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ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ 
 

82.0 

К604 

     Колісник, Л. В.  Великий син Великого народу : 

бібліографічний огляд літератури / Л. В. Колісник ; НТУ, 

Бібліотека. – Київ : НТУ, 2022. – 19 с. 

 

016:02 

К604 

     Колісник, Л. В.  Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа : бібліографічний покажчик / Л. В. Колісник, В. А. 

Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 2022. – 10 с. 

 

77 

Р244 

     Рассказова, В. А.  Льюїс Керрол - казкар фотографії : 

до 190-річчя від дня народження : тематичний дайджест / В. 

А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 2022. – 11 с. 

 

378 

Р244 

     Рассказова, В. А.  Повнотекстові видання 

професорсько-викладацького складу Факультету 

автомеханічного за 2021 рік : бібліографічний покажчик / В. 

А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 2022. – 13 с. 

 

378 

Р244 

     Рассказова, В. А.  Повнотекстові видання 

професорсько-викладацького складу Факультету економіки та 

права за 2021 рік : бібліографічний покажчик / В. А. 

Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 2022. – 23 с. 

 

378 

Р244 

     Рассказова, В. А.  Повнотекстові видання 

професорсько-викладацького складу Факультету 

менеджменту, логістики та туризму за 2021 рік : 

бібліографічний покажчик / В. А. Рассказова ; НТУ, 

Бібліотека. – Київ : НТУ, 2022. – 14 с. 

 

378 

Р244 

     Рассказова, В. А.  Повнотекстові видання 

професорсько-викладацького складу Факультету 

транспортних та інформаційних технологій за 2021 рік : 

бібліографічний покажчик / В. А. Рассказова ; НТУ, 

Бібліотека. – Київ : НТУ, 2022. – 19 с. 

 

378 

Р244 

     Рассказова, В. А.  Повнотекстові видання 

професорсько-викладацького складу Факультету 

транспортного будівництва за 2021 рік : бібліографічний 

покажчик / В. А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 

2022. – 16 с. 

 



 

 

016:82.0 

Р244 

     Рассказова, В. А.  Сковородіана Леоніда 

Володимировича Ушкалова. До 300-річчя від дня народження 

Григорія Сковороди : науково-бібліографічний покажчик / В. 

А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 2022. – 29 с. 

 

016:78 

Р244 

     Рассказова, В. А.  Таємниці Соломії Крушельницької. 

До 150-річчя від дня народження : бібліографічний покажчик 

/ В. А. Рассказова ; НТУ, Бібліотека. – Київ : НТУ, 2022. – 21 

с. 

 

 

ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ 
 

379.85 

T89 

     Tsypko, Victoriіa  Modern tourism: global challenges and 

civilizing values : монографія / V. Tsypko, M. 

Wierzbik-Stronska. – Katowice, 2022. – 328 с. 

 

94(477)(07) 

М545 

     Автушенко, І. Б.  Методичні вказівки для підготовки 

до семінарських занять і виконання самостійної роботи з 

дисципліни "Історія України та української культури " : для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 242 "Туризм", освітньою програмою “Туризм” 

/ І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та 

історіі держави і права. – Київ : НТУ, 2022. – 97 с. 

 

94(477)(07) 

М545 

     Автушенко, І. Б.  Методичні вказівки для підготовки 

до семінарських занять та виконання самостійної роботи з 

дисципліни "Історія України та української культури " : для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки", освітньою 

програмою “Інформаційна безпека в комп’ютеризованих 

системах” / І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра 

теорії та історіі держави і права. – Київ : НТУ, 2022. – 105 с. 

 

004(07) 

О-753 

     Аль-Амморі, А. Н.  Основи технічного захисту 

інформації : методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт для студентів першого рівня вищої освіти спеціальності 

122 "Комп'ютерні науки" освітньо-професійної програми 

підготовки "Інформаційна безпека в комп'ютеризованих 

системах" / А. Н. Аль-Амморі, Р. М. Іщенко, М. М. Дехтяр ; 

НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2022. – 37 с. 

 



 

 

53(07) 

Ф503 

     Фізика : методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт для студентів першого рівня вищої 

освіти спеціальностей 131 "Прикладна механіка" і 132 

"Матеріалознавство" освітньо-професійних програм 

підготовки "Прикладна механіка" і "Матеріалознавство" 
/ А. Н. Аль-Амморі, Р. М. Іщенко, М. І. Малиш, А. Є. Клочан ; 

НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2022. – 86 с. 

 

656(07) 

П784 
     Програма та методичні вказівки до 

науково-дослідницької практики для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти : зі спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт» (освітньо-професійна програма 

«Автомобільний транспорт», освітньо-наукова програма 

«Автомобільний транспорт») / С. І. Андрусенко, В. Б. 

Будниченко, О. С. Бугайчук та ін. ; НТУ, Кафедра технічної 

експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 

20 с. 

 

656(07) 

П784 

     Програма та методичні вказівки до виробничої 

практики для студентів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти : зі спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт» (освітньо-професійна програма «Автомобільний 

транспорт», освітньо-наукова програма «Автомобільний 

транспорт») / С. І. Андрусенко, В. Б. Будниченко, Ю. Х. 

Савін, В. С. Подпіснов ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації 

автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 27 с. 

 

378(07) 

П784 
     Програма та методичні вказівки до переддипломної 

(передкваліфікаційної) практики : для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт» (освітньо-професійна програма 

«Автомобільний транспорт») / С. І. Андрусенко, Ю. Х. Савін, 

В. С. Подпіснов, А. М. Чуб ; НТУ, Кафедра технічної 

експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 

30 с. 

 

811(07) 

М545 
     Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни "Іноземна мова наукового та ділового 

спілкування" для студентів другого «магістерського» 

рівня вищої освіти : спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» за освітньо-професійною програмою «Геодезія» 

/ Н. В. Астаніна, М. Є. Бабич, Н. М. Горідько та ін. ; НТУ, 

Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 34 с. 



 

 

 

811(07) 

М545 
     Методичні вказівки до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова 

наукового та ділового спілкування" для студентів другого 

«магістерського» рівня вищої освіти : спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій» за освітньо-професійною 

програмою «Оцінка землі та нерухомого майна» / Н. В. 

Астаніна, А. В. Бондар, Н. М. Горідько та ін. ; НТУ, Кафедра 

іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 45 с. 

 

811.111(07) 

М545 

     Астаніна, Н. В.  Методичні вказівки до виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» : для студентів ІІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня освіти заочної форми навчання 

спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна 

програма «Логістика» / Н. В. Астаніна, Н. В. Поневчинська ; 

НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 52 с. 

 

811(07) 

М545 

     Астаніна, Н. В.  Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни "Іноземна мова" : для студентів першого 

«бакалаврського» рівня вищої освіти спеціальності 029 « 

Інформаційна,бібліотечна та архівна справа» / Н. В. Астаніна, 

Н. В. Поневчинська, Т. В. Сахнюк ; НТУ, Кафедра іноземних 

мов. – Київ : НТУ, 2022. – 35 с. 

 

001.8(07) 

М545 

     Базилюк, А. В.  Методичні вказівки з дисципліни 

"Методологія і організація наукових досліджень" : для 

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування" / А. В. Базилюк, Г. Ю. Кучерук ; НТУ, Кафедра 

фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2022. – 29 c. 

 

1(07) 

М545 

     Балагура, О. О.  Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни "Філософія" для здобувачів 

освіти спеціальності 073 "Менеджмент" : ОПП "Менеджмент 

організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)", 

ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", ОПП 

"Менеджмент природоохоронної діяльності", ОПП 

"Логістика" / О. О. Балагура, Л. М. Ліпіч, І. А. Середіна ; 

НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2022. – 

33 с. 

 



 

 

17(07) 

М545 

     Балагура, О. О.  Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни "Етика ділового спілкування" 

для здобувачів освіти спеціальності 035 "Філологія", ОПП 035 

"Філологія (германські мови та літератури (перша - 

англійська)" / О. О. Балагура, І. А. Середіна ; НТУ, Кафедра 

філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2022. – 59 с. 

 

378 

Б307 

     Бахтіярова, Х. Ш.  Педагогіка вищої школи : 

навчальний наочний посібник для здобувачів освіти, які 

навчаються за програмами бакалаврської, магістерської 

підготовки, аспірантів та слухачів курсів ФПК / Х. Ш. 

Бахтіярова, Н. В. Кулалаєва ; НТУ, Кафедра філософії та 

педагогіки. – Київ : НТУ, 2022. – 97 с. 

 

531(07) 

М545 

     Березіна, Н. О.  Методичні вказівки до лабораторних 

робіт з навчальної дисципліни "Фізико-хімічна механіка" для 

студентів денної форми навчання : галузь знань 18 

"Виробництво та технології", спеціальність 183 "Технології 

захисту навколишнього середовища", освітня програма 

"Технології захисту навколишнього середовища на 

автозаправних комплексах та підприємствах будівельної 

індустрії" / Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра 

дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 

56 с. 

 

504.5(07) 

М545 

     Березіна, Н. О.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни "Шкідливі викиди при згорянні 

палива" для студентів денної форми навчання : галузь знань 

18 "Виробництво та технології", спеціальність 183 

"Технології захисту навколишнього середовища", освітня 

програма "Технології захисту навколишнього середовища на 

автозаправних комплексах та підприємствах будівельної 

індустрії" / Н. О. Березіна, Л. І. Крюковська ; НТУ, Кафедра 

дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 

21 с. 

 

656.96(07) 

М545 

     Білецький, В. О.  Методичні вказівки для практичних 

робіт з дисципліни "Математичне моделювання 

технологічних процесів підприємств автомобільного 

транспорту" : для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спец. 274 "Автомобільний транспорт", ОП 

"Автомобільний транспорт" / В. О. Білецький, А. М. Чуб, В. 

О. Хаврук ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів 

та автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 65 с. 



 

 

 

519.2(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт з теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів та 

математичної статистики : для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм 

«Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах», 

«Інформаційні управляючі системи та технології» за 

спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12. Ч. 1 / 

О. І. Білобрицька, Ю. О. Заєць, Ю. А. Мейш та ін. ; НТУ, 

Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2022. – 135 с. 

 

658.1(07) 

М545 

     Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни "Бізнес-діагностика" для студентів денної форми 

навчання спеціальності 051 "Економіка" ОП 

"Бізнес-економіка" / В. В. Бойко, О. О. Складанівська ; НТУ, 

Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 29 с. 

 

338.49(07) 

М545 

     Бондар, Н. М. Козак Л. М.  Методичні матеріали до 

вивчення навчальної дисципліни "Механізм 

державно-приватного партнерства в управлінні розвитком 

транспортної інфраструктури" : для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня освіти (доктора філософії у галузі 

економіки) за освітньо-науковою програмою "Економіка". 

Спеціальність 051 "Економіка" денної форми навчання / Н. М. 

Бондар, В. В. Бойко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 

2022. – 24 с. 

 

338.26(07) 

М545 

     Бондар, Н. М.  Методичні рекомендації до вивчення 

навчальної дисципліни "Обґрунтування бізнес-проектів" для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 051 "Економіка" освітньо-наукової програми 

"Економіка" / Н. М. Бондар, В. В. Бойко ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 24 с. 

 

658(07) 

М545 

     Бондар, Н. М.  Методичні рекомендації до практичних 

занять та самостійної роботи студентів з дисципліни 

"Фінансовий менеджмент" : для здобувачів освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 

"Економіка" освітня програма "Економіка підприємства" / Н. 

М. Бондар, В. В. Бойко, О. М. Дзюба ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 30 с. 

 



 

 

334(07) 

М545 

     Бондар, Н. М.  Методичні вказівки до проведення 

практичних занять та виконання самостійної роботи з 

дисципліни "Державно-приватне партнерство" : для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" за освітньою програми "Підприємництво в сфері 

управління нерухомим майном" / Н. М. Бондар, В. М. 

Сукманюк ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 

2022. – 28 с. 

 

338.48-32 

(07) 

М545 

     Васильчук, В. М.  Методичні вказівки до практичних 

занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з 

навчальної дисципліни "Екскурсологія" спеціальності 242 

"Туризм" другого (магістерського) рівня вищої освіти / В. М. 

Васильчук ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2021. – 31 

с. 

 

656.025(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання курсового проєкту 

з навчальної дисципліни "Управління ланцюгами 

постачань" для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за денною та заочною формою навчання : 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування". 

Спеціальність 073 "Менеджмент". Освітня програма 

"Логістика" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, І. І. Галак та ін. ; 

НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : 

НТУ, 2022. – 67 с. 

 

621.43(07) 

М545 

     Годованюк, П. Д.  Методичні вказівки до виконання 

лабораторної роботи «Визначення технічного стану системи 

впорскування бензинового двигуна, технічне обслуговування 

та ремонт» з дисципліни «Особливості ТО і ремонту 

автомобілів з електронними системами керування» : для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / П. Д. 

Годованюк, О. М. Іванушко, О. О. Пархоменко ; НТУ, 

Кафедра «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс». – 

Київ : НТУ, 2022. – 27 с. 

 



 

 

621.43.04 

(07) 

М545 

     Годованюк, П. Д.  Методичні вказівки до виконання 

лабораторної роботи «Визначення технічного стану системи 

запалювання, технічне обслуговування та ремонт» з 

дисципліни «Особливості ТО і ремонту автомобілів з 

електронними системами керування» : для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт» / П. Д. Годованюк, О. М. 

Іванушко, О. О. Пархоменко ; НТУ, Кафедра технічної 

експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 

27 с. 

 

621.01 

Т338 

     Теорія механізмів і машин. Курсове проектування : 

навчальний посібник / М. О. Гончар, Л. А. Крук, В. А. 

Ніколаєнко та ін. ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної 

механіки. – Київ : НТУ, 2022. – 220 с. 

 

51(07) 

М545 

     Горбунович, І. В.  Методичні вказівки до спеціальних 

розділів вищої математики (розв’язування косокутних 

сферичних трикутників) для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : за освітніми 

програмами “Геодезія”, “Оцінка землі та нерухомого майна”, 

спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", галуззю знань 19 

"Архітектура та будівництво" / І. В. Горбунович ; НТУ, 

Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2022. – 66 с.  

 

514.116.3 

Г676 

     Горбунович, І. В.  Сферика. Сферична тригонометрія : 

навчальний посібник для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за освітніми програмами 

“Геодезія”, “Оцінка землі та нерухомого майна”, 

спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, галуззю знань 19 

Архітектура та будівництво / І. В. Горбунович, Г. Л. Ісаєнко ; 

НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2023. – 174 с. 

 

658.7(07) 

М545 

     Гребельник, М. М.  Методичні вказівки для виконання 

курсової роботи з дисципліни "Управління публічними 

закупівлями" : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для 

освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій та 

адміністрування (транспортний менеджмент)" / М. М. 

Гребельник ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 

2022. – 18 с. 

 



 

 

658.7(07) 

М545 

     Гребельник, М. М.  Методичні вказівки до виконання 

контрольної і самостійної роботи з дисципліни "Управління 

матеріально-технічним забезпеченням підприємства" : для 

студентів спеціальності 073 "Менеджмент" ступеня бакалавра 

освітньо-професійної програми заочної форми навчання 

"Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний 

менеджмент)" / М. М. Гребельник ; НТУ, Кафедра 

менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 35 с. 

 

658.7(07) 

М545 

     Гребельник, М. М.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни "Управління 

матеріально-технічним забезпеченням підприємства" : для 

студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної 

програми "Менеджмент організацій та адміністрування 

(транспортний менеджмент)" / М. М. Гребельник ; НТУ, 

Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 39 с. 

 

658.7(07) 

М545 

     Гребельник, М. М.  Методичні вказівки до виконання 

практичних занять і самостійної роботи з дисципліни 

"Управління матеріально-технічним забезпеченням 

підприємства" : для студентів спеціальності 073 

"Менеджмент" ступеня бакалавра освітньо-професійної 

програми денної форми навчання "Менеджмент організацій 

та адміністрування (транспортний менеджмент)" / М. М. 

Гребельник ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 

2022. – 66 с. 

 

621.1(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" : ОПП 

"Автомобільні транспортні засоби", "Будівельні та дорожні 

машини і устаткування", "Експлуатація, випробування та 

сервіс машин" / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, О. Д. 

Климпуш, М. І. Гуменчук ; НТУ, Кафедра двигунів і 

теплотехніки. – Київ : НТУ, 2022. – 56 с. 

 

004 

Д195 

     Данчук, В. Д.  Основи розробок проектів у середовищі 

Visual Basic : навчальний посібник з вивчення дисципліни 

«Офісні інформаційні технології» для студентів спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» / В. Д. Данчук, Т. І. Червякова ; 

НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 161 с. 



 

 

 

378(07) 

М545 

     Дехтяр, М. М.  Методичні вказівки до виконання 

переддипломної практики для студентів першого 

(бакалаврського) рівня освіти : галузь знань 12 "Інформаційні 

технологіїї". Спеціальність "122 Комп'ютерні науки". Освітня 

програма "Інформаційна безпека в комп'ютеризованих 

системах" / М. М. Дехтяр, А. О. Дегтярьова ; НТУ, Кафедра 

інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної 

безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 20 с. 

 

338(07) 

М545 

     Дзюба, О. М.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з тренінг-курсу "Бізнес-моделі компаній" : 

для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за освітньої програмою "Управління персоналом та 

економіка праці" спеціальності 051 "Економіка" за денною та 

заочною формою навчання / О. М. Дзюба, О. С. Левіщенко ; 

НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 19 с. 

 

338(07) 

М545 

     Дзюба, О. М.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт з тренінг-курсу "Бізнес-моделі 

компаній" : для здобувачів освіти першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за освітньої програмою "Міжнародна 

економіка" спеціальності 051 Економіка за денною та 

заочною формою навчання / О. М. Дзюба, О. С. Левіщенко, Г. 

І. Лаврик ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 23 

с. 

 

338(07) 

М545 

     Дзюба, О. М.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт з тренінг-курсу "Бізнес-моделі 

компаній" : програмою "Економіка підприємства" 

спеціальності 051 Економіка за денною та заочною формою 

навчання / О. М. Дзюба, О. С. Левіщенко, Г. І. Лаврик ; НТУ, 

Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 23 с. 

 

656.11(07) 

М545 

     Дзюба, О. П.  Методичні вказівки до виконання 

курсового проекту з дисципліни «Дорожні умови і безпека 

руху (Спецкурс)» для студентів за спеціальністю 275 

«Транспортні технології (за видами), спеціалізації 275.03 

«Транспортні технології (на автотранспорті) : 

освітньо-професійної програми «Інтелектуальні системи 

управління дорожнім рухом» / О. П. Дзюба, А. А. Корчевська 

; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього 

руху. – Київ : НТУ, 2022. – 24 с. 

 



 

 

 

379.85(07) 

М545 

     Діденко, К. Д.  Методичні вказівки до практичних 

занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з 

навчальної дисципліни "Географія туризму та країнознавство" 

: для студентів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 242 

"Туризм" / К. Д. Діденко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : 

НТУ, 2022. – 34 с. 

 

379.85(07) 

М545 

     Діденко, К. Д.  Методичні вказівки до практичних 

занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з 

навчальної дисципліни "Рекреалогія" : для студентів денної 

форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. Спеціальність: 242 "Туризм" / К. Д. Діденко ; НТУ, 

Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2022. – 26 с. 

 

379.85(07) 

М545 

     Діденко, К. Д.  Методичні вказівки до практичних 

занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з 

навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" : для 

студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. Спеціальність: 242 "Туризм" / К. Д. 

Діденко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2022. – 28 с. 

 

811.111(07) 

М545 

     Дуброва, О. М.  Методичні розробки до практичних 

занять та індивідуальної роботи з дисципліни «Іноземна мова 

за професійним спрямуванням» : для студентів IV курсу 

першого (бакалаврського) рівня освіти денної форми 

навчання спеціальності 124 «Системний аналіз» / О. М. 

Дуброва, Н. М. Фурманчук, Н. В. Срібна ; НТУ, Кафедра 

іноземних мов. – Київ : НТУ, 2022. – 77 с. 

 

378(07) 

М545 

     Загородня, А. А.  Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни "Soft skills: 

соціально-психологічні аспекти професійних 

компетентностей" : для здобувачів освіти спеціальності 073 

"Менеджмент", ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності", ОПП "Менеджмент природоохоронної 

діяльності" / А. А. Загородня, І. А. Середіна ; НТУ, Кафедра 

філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2022. – 39 с. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

005.334(07) 

М545 

     Ільченко, В. Ю.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Менеджмент 

екологічних ризиків" : для студентів спеціальності 073 

"Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

для освітньо-професійної програми "Менеджмент 

природоохоронної діяльності" денної форми навчання / В. Ю. 

Ільченко, Ю. А. Малахова, О. С. Парохненко ; НТУ, Кафедра 

менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 24 с. 

 

338(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт з дисципліни «Національна економіка» для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спец. 051 

«Економіка» освітніх програм «Міжнародна економіка», 

«Економіка підприємства», «Управління персоналом та 

економіка праці», «Бізнес-економіка», «Економіко-правове 

забезпечення бізнесу» / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, 

Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 26 с. 

 

502(07) 

М545 

     Коломієць, С. В.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Екологічно-чисті 

виробництва та новітні технології в галузі» для студентів 

денної форми здобуття освіти другого (магістерського) рівня 

вищої освіти : галузі знань 18 «Виробництво та технології» 

спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» / С. В. Коломієць ; НТУ, Кафедра екології та 

технологій захисту навколишнього середовища. – Київ : НТУ, 

2022. – 47 с. 

 

811.111(07) 

А647 

     Крачковська, О. М.  Англійська мова для студентів 

автомеханічного факультету : методичні вказівки / О. М. 

Крачковська ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 

2020. – 56 с. 

 



 

 

656.073(07) 

М545 

     Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки до виконання 

контрольних завдань з дисципліни “Організація міжнародних 

вантажних автомобільних перевезень” для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 

275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 

"Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

освітньої програми "Організація міжнародних перевезень" 

денної форми навчання / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2022. – 34 с. 

 

336.24(07) 

М545 

     Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни “Методологія наукових 

досліджень у митній справі” на тему «Математичне 

моделювання як метод дослідження процесів на транспорті» 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : 

спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" 

спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) ОПП "Митна справа у 

транспортній" денної та заочної форм навчання / Н. Т. Кунда ; 

НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного 

контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 34 с. 

 

656.073(07) 

М545 

     Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни "Організація міжнародних 

вантажних автомобільних перевезень" для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 

275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 

"Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

освітньої програми «Організація міжнародних перевезень» 

денної форми навчання / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2022. – 42 с. 

 

001.8(07) 

М545 

     Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни "Організація наукових 

досліджень у міжнародних перевезеннях" для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти : спеціальності 

275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 

"Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

освітньо-професійної програми «Організація міжнародних 

перевезень» денної та заочної форми навчання / Н. Т. Кунда ; 

НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного 

контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 48 с. 



 

 

 

656.073(07) 

М545 

     Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки щодо організації 

самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти з дисципліни “Організація міжнародних 

вантажних автомобільних перевезень” : спеціальності 275 

"Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 

"Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

освітньої програми "Організація міжнародних перевезень" 

денної форми навчання / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2022. – 30 с. 

 

001.89 

К911 

     Кунда, Н. Т.  Сучасні методи наукових досліджень : 

навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти : спеціальності 275 "Транспортні 

технології (за видами)" спеціалізації 275.03 "Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» 

освітньо-професійних програм «Організація міжнародних 

перевезень», «Митна справа у транспортній галузі» / Н. Т. 

Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного 

контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 207 с. 

 

658(07) 

П784 
     Програма курсу та методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни "Менеджмент" для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом 

підготовки 073 "Менеджмент" для студентів денної форми 

навчання : за освітньо-професійними програмами: 

"Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний 

менеджмент)"; "Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності"; "Менеджмент природоохоронної діяльності": 

"Логістика" / І. Ф. Лаврик, Л. О. Литвишко, О. М. Височило, 

Т. М. Гончар ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 

2022. – 27 с. 

 

331.106(07) 

М545 

     Лавринович, О. А.  Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни "Чинники працевлаштування і 

кар'єрного росту" : для здобувачів освіти спеціальності 015 

"Професійна освіта (за спеціалізаціями)" спеціалізація 015.38 

"Професійна освіта (транспорт)", ОПП "Професійна освіта" 

(транспорт) / О. А. Лавринович, К. І. Алєксєєва ; НТУ, 

Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2022. – 30 с. 

 



 

 

330.1(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Мікроекономіка" для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : за освітньою 

програмою "Облік і оподаткування" спеціальності 071 "Облік 

і оподаткування" / О. С. Левіщенко, О. В. Комчатних, Н. К. 

Амеліна, С. В. Кривошеєва ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ 

: НТУ, 2022. – 28 с. 

 

330.1(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Мікроекономіка" для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : за освітньою 

програмою "Фінанси, банківська справа та страхування" 

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування" за заочною формою навчання / О. С. Левіщенко, 

О. В. Комчатних, Н. К. Амеліна, С. В. Кривошеєва ; НТУ, 

Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 28 с. 

 

519.2(07) 

М545 

     Левківська, Л. В.  Методичні вказівки до вивчення 

дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" 

: для студентів денної форми навчання спеціальності 075 

«Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг послуг» / Л. В. 

Левківська ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 

2022. – 91 с. 

 

658(07) 

М545 

     Ложачевська, О. М.  Методичні рекомендації до 

написання кваліфікаційної роботи бакалавра, для студентів 

спеціальності 073 "Менеджмент", ОПП "Менеджмент 

природоохоронної діяльності" / О. М. Ложачевська, О. О. 

Бакуліч, О. Р. Омельянович ; НТУ, Кафедра менеджменту. – 

Київ : НТУ, 2021. – 41 с. 

 

658(07) 

М545 
     Методичні рекомендації до написання 

кваліфікаційної роботи бакалавра, для студентів денної та 

заочної форми навчання, спеціальності 073 

"Менеджмент", ОПП "Менеджмент організацій та 

адміністрування" / О. М. Ложачевська, О. О. Бакуліч, О. Р. 

Омельянович, В. Ю. Ільченко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – 

Київ : НТУ, 2021. – 42 с. 

 



 

 

658(07) 

М545 

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до виконання 

самостійних та практичних робіт з дисципліни 

"Самоменеджмент" для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, В. В. Ігнатюк, К. Л. 

Железняк ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 

51 с. 

 

 

658(07) 

М545 

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до виконання 

самостійних та практичних робіт з дисципліни 

"Самоменеджмент" для студентів заочної форми навчання зі 

спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, В. В. Ігнатюк, К. Л. 

Железняк ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 

51 с. 

 

658(07) 

М545 

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до виконання 

самостійних та практичних робіт з дисципліни 

«Самоменеджмент» для студентів спеціальності 073 

«Менеджмент» денної форми навчання, першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, В. 

В. Ігнатюк, К. Л. Железняк ; НТУ, Кафедра менеджменту. – 

Київ : НТУ, 2022. – 52 с. 

 

658(07) 

М545 

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до виконання 

самостійних та практичних робіт з дисципліни 

«Самоменеджмент» для студентів спеціальності 073 

«Менеджмент» заочної форми навчання, першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, В. 

В. Ігнатюк, Ю. В. Малахова ; НТУ, Кафедра менеджменту. – 

Київ : НТУ, 2022. – 51 с. 

 

658(07) 

М545 
     Методичні рекомендації до написання 

кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів 

спеціальності 073 "Менеджмент ОПП "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / О. М. Ложачевська, О. 

Р. Омельянович, В. Ю. Ільченко, В. Г. Сєдой ; НТУ, Кафедра 

менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 38 с. 

 



 

 

658(07) 

М545 

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки та програма 

проведення виробничої та переддипломної практик для 

здобувачів освіти з спеціальності 073 "Менеджмент" першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : для 

освітньо-професійних програм: "Менеджмент організацій та 

адміністрування (транспортний менеджмент)", "Менеджмент 

природоохоронної діяльності", "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / О. М. Ложачевська, В. І. 

Порфіренко, М. М. Гребельник ; НТУ, Кафедра 

менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с. 

 

 

517.5(07) 

М545 

     Лоза, І. А.  Методичні вказівки до вивчення курсу та 

виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Елементи 

теорії функцій та функціонального аналізу» : для студентів 

спеціальності "Системний аналіз" денної форми здобуття 

освіти. Ч. 2. Теорія стискальних операторів / І. А. Лоза, Л. С. 

Рожок, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної 

механіки. – Київ : НТУ, 2022. – 44 с. 

 

531 

Л72 

     Лоза, І. А.  Теоретична механіка : навчальний посібник. 

Статика / І. А. Лоза, Л. С. Рожок, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра 

теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2022. – 93 

с. 

 

811.161.2 

(07) 

У453 

     Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним 

спрямуванням : вправи та завдання для самостійної роботи 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Г. Д. Малінська ; 

НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 

2022. – 49 с. 

 

811.161.2 

(07) 

У453 

     Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним 

спрямуванням : вправи та завдання для самостійної роботи 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології» / Г. Д. Малінська ; НТУ, 

Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 

2022. – 49 с. 

 



 

 

811.161.2 

М192 

     Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним 

спрямуванням. Вправи та завдання для самостійної роботи 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 071«Облік і оподаткування» / Г. Д. Малінська ; 

НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 

2021. – 49 с. 

 

811.161.2 

М192 

     Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним 

спрямуванням. Вправи та завдання для самостійної роботи 

студентів денної форми здобуття освіти спеціальності 242 

«Туризм» / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії 

держави і прав. – Київ : НТУ, 2021. – 45 с. 

 

 

 

 

517(07) 

М545 
     Методичні вказівки для виконання самостійної 

роботи при вивченні дисципліни "Математичний аналіз" 

для здобувачів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : освітня програма 

«Системний аналіз в транспортній інфраструктурі». 

Спеціальність 124 «Системний аналіз». Галузь знань 12 

"Інформаційні технології". Ч. 1 / Ю. А. Мейш, О. І. 

Білобрицька, О. В. Вишенська та ін. ; НТУ, Кафедра вищої 

математики. – Київ : НТУ, 2022. – 118 с.  

 

517(07) 

М545 

     Мейш, Ю. А.  Методичні вказівки для виконання 

самостійної роботи при вивченні дисципліни "Математичний 

аналіз" для здобувачів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : Освітня програма 

«Системний аналіз в транспортній інфраструктурі». 

Спеціальність 124 Системний аналіз. Галузь знань 12 

Інформаційні технології. Ч. 2 / Ю. А. Мейш, О. І. 

Білобрицька, І. Л. Соловйов ; НТУ, Кафедра вищої 

математики. – Київ : НТУ, 2022. – 86 с. 

 



 

 

378(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до виконання 

кваліфікаційної роботи на здобуття першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти для студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти : освітньо-професійної програми 

«Технології захисту навколишнього середовища на 

автозаправних комплексах та підприємствах будівельної 

індустрії» галузі знань 18 «Виробництво і технології» / В. В. 

Мозговий, С. А. Баран, І. І. Гринчак ; НТУ, Кафедра 

дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 

47 с. 

 

378(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки та програма до 

навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти : освітньо-професійної програми 

«Технології захисту навколишнього середовища на 

автозаправних комплексах та підприємствах будівельної 

індустрії» спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво і 

технології» / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. І. Гринчак ; НТУ, 

Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : 

НТУ, 2022. – 27 с. 

 

378(07) 

М545 
     Методичні вказівки та програма технологічної 

практики для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти : освітньо-професійної програми «Технології 

захисту навколишнього середовища на автозаправних 

комплексах та підприємствах будівельної індустрії» 

спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» галузі знань 18 «Виробництво і технології» / В. 

В. Мозговий, С. А. Баран, О. О. Густєлєв, І. І. Гринчак ; НТУ, 

Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : 

НТУ, 2022. – 28 с. 

 

378(07) 

М545 
     Методичні вказівки та програма 

передкваліфікаційної практики для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : освітньо-професійної 

програми «Технології захисту навколишнього середовища на 

автозаправних комплексах та підприємствах будівельної 

індустрії» спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво і 

технології» / В. В. Мозговий, С. А. Баран, О. О. Густєлєв та 

ін. ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – 

Київ : НТУ, 2022. – 29 с. 

 



 

 

624.13(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Грунтознавство» для студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

освітньо-професійної програми «Технології захисту 

навколишнього середовища на автозаправних комплексах та 

підприємствах будівельної індустрії» спеціальності 183 

«Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 

18 «Виробництво і технології» / В. В. Мозговий, С. А. Баран, 

О. М. Куцман ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних 

матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 53 с. 

 

378(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної 

роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої 

освіти для студентів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти заочної форми навчання : освітньо-професійної 

програми «Технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія», галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» / В. 

В. Мозговий, О. О. Густєлєв, С. А. Баран, О. М. Куцман ; 

НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – 

Київ : НТУ, 2022. – 47 с. 

 

69(07) 

М545 

     Мороз, В. В.  Методичні вказівки для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Будівельні і дорожні 

машини» для студентів денної і заочної форм навчання 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньою 

програмою «Будівельні та дорожні машини і устаткування» : 

у двох частинах / В. В. Мороз ; НТУ, Кафедра інженерії 

машин транспортного будівництва. – Київ : НТУ, 2022. – 71 с. 

 

625.08(07) 

М545 

     Мороз, В. В.  Методичні вказівки для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні машини 

транспортного будівництва» для студентів денної і заочної 

форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за 

освітньою програмою «Експлуатація, випробування та сервіс 

машин» : у двох частинах / В. В. Мороз ; НТУ, Кафедра 

інженерії машин транспортного будівництва. – Київ : НТУ, 

2022. – 73 с. 

 



 

 

811.111(07) 

М545 

     Москаленко, О. І.  Методичні рекомендації для 

підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з 

дисципліни "Комунікативні стратегії англійської мови" : для 

студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 

275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" 

/ О. І. Москаленко, І. О. Сілютіна ; НТУ, Кафедра іноземної 

філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2022. – 57 с. 

 

81'25(07) 

М545 

     Мошковська, Л. М.  Методичні рекомендації для 

підготовки до практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Практикум перекладу 

інформаційно-аналітичних матеріалів» : для студентів ІV 

курсу за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

денної форми навчання / Л. М. Мошковська, Л. О. Шевчук ; 

НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 

2022. – 73 с. 

 

656.6(07) 

М545 

     Мудрак, К. В.  Методичні вказівки для виконання 

практичних робіт та РГР з курсу «Контент екологізації 

виконання технологічних операцій на автозаправних 

комплексах» для студентів денної форми навчання : 

спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» освітня програма «Технології захисту 

навколишнього середовища на автозаправних комплексах та 

підприємствах будівельної індустрії» (ТЗ) / К. В. Мудрак, В. 

В. Мозговий ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних 

матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 14 с. 

 

502(07) 

М545 

     Мудрак, К. В.  Методичні вказівки для виконання 

практичних робіт та РГР з курсу "Контент моніторингу 

довкілля та методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища" для студентів денної форми навчання : зі 

спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього 

середовища", освітня програма "Технології захисту 

навколишнього середовища на автозаправних комплексах та 

підприємствах будівельної індустрії" / К. В. Мудрак, Н. Г. 

Пархоменко ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних 

матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2022. – 20 с. 

 



 

 

378(07) 

П784 

     Наумова, Н. М.  Програма та методичні рекомендації 

до проведення педагогічної практики для студентів денної та 

заочної форми навчання другого магістерського рівня вищої 

освіти освітнього ступеня "магістр" : галузь знань 02 

"Культура і мистецтво". Спеціальність 029 "Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа". Освітня програма 

"Консолідована інформація" / Н. М. Наумова, Н. Ю. Зозуля, 

В. Л. Олійник ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 36 

с. 

 

379.85(07) 

М545 

     Парубець, О. В.  Методичні вказівки до практичних 

занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з 

навчальної дисципліни "Міжнародний туризм" : для студентів 

денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальність: 242 "Туризм" / О. В. Парубець, О. М. 

Мамонтова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2021. – 19 

с. 

 

379.85(07) 

М545 

     Парубець, О. В.  Методичні вказівки до практичних 

занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з 

навчальної дисципліни "Міжнародний туризм" : для студентів 

денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальність: 242 "Туризм" / О. В. Парубець, О. М. 

Мамонтова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2021. – 20 

с. 

 

379.85(07) 

М545 

     Парубець, О. В.  Методичні вказівки до практичних 

занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з 

навчальної дисципліни "Основи міжнародного туризму" : для 

студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальність: 242 "Туризм" / О. В. 

Парубець, О. М. Мамонтова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : 

НТУ, 2021. – 20 с. 

 

658.51(07) 

М545 

     Петрик, А. В.  Методичні вказівки з виконання 

курсового проекту з дисципліни «Митно-логістичне 

забезпечення виробничих процесів» для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти : спеціальності 275 

«Транспортні технології (за видами)», спеціалізації 275.03 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

освітньої програми «Митна справа у транспортній галузі» / А. 

В. Петрик ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та 

митного контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 39 с. 



 

 

 

658.51(07) 

М545 

     Петрик, А. В.  Методичні вказівки з виконання 

самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Митно-логістичне забезпечення виробничих процесів» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : 

спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)», 

спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» освітньої програми «Митна 

справа у транспортній галузі» / А. В. Петрик ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2022. – 36 с. 

 

658.51 

О-617 

     Петрик, А. В.  Опорний конспект лекцій з дисципліни 

«Митно-логістичне забезпечення виробничих процесів» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» : 

спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» освітньої програми «Митна 

справа у транспортній галузі» / А. В. Петрик ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2022. – 104 с. 

 

658.51(07) 

Р584 

     Петрик, А. В.  Робоча програма і методичні вказівки з 

виконання практичних робіт студентів з дисципліни 

«Митно-логістичне забезпечення виробничих процесів» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : 

спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)», 

спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» освітньої програми «Митна 

справа у транспортній галузі» / А. В. Петрик ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2022. – 30 с. 

 

378 

М545 
     Методичні рекомендації до виконання 

кваліфікаційних робіт магістра для студентів денної 

форми навчання другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за 

видами)» : спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті), освітньо-професійної програми 

«Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних 

перевезень» / В. П. Поліщук, О. Д. Гульчак, О. Т. Лановий та 

ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки 

дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 39 с. 

 



 

 

378 

М545 

     Методичні рекомендації до виконання 

кваліфікаційних робіт магістра для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 275 

«Транспортні технології (за видами)», спеціалізації 275.03 

«Транспортні технології (на автотранспорті) : 

освітньо-професійної програми «Інтелектуальні системи 

управління дорожнім рухом» / В. П. Поліщук, О. Т. Лановий, 

О. П. Дзюба та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 41 с. 

 

656.11(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання практичних та 

лабораторних робіт з дисципліни «Управління дорожнім 

рухом» для студентів за спеціальністю 275 «Транспортні 

технології (за видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні 

технології (на автотранспорті) : освітньо-наукової програми 

«Розумний транспорт та логістика для міст» / В. П. Поліщук, 

С. В. Янішевський, О. П. Дзюба, О. О. Коляда ; НТУ, Кафедра 

транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : 

НТУ, 2022. – 37 с. 

 

656.11(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання курсового проекту 

з дисципліни «Управління дорожнім рухом» для студентів 

за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за 

видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автотранспорті) : освітньо-наукової програми «Розумний 

транспорт та логістика для міст» / В. П. Поліщук, С. В. 

Янішевський, О. П. Дзюба, О. В. Семенченко ; НТУ, Кафедра 

транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : 

НТУ, 2022. – 39 с. 

 

656.11(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Спеціальні методи організації дорожнього 

руху» для студентів за спеціальністю 275 «Транспортні 

технології (за видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні 

технології (на автотранспорті) : освітньо-професійної 

програми «Інтелектуальні системи управління дорожнім 

рухом» / В. П. Поліщук, С. В. Янішевський, А. А. Корчевська, 

О. О. Коляда ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки 

дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 36 с. 

 



 

 

656.11(07) 

М545 

     Методичні вказівки та програма для проходження 

науково-дослідницької практики для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Інтелектуальні системи управління дорожнім 

рухом» : галузь знань 27 Транспорт за спеціальністю 275 

«Транспортні технології (за видами)», спеціалізація 275.03 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / В. 

Поліщук, О. Гульчак, О. Коцюк та ін. ; НТУ, Кафедра 

транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : 

НТУ, 2022. – 16 с. 

 

656(07) 

М545 
     Методичні вказівки та програма для проходження 

науково-дослідницької практики для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Розумний транспорт і логістика для міст» : 

галузь знань 27 Транспорт за спеціальністю 275 «Транспортні 

технології (за видами)», спеціалізація 275.03 «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» / В. Поліщук, О. 

Гульчак, О. Коцюк та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних 

систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 16 

с. 

 

656.073(07) 

М545 
     Методичні вказівки та програма для проходження 

науково-дослідницької практики для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Транспортно-логістичні системи вантажних 

автомобільних перевезень» : галузь знань 27 Транспорт за 

спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», 

спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» / В. Поліщук, О. Гульчак, О. 

Коцюк та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки 

дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 16 с. 

 

656.073 

К65 

     Прокудін, Г. С.  Конспект лекцій з дисципліни «Моделі 

та методи оптимізації перевезень у міжнародному 

сполученні» для студентів спеціальності 275 «Транспортні 

технології (за видами)» спеціалізації 275.03 "Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)" : 

освітньо-професійних програм "Організація міжнародних 

перевезень" та "Митна справа у транспортній галузі" другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

навчання / Г. С. Прокудін, І. І. Прокудіна ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2022. – 88 с. 



 

 

 

656.025(07) 

М545 

     Прокудін, Г. С.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Моделі та методи оптимізації 

перевезень у міжнародному сполученні» для студентів 

спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» : 

спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)" освітньо-професійних програм 

"Організація міжнародних перевезень" та "Митна справа у 

транспортній галузі" другого (магістерського) рівня вищої 

освіти ... / Г. С. Прокудін, І. І. Прокудіна ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2022. – 72 с. 

 

656.025(07) 

Р584 

     Прокудін, Г. С.  Робоча програма та методичні вказівки 

до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі та 

методи оптимізації перевезень у міжнародному сполученні» 

для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за 

видами)» : спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)" освітньо-професійних програм 

"Організація міжнародних перевезень" та "Митна справа у 

транспортній галузі" другого (магістерського) рівня вищої 

освіти... / Г. С. Прокудін, І. І. Прокудіна ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2022. – 94 с. 

 

656(07) 

М545 
     Методичні вказівки по виконанню 

розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 

«Дослідження операцій в транспортних системах» : Рівень 

вищої освіти перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на 

основі ОР молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра (тех.). Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 

275 "Транспортні технології (за видами)" / Г. С. Прокудін, О. 

А. Чупайленко, Т. Г. Хоботня, О. Г. Прокудін ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2021. – 37 с. 

 



 

 

656(07) 

М545 

     Методичні вказівки по виконанню самостійної 

роботи студентів з навчальної дисципліни «Дослідження 

операцій в транспортних системах» : Рівень вищої освіти 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОР 

молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра (тех.). 

Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 275 "Транспортні 

технології (за видами)" / Г. С. Прокудін, О. А. Чупайленко, Т. 

Г. Хоботня, О. Г. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних 

перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 19 с. 

 

656 

О-617 
     Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Дослідження операцій в транспортних системах» : Рівень 

вищої освіти перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на 

основі ОР молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра (тех.). Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 

275 "Транспортні технології (за видами)" / Г. С. Прокудін, О. 

А. Чупайленко, Т. Г. Хоботня, О. Г. Прокудін ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2021. – 34 с. 

 

656(07) 

Р584 
     Робоча програма і методичні вказівки з виконання 

практичної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Дослідження операцій в транспортних системах». : рівень 

вищої освіти перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на 

основі ОР молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра (тех.). Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 

275 "Транспортні технології (за видами)" / Г. С. Прокудін, О. 

А. Чупайленко, Т. Г. Хоботня, О. Г. Прокудін ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2021. – 32 с. 

 

379.831(07) 

М545 

     Рудєв, І. М.  Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни "Організація активного туризму" для 

студентів денної та заочної форм навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 242 

"Туризм / І. М. Рудєв, Я. М. Соломка ; НТУ, Кафедра 

туризму. – Київ : НТУ, 2022. – 16 с. 

 



 

 

379.85(07) 

М545 

     Рудєв, І. М.  Методичні рекомендації до практичних 

занять з дисципліни "Організація анімаційної діяльності" : для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 242 "Туризм", освітньою програмою "Туризм", 

"Міжнародний туризм", всіх форма навчання / І. М. Рудєв, Я. 

М. Соломка ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2021. – 51 

с. 

 

656.073(07) 

М545 
     Методичні вказівки та програма проведення 

виробничої практики для студентів денної форми 

навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

освітня програма «Транспортно–логістичні системи 

вантажних автомобільних перевезень», галузь знань 27 

Транспорт, спеціальність 275 «Транспортні технології (за 

видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному траснспорті)» / Л. В. Сауляк, І. Б. Осадчук, О. 

В. Семенченко та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 25 с. 

 

656(07) 

М545 

     Методичні вказівки та програма проведення 

виробничої практики для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : освітня програма 

«Транспортна логістика міста», галузь знань 27 Транспорт, 

спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», 

спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному траснспорті)» / Л. В. Сауляк, І. Б. Осадчук, О. 

В. Семенченко та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 23 с. 

 

656.073(07) 

М545 
     Методичні вказівки та програма проведення 

навчальної практики для студентів денної форми 

навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

освітня програма «Транспортно–логістичні системи 

вантажних автомобільних перевезень», галузь знань 27 

Транспорт, спеціальність 275 «Транспортні технології (за 

видами)», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному траснспорті)» / Л. В. Сауляк, І. Б. Осадчук, О. 

В. Семенченко та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 22 с. 

 



 

 

656(07) 

М545 

     Методичні вказівки та програма проведення 

навчальної практики для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : освітня програма 

«Транспортна логістика міста», галузь знань 27 Транспорт, 

спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», 

спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному траснспорті)» / Л. В. Сауляк, І. Б. Осадчук, О. 

В. Семенченко та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 22 с. 

 

656.11(07) 

М545 
     Методичні вказівки та програма проведення 

виробничої практики для студентів денної форми 

навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

освітня програма «Інтелектуальні системи управління 

дорожнім рухом», галузь знань 27 Транспорт, спеціальність 

275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізації 275.03 

«Транспортні технології (на автомобільному траснспорті)» / 

О. В. Семенченко, С. О. Котова, О. О. Коляда та ін. ; НТУ, 

Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – 

Київ : НТУ, 2022. – 23 с. 

 

656.11(07) 

М545 
     Методичні вказівки та програма проведення 

навчальної практики для студентів денної форми 

навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

освітня програма «Інтелектуальні системи управління 

дорожнім рухом», галузь знань 27 Транспорт, спеціальність 

275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізації 275.03 

«Транспортні технології (на автомобільному траснспорті)» / 

О. В. Семенченко, С. О. Котова, О. О. Коляда та ін. ; НТУ, 

Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – 

Київ : НТУ, 2022. – 24 с. 

 

621.43(07) 

М545 

     Сирота, О. В.  Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Надійність двигунів 

внутрішнього згорання» : для студентів денної форми 

навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне 

машинобудування» освітньої програми: “Технічне 

обслуговування та діагностика автомобільних двигунів” / О. 

В. Сирота, Д. М. Тріфонов, Є. В. Шуба ; НТУ, Кафедра 

двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2022. – 26 с. 

 



 

 

629.3.064 

(07) 

М545 

     Методичні вказівки до вивчення дисципліни 

«Електричне та електронне обладнання будівельних та 

дорожніх машин» для студентів заочної форми навчання 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» : 

освітньо-професійна програми «Будівельні та дорожні 

машини і устаткування», «Експлуатація, випробування та 

сервіс машин» / О. Є. Січко, М. М. Ященко, П. Д. Годованюк, 

О. О. Пархоменко ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації 

автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 30 с. 

 

629.3.05(07) 

М545 
     Методичні вказівки до вивчення дисципліни 

«Особливості ТО та ремонту автомобілів з електронними 

системами керування» для студентів заочної форми 

навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за 

скороченим строком навчання (освітньо-професійна програма 

«Автомобільний транспорт») / О. Є. Січко, М. М. Ященко, П. 

Д. Годованюк, О. О. Пархоменко ; НТУ, Кафедра технічної 

експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 

26 с. 

 

 

621.43(07) 

М545 

     Тріфонов, Д. М.  Методичні вказівки до проведення 

лабораторних робіт з дисципліни «Системи двигунів 

внутрішнього згорання та їх технічне обслуговування» : для 

студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 

«Енергетичне машинобудування» / Д. М. Тріфонов, О. В. 

Сирота ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 

2022. – 57 с. 

 

504(07) 

М545 

     Хорькова, Г. В.  Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни "Екологія" : для студентів денної форми 

навчання спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології" / Г. В. Хорькова ; НТУ, 

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 

2021. – 35 с. 

 

504(07) 

М545 

     Хорькова, Г. В.  Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни "Екологія" : для студентів денної форми 

навчання ОПП "Підприємництво в сфері управління 

нерухомим майном", галузь знань 07, спеціальність 076 / Г. В. 

Хорькова ; НТУ, Кафедра екології та безпеки 

життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 35 с. 



 

 

 

504(07) 

М545 

     Хорькова, Г. В.  Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни "Основи екології" : для студентів денної 

форми навчання ОПП "Геодезія/Оцінка землі та нерухомого 

майна", галузь знань 19, спеціальність 193 / Г. В. Хорькова ; 

НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : 

НТУ, 2021. – 35 с. 

 

504(03) 

Х955 

     Хрутьба, В. О.  Словник-довідник термінів з 

управління екологічними проєктами : навчально-довідкове 

видання для здобувачів за освітніми програмами 

спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища», 073 «Менеджмент», / В. О. 

Хрутьба, В. І. Зюзюн, Р. С. Лисак ; НТУ, Кафедра екології та 

технологій захисту навколишнього середовища. – Київ : НТУ, 

2022. – 38 с. 

 

504 

О-741 

     Основи безпеки людини : навчальний посібник для 

здобувачів першого та другого рівні вищої освіти за всіма 

освітніми програмами : електронне мережне навчальне 

видання / В. О. Хрутьба, В. І. Зюзюн, Г. В. Хорькова, О. В. 

Спасіченко ; НТУ, Кафедра екології та технологій захисту 

навколишнього середовища. – Київ : НТУ, 2022. – 225 с. 

 

504 

У677 

     Управління екологічними проєктами : навчальний 

посібник здобувачів за освітніми програмами спеціальностей 

101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища», 073 «Менеджмент» / В. О. Хрутьба, В. І. Зюзюн, 

Ю. С. Хрутьба та ін. ; НТУ, Кафедра екології та технологій 

захисту навколишнього середовища. – Київ : НТУ, 2022. – 186 

с. 

 

378(07) 

М545 

     Хрутьба, В. О.  Методичні вказівки до проведення 

виробничої практики для студентів денної форми здобуття 

освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузі 

знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 183 

«Технології захисту навколишнього середовища» / В. О. 

Хрутьба, О. П. Кобзиста, С. В. Коломієць ; НТУ, Кафедра 

екології та технологій захисту навколишнього середовища. – 

Київ : НТУ, 2022. – 20 с. 

 



 

 

378(07) 

М545 

     Хрутьба, В. О.  Методичні вказівки до проведення 

науково-дослідницької практики для студентів денної форми 

здобуття освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти : 

галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 

183 «Технології захисту навколишнього середовища» / В. О. 

Хрутьба, О. П. Кобзиста, С. В. Коломієць ; НТУ, Кафедра 

екології та технологій захисту навколишнього середовища. – 

Київ : НТУ, 2022. – 21 с. 

 

379.85(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання практичних занять 

з дисципліни "Транспортне забезпечення в туризмі" : для 

студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 

"Бакалавр" галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

Спеціальність 242 "Туризм" / В. В. Ципко, О. К. Грищук, С. І. 

Іванчук, В. А. Бондаренко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : 

НТУ, 2021. – 21 с. 

 

379.85(07) 

М545 

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни "Географія туризму та 

країнознавство" : для студентів денної та заочної форми 

навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальність 242 "Туризм" / В. В. Ципко, К. Д. Діденко ; 

НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2021. – 24 с. 

 

379.85(07) 

М545 

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки для проходження 

навчальної практики студентами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти : спеціальність 242 «Туризм» / В. В. 

Ципко, С. І. Іванчук, А. О. Пильченко ; НТУ, Кафедра 

туризму. – Київ : НТУ, 2022. – 19 с. 

 

379.85(07) 

М545 

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до проходження 

виробничої (організаційно-економічної) практики бакалаврів 

студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

спеціальність: 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина. – 

Київ : НТУ, 2022. – 17 с. 

 

379.85(07) 

М545 

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки та рекомендації до 

виконання кваліфікаційних робіт для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 242 

"Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина, А. О. Пильченко ; 

НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2022. – 47 с. 

 



 

 

629.3(07) 

М545 

     Чуб, А. М.  Методичні вказівки для практичних робіт з 

дисципліни "Автоматизація транспортних машин" для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спец. 015 "Професійна освіта (транспорт" / А. М. Чуб, В. О. 

Хаврук ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та 

автосервісу. – Київ : НТУ, 2022. – 49 с. 

 

656 

К65 
     Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії 

транспортних процесів і систем» для студентів 

спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» 

спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» : ОП «Організація 

міжнародних перевезень», ОП «Митна справа у транспортній 

галузі», ОП «Транспортні технології та управління на 

автомобільному транспорті» ... / C. М. Шарай, В. В. Лебідь, К. 

Ю. Гілевська, Н. А. Катрушенко ; НТУ, Кафедра міжнародних 

перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 123 с. 

 

811.161.2 

(07) 

У455 

     Шкода, А. В.  Українська мова за професійним 

спрямуванням. Завдання для самостійної роботи : для 

студентів денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" / А. В. Шкода ; 

НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 

2022. – 77 с. 

 

811.161.2 

Ш67 

     Шкода, А. В.  Українська мова за професійним 

спрямуванням. Завдання для самостійної роботи : для 

студентів денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа" / А. В. Шкода ; НТУ, Кафедра теорії та історії 

держави і права. – Київ : НТУ, 2022. – 78 с. 

 

811.161.2 

Ш67 

     Шкода, А. В.  Українська мова за професійним 

спрямуванням. Завдання для самостійної роботи : для 

студентів денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 275 "Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)" / А. В. Шкода ; НТУ, Кафедра 

теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2022. – 79 с. 

 



 

 

711.4(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Транспортне планування значних та 

найзначніших міст» для студентів за спеціальністю 275 

«Транспортні технології (за видами)» : спеціалізації 275.03 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», 

освітньо-професійної програми «Транспортно логістичні 

системи вантажних автомобільних перевезень» / С. В. 

Янішевський, О. П. Дзюба, А. А. Корчевська, І. А. Виговська ; 

НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього 

руху. – Київ : НТУ, 2022. – 23 с. 

 

656.025(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 

дисципліни «Управління потоками міського руху в центрі 

міста» для студентів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за 

видами)» : 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)», освітньо-наукової програми 

«Розумний транспорт та логістика для міст» / С. В. 

Янішевський, А. А. Корчевська, О. О. Коляда, О. В. 

Семенченко ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки 

дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2022. – 33 с. 

 

656.13(07) 

П784 
     Програма та методичні вказівки до технологічної 

практики для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт» (освітньо-професійна програма 

«Автомобільний транспорт») / М. М. Ященко, В. С. 

Подпіснов, А. М. Чуб, О. О. Пархоменко ; НТУ, Кафедра 

технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : 

НТУ, 2022. – 27 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВИДАННЯ ІНШИХ УСТАНОВ 
 

379.85 

А462 

     Александрова, С. А.  Детермінанти розвитку туризму : 

колективна монографія / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. 

А. Нохріна ; Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова ; за заг. ред. І. М. 

Писаревського. – Харків : ХНУМГ, 2018. – 160 с. 

 

379.85 

А65 

     Андренко, І. Б.  Менеджмент туризму : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Б. 

Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харківський 

національний університет міського господарства імені О. М. 

Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 403 с. 

 

379.85 

Б158 

     Баєв, В. В.  Основи туроперейтингу : навчальний 

посібник / В. В. Баєв ; МАУП. – Київ : Персонал, 2018. – 156 

с. 

 

640.41 

Б189 

     Байлик, С. І.  Організація готельного господарства : 

підручник для студентів вищих навчальних закладів / С. І. 

Байлик, І. М. Писаревський ; Харківський національний 

університет міського господарства імені О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ, 2015. – 330 с. 

 

651.4 

Б393 

     Бездрабко, В. В.  Управлінське документознавство : 

навчальний посібник / В. В. Бездрабко ; Київський 

національний університет культури і мистецтв, Інститут 

державного управління і права. – Київ, 2006. – 209 с. 

 

001 

Б533 

     Бєсов, Л. М.  Історія науки і техніки : навчальний 

посібник для студентів ВНЗ / Л. М. Бєсов ; НТУ «ХПІ». – 3-тє 

вид., переробл. і доп. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 383 с. 

 

504 

О-753 
     Основи енерготехнологій в екологістичному аспекті : 

навчальний посібник для здобувачів освітніх ступенів 

«Бакалавр», «Магістр» : за освітніми програмами 

"Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних 

систем", "Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та 

мехатронних комплексів" спеціальностей 141, 144 / С. В. 

Бойченко, О. Е. Максименко, А. В. Яковлєва та ін. ; 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – Київ : КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 229 с. 

 



 

 

008(477) 

Б78 

     Бокань, В.  Історія культури України : навчальний 

посібник / В. Бокань, Л. Польовий ; МАУП. – 3-тє вид., 

стереотипне. – Київ : МАУП, 2002. – 256 с. 

 

379.85 

Б879 

     Брич, В. Я.  Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич ; 

Тернопільський національний економічний університет. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 440 с. 

 

025.3(07) 

M29 
     MARC 21 формат для бібліографічних даних : 

методичні рекомендації : скорочений варіант / О. Бруй, О. 

Малецька, Т. Чорна, І. Баньковська ; Науково-технічна 

бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного 

університету України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського", Наукова бібліотека Національного 

університету "Києво-Могилянська академія"... – 2-ге видання, 

перероблене та доповнене. – Київ : Українська бібліотечна 

асоціація, 2021. – 506 с. 

 

379.85 

Б892 

     Брусільцева, Г. М.  Правове регулювання туристичної 

діяльності : навчальний посібник / Г. М. Брусільцева, О. Г. 

Зима ; Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ, 2019. – 214 с. 

 

614.88 

В14 

     Вайда, Т. С.  Долікарська допомога : навчальний 

посібник для курсантів, студентів та слухачів закладів вищої 

освіти МВС України / Т. С. Вайда ; Одеський державний 

університет внутрішніх справ. – Хесрон : Олді-Плюс, 2019. – 

874 с. 

 

004 

В18 

     Варенко, В. М.  Інформаційно-аналітична діяльність : 

навчальний посібник / В. М. Варенко ; НАУ. – Київ : 

Університет «Україна», 2014. – 417 с. 

 

504 

В279 

     Величко, В. В.  Організація рекреаційних послуг : 

навчальний посібник для студентів напряму підготовки 

«Туризм» / В. В. Величко ; Харківський національний 

університет міського господарства імені О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ, 2013. – 202 с. 

 

002 

В581 

     Власова, Г. В.  Аналітико-синтетична переробка 

інформації : навчальний посібник / Г. В. Власова, В. І. 

Лутовинова, Л. І. Титова ; ДАКККіМ. – Киев : ДАКККіМ, 

2006. – 298 с. 

 



 

 

379.85 

Г124 

     Гаврилов, В. П.  Інформаційні системи і технології в 

туризмі : навчальний посібник для студентів напряму 

підготовки 6.140103 "Туризм" / В. П. Гаврилов ; Харківський 

національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця. – Харків : ХНЕУ, 2016. – 167 с. 

 

39 

Е885 

     Етнографія українців : навчальний посібник / М. С. 

Глушко, С. А. Макарчук, Р. Ф. Кирчів, Р. Б. Сілецький ; за 

редакцією проф. С. А. Макарчука. – 3-тє вид., перероблене і 

доповнене. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 712 с. 

 

379.85 

Г614 

     Голод, А.  Безпека регіональних туристичних систем : 

теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія / 

А. Голод ; Львівський державний університет фізичної 

культури. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 340 с. 

 

02 

У592 
     Університетська бібліотека: нова сфера 

інформаційної взаємодії : монографія / Н. Г. Грабар, В. О. 

Ільганаєва, Л. В. Кислюк та ін. ; Дніпропетровський 

національний університет залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2016. – 204 с. 

 

656.7 

Б402 

     Безпека на повітряному транспорті : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Ф. 

Дмитриченко, І. П. Гамеляк, І. І. Попелиш, С. О. Корітчук ; 

НТУ, Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2022. – 199 с. 

 

02(08) 

Д843 

     Дурняк, Б. В.  Стандарти в поліграфії та видавничій 

справі : довідник / Б. В. Дурняк, В. П. Ткаченко, І. Б. 

Чеботарьова. – Львів : Українська академія друкарства, 

2011. – 320 с. 

 

502.5 

Д848 

     Дутчак, С. В.  Туристсько-рекреаційні ресурси 

ландшафтів : монографія / С. В. Дутчак. – Чернівці : Родовід, 

2014. – 194 с. 

 

338.48 

Д999 

     Дядечко, Л. П.  Економіка туристичного бізнесу : 

навчальний посібник / Л. П. Дядечко. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2007. – 138 с. 

 

004 

З-382 

     Захарова, І. В.  Основи інформаційно-аналітичної 

діяльності : навчальний посібник для студентів ВНЗ / І. В. 

Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 

2013. – 336 с. 



 

 

 

656.025 

О-641 

     Організація та логістика перевезень : підручник / М. 

С. Ізтелеуова, І. В. Грицук, П. М. Арімбекова, Л. А. 

Тарандушка. – Черкаси : Олді-Плюс, 2021. – 265 с. 

 

379.85 

С833 

     Стратегія сталого розвитку (туристична галузь) : 

навчальний посібник / В. М. Ісаєнко, К. Д. Ніколаєв, К. О. 

Бабікова та ін. – Київ : Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова, 2014. – 301 с. 

 

930.25 

К17 

     Калакура, Я. С.  Архівознавство : підручник для 

студентів вищих навчальних закладів України / Я. С. 

Калакура. – Київ, 1998. – 229 с. 

 

930.25 

К17 

     Калакура, Я. С.  Архівознавство : підручник для 

студентів вищих навчальних закладів України / Я. С. 

Калакура, І. Б. Матяш. – Київ : Академія, 2002. – 268 с. 

 

379.85 

К178 

     Калюга, Т. О.  Теоретичні та практичні основи 

розслідування шахрайства у сфері надання туристичних 

послуг : монографія / Т. О. Калюга, К. О. Чаплинський ; 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ. – Херсон : Гельветика, 2020. – 238 с. 

 

379.85 

К604 

     Колісник, Г. М.  Бухгалтерський облік в туризмі : 

навчальний посібник / Г. М. Колісник, Л. О. Гелей, Т. П. 

Данканич ; Ужгородський національний університет. – 

Ужгород : Говерла, 2016. – 140 с. 

 

651.4 

К636 
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