. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із 

дисципліни «Обгрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків», Змістовий модуль 2. Ризик і 

невизначеність від час обґрунтування господарських рішень 

(для студентів 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 

051 - Економіка).

укр. 1,4 10 жовтень М

446 801 Журавель В. В. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Планування і контроль на 

підприємстві» (для студентів заочної форми навчання 

освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка)

укр. 2,0 10 Листопад М
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447 801 Ковалевська А. В.

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни «Управління розвитком 

компанії» (магістерська програма заочної форми навчання за 

спеціальністю 051- Економіка).

укр. 2,0 10 Листопад М

448 801

Ковалевська А. В. Методичні рекомендації до виконання підготовки, написання 

та захисту магістровської роботи (для студентів заочної 

форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 

051 ‑ Економіка)

укр. 1,4 10 червень М

449 801

Ковалевська А. В. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» (для 

студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» 

спеціальності 051 ‑ Економіка)

укр. 2,0 10 червень М

450 801 Петрова В. Ф. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічного завдання з дисципліни «Інноваційно – 

інвестиційна діяльність підприємства» (магістерська 

програма заочної форми навчання за спеціальністю 051- 

Економіка).

укр. 1,4 10 жовтень М

451 801 Петрова В. Ф. 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Обґрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків» (для студентів освітнього рівня 

«бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 051-

Економіка)

укр. 1,4 10 жовтень М

452 801 Петрова В. Ф. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків» (для студентів освітнього рівня 

«бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 051-

Економіка)

укр. 1,4 10 вересень М

453 801 Пушкар, Т.А.

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Глобальна економіка» (для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 – 

Економіка заочної форми навчання).

укр. 2,0 10 вересень М

454 801 Пушкар Т. А.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів і 

проведення практичних занять з дисципліни «Глобальна 

економіка» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми 

навчання).

укр. 1,4 10 жовтень М



455 801

Пушкар Т. А. Методичні настанови та завдання для самостійної роботи та 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Сутність та основні форми ЗЕД фірми» (для студентів 

спеціальності 051 – Економіка спеціалізація «Економіка 

підприємства» освітнього рівня «бакалавр»)

укр. 1,2 10 жовтень М

456 801

Пушкар Т. А. Методичні рекомендації та завдання для виконання 

контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методологія 

наукових досліджень» (для студентів спеціальності 051 – 

Економіка спеціалізація «Економіка підприємства» 

освітнього рівня «магістр»).

укр. 1,2 10 жовтень М

457 801

Пушкар  Т. А. Методичні настанови та завдання для самостійної роботи та 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Методологія наукових досліджень» (для студентів 

спеціальності 051 – Економіка спеціалізація «Економіка 

підприємства» освітнього рівня «магістр»)

укр. 1,2 10 жовтень М

458 801 Пушкар Т. А.

Методичні рекомендації та завдання для виконання 

контрольної роботи з навчальної дисципліни «Організація, 

техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних 

контрактів» (для студентів спеціальності 051 – Економіка 

спеціалізація «Економіка підприємства» освітнього рівня 

«бакалавр»).

укр. 1,4 10 вересень М

459 801
Піонтківський, 

П.В. и Світлична, Т.І. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із 

дисципліни «Обгрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків», Змістовий модуль 1. Господарські 

рішення в різних сферах підприємницької діяльності (для 

студентів 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 - 

Економіка)

укр. 2,0 10 жовтень М

460 801
Піонтківський, 

П.В. и Світлична, Т.І. 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять із 

дисципліни «Обгрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків» (для студентів 4 курсу заочної форм 

навчання спеціальності 051 - Економіка)

укр. 2,0 10 жовтень М

461 801 Серьогіна Д. О.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Тренінг-курс ”Start-up”» (для студентів заочної 

форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 

051 – Економіка)).

укр. 2,0 10 листопад М

462 801 Серьогіна Д. О.

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Тренінг-курс ”Start-up”» (для 

студентів заочної форми навчання освітнього рівня 

«бакалавр» спеціальності 051 – Економіка)).

укр. 1,5 10 жовтень М



463 801 Склярук Н. І. Світлична Т.І. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково - 

графічної роботи із дисципліни «Економіка підприємства», 

Модуль 1. Підприємство та чинники його виробничої 

діяльності (для студентів заочної форм навчання 

спеціальності 051 - Економіка).

укр. 1,4 10 вересень М

464 801 Склярук Н. І. Світлична, Т.І. 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із 

дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів заочної 

форми навчання спеціальності 051 - Економіка).

укр. 2,0 10 вересень М

465 801 Склярук Н. І. Світлична Т.І. 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково - 

графічної роботи із дисципліни «Економіка підприємства», 

Модуль 2. Фінансово-економічні показники і стратегічні 

основи розвитку підприємства (для студентів заочної форм 

навчання спеціальності 051 - Економіка).

укр. 1,5 10 жовтень М

466 801 Сіренко Н.М.

Методичні рекомендації до самостійної роботи та 

проведення практичних занять із дисципліни «Політична 

економія», (для студентів заочної форм навчання 

спеціальності 051 - Економіка)

укр. 1,5 10 жовтень М

467 801 Сіренко  Н.М.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із 

дисципліни «Політична економія», (для студентів заочної 

форм навчання спеціальності 051 - Економіка). 
укр. 1,5 10 жовтень М

468 801 Сіренко  Н.М.

Методичні рекомендації для самостійного роботи з 

навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів 

заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» 

спеціальності 051 ‑ Економіка)

укр. 1,5 10 жовтень М

469 801 Соловйова О.Є.

Методичні рекомендації до самостійної роботи та 

проведення практичних занять із дисципліни 

«Інтелектуальний бізнес», (для студентів заочної форм 

навчання освітнього рівня магістра спеціальності 051 - 

Економіка).

укр. 1,5 10 грудень М


