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КАФЕДРИ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (2011-2021) 

 

ПРОГРАМИ 

 

656(07) 

Д703 

     Кунда, Н. Т.  Дослідження операцій у транспортних 

системах : робоча програма, методичні вказівки, контрольні 

завдання для студентів напряму "Транспортні технології" 

фахового спрямування "Організація перевезень та управління 

на транспорті" заочної форми навчання : в рамках 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

/ Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Київ 

: НТУ, 2011. – 37 с 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

339.138(07) 

М545 

     Гурч, Л. Н.  Методические указания к выполнению 

практических работ по дисциплине "Основы маркетинга" : 

для студентов дневной формы обучения Специальность 275 

"Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)" / 

Л. Н. Гурч, Ю. Н. Солоденко ; НТУ, Кафедра транспортных 

систем и БДД. – Киев : НТУ, 2019. – 97 с. 

 

656.073.27 

(07) 

М545 

     Лисенко, І. В.  Методичні вказівки до виконання 

курсового проекту з дисципліни "Проектування 

транспортно-складських комплексів" : для студентів 

спеціальності 275 "Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)" / І. В. Лисенко ; НТУ, Кафедра 

транспортних технологій. – Київ : НТУ, 2018. – 41 с. 

 

656(07) 

П359 

     Піцик, М. Г.  Методичні вказівки до виконання 

контрольної робіти з дисципліни «Проектування 

транспортно-термінальних систем» для студентів заочної 

форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології 

(за видами)» : спеціалізація 275.03 «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна 

програма «Транспортні технології та управління на 

автомобільному транспорті», 1-го (бакалаврського) рівня ... 

/ М. Г. Піцик, Н. О. Лужанська, І. Г. Лебідь ; НТУ, Кафедра 

транспортних технологій. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с. 

 



656(07) 

П359 

     Піцик, М. Г.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Проектування 

транспортно-термінальних систем» для студентів заочної 

форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології 

(за видами)» : спеціалізація 275.03 «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)», освітньо-професійна 

програма «Транспортні технології та управління на 

автомобільному транспорті», 1-го (бакалаврського) рівня ... / 

М. Г. Піцик, Н. О. Лужанська, І. Г. Лебідь ; НТУ, Кафедра 

транспортних технологій. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с. 

 

658.286(07) 

М545 

     Тарасенко, О. М.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Управління ланцюгом 

постачань» для студентів денної форми навчання 

спеціальності 8.07010102, 7.07010102 «Організація перевезень 

і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» спец. : 

«Організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті», «Організація міжнародних перевезень», 

«Організація митного контролю на транспорті» / О. М. 

Тарасенко, О. О. Гуща, І. В. Даниленко ; НТУ, Кафедра 

транспортних технологій. – Київ : НТУ, 2014. – 40 с.  

 

656(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання дипломного 

проекту на здобуття ступеня бакалавра для студентів для 

студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)" / Р. А. Хабутдінов, О. М. 

Тарасенко, С. В. Ширяєва та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних 

технологій. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с. 

 

656.13(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання магістерської 

роботи для студентів спеціальності 7.07010102 

«Організація перевезень і управління на транспорті 

(автомобільний транспорт)» спеціалізації «Організація 

перевезень і управління на автомобільному транспорті» : 

навчально-методичне видання / Р. А. Хабутдінов, О. М. 

Тарасенко, С. В. Ширяєва та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних 

технологій. – Київ : НТУ, 2014. – 44 с.  

 

656(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання курсового проекту 

з дисципліни «Сучасні транспортні технології» : для 

студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» спеціалізації «Організація 

перевезень і управління на автомобільному транспорті» / Р. А. 

Хабутдінов, І. В. Хмельов, М. Г. Піцик, І. І. Гальона ; НТУ, 

Кафедра транспортних технологій. – Київ : НТУ, 2017. – 28 с. 



 

656.13(07) 

М545 
     Методичні вказівки до проходження виробничої 

практики : для студентів освітньо-професійної програми 

«Транспортні технології та управління на автомобільному 

транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» / Р. А. Хабутдінов, С. В. 

Ширяєва, І. В. Хмельов та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних 

технологій. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. 

 

656.13(07) 

М545 
     Методичні вказівки до проходження 

науково-дослідницької практики студентами денної та 

заочної форм навчання ступеня магістра : Галузь знань 27 

"Транспорт". Спеціальність 275"Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)". Освітньо-професійна програма 

"Транспортні технології та управління на автомобільному 

транспорті" / Р. А. Хабутдінов, С. В. Ширяєва, І. В. Хмельов 

та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Київ : НТУ, 

2018. – 24 с.  

 

656.13(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання дипломного 

проекту для студентів спеціальності 7.07010102 

«Організація перевезень і управління на транспорті 

(автомобільний транспорт)» спеціалізації «Організація 

перевезень і управління на автомобільному транспорті» : 

навчально-методичне видання / Р. А. Хабутдінов, С. В. 

Ширяєва, І. В. Хмельов та ін. ; НТУ, Кафедра транспортних 

технологій. – Київ : НТУ, 2014. – 44 с.  

 

656.073(07) 

М545 

     Ширяева, С. В.  Методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплине "Грузовые перевозки" на 

тему : "Усовершенствование перевозки грузов в смешанном 

сообщении" : для студентов дневной формы обучения 

направления подготовки 6.07010102 / С. В. Ширяева, Н. Ю. 

Селиванова ; НТУ, Кафедра транспортных технологий. – 

Киев : НТУ, 2013. – 42 с.  

 

656.073(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Вантажні перевезення» : для студентів денної 

форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 

технології (автомобільний транспорт)» / С. В. Ширяєва, Н. Ю. 

Селіванова, Н. В. Коп'як, І. В. Даниленко ; НТУ, Кафедра 

транспортних технологій. – Київ : НТУ, 2014. – 48 с.  

 



656.96(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання індивідуальної 

(курсового проекту) і самостійної роботи студентів з 

дисципліни "Транспортно-експедиторська діяльність" : 

для студентів денної форми навчання спеціальності 275 

"Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / С. 

В. Ширяєва, Н. Ю. Селіванова, Н. В. Коп'як, Д. О. Свірін ; 

НТУ, Кафедра транспортних технологій. – Київ : НТУ, 2019. – 

57 c.  
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