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КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ 

 
 

378(07) 

Р584 

     Поляков, В. М.  Робоча програма та методичні розробки 

до проведення навчальної практики студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 015 

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (спеціалізація 015.38 

«Професійна освіта (транспорт)», освітньо-професійна 

програма «Професійна освіта (транспорт)») / В. М. Поляков, 

Г. А. Філіпова, О. О. Разбойніков ; НТУ, Кафедра 

автомобілів. – Київ : НТУ, 2020. – 27 с. 

 

629.3.027 

(07) 

М545 

     Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи 

«Визначення залежності між кутами повороту керованих 

коліс легкового автомобіля» : для студентів, які навчаються 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньою 

програмою «Професійна освіта (транспорт)» спеціальності 

015 «Професійна освіта» / В. І. Сирота, Г. А. Філіпова, В. М. 

Поляков, О. О. Разбойніков ; НТУ, Кафедра автомобілів. – 

Київ : НТУ, 2018. – 12 с. 

 

629.3.027 

(07) 

М545 

     Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи 

«Дослідження кутів встановлення керованих коліс 

автомобіля» : для студентів, які навчаються на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньою програмою 

«Професійна освіта (транспорт)» спеціальності 015 

«Професійна освіта» / В. І. Сирота, Г. А. Філіпова, В. М. 

Поляков, О. О. Разбойніков ; НТУ, Кафедра автомобілів. – 

Київ : НТУ, 2018. – 13 с. 

 

629.3.027 

(07) 

М545 

     Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи 

«Дослідження характеристики пружних властивостей 

підвіски» : для студентів, які навчаються на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньою програмою 

«Професійна освіта (транспорт)» спеціальності 015 

«Професійна освіта» / В. І. Сирота, Г. А. Філіпова, В. М. 

Поляков, О. О. Разбойніков ; НТУ, Кафедра автомобілів. – 

Київ : НТУ, 2019. – 13 с. 

 



 

 

62(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання індивідуального 

комплексного завдання та практичних робіт з дисципліни 

«Гібридні силові установки» : для студентів бакалаврського 

рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» за освітньою програмою «Автомобільні 

транспортні засоби» / О. М. Тімков, Д. М. Ященко, О. А. 

Корпач, В. М. Босенко ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : 

НТУ, 2021. – 65 с. 

 

629.083(07) 

М545 

     Філіпова, Г. А.  Методичні розробки до виконання 

індивідуального комплексного завдання та практичних робіт з 

дисципліни «Основи розвитку, розрахунку і конструювання 

транспортних машин» : для студентів, які навчаються на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньою 

програмою «Професійна освіта (транспорт)» спеціальності 

015 «Професійна освіта». Експлуатаційні властивості 

автомобіля / Г. А. Філіпова ; НТУ, Кафедра автомобілів. – 

Київ : НТУ, 2019. – 71 с. 

 

629.083(07) 

М545 

     Філіпова, Г. А.  Методичні розробки до проведення 

лабораторних робіт та виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Основи розвитку, розрахунку і конструювання 

транспортних машин» : для студентів, які навчаються на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньою 

програмою «Професійна освіта (транспорт)» спеціальності 

015 «Професійна освіта». Основи конструкції автомобіля / Г. 

А. Філіпова ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2020. – 

29 с. 

 

378(07) 

Р584 

     Філіпова, Г. А.  Робоча програма та методичні розробки 

до проведення навчальної практики студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» : спеціалізація 

015.38 «Професійна освіта (транспорт)», освітньо-професійна 

програма «Професійна освіта (транспорт)» / Г. А. Філіпова, В. 

М. Поляков, О. О. Разбойніков ; НТУ, Кафедра автомобілів. – 

Київ : НТУ, 2021. – 28 с. 

 

378(07) 

Р584 

     Філіпова, Г. А.  Робоча програма та методичні розробки 

до проведення технологічної практики студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 

«Галузеве машинобудування» : освітньо-професійна програма 

«Автомобільні транспортні засоби» / Г. А. Філіпова, В. М. 

Поляков, В. В. Федоров ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : 

НТУ, 2021. – 25 с. 



 

 

 

 

629.3.063 

(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання індивідуального 

комплексного завдання з дисципліни «Альтернативні 

джерела енергії для автомобілів і машин» : для студентів 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньої 

програми «Автомобільні транспортні засоби» / Г. А. Філіпова, 

О. М. Тімков, В. В. Яновський, О. А. Корпач ; НТУ, Кафедра 

автомобілів. – Київ : НТУ, 2021. – 32 с. 

 

621.82(07) 

М545 

     Філіпова, Г. А.  Методичні вказівки до проведення 

лабораторної роботи «Визначення кінематичних залежностей 

у карданній передачі з асинхронними шарнірами» : для 

студентів, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти за освітньою програмою «Професійна освіта 

(транспорт)» спеціальності 015«Професійна освіта» / Г. А. 

Філіпова, В. В. Федоров ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : 

НТУ, 2018. – 16 с. 

 

629.083(07) 

М545 

     Філіпова, Г. А.  Методичні розробки до виконання 

індивідуального навчально-дослідного завдання 

(розрахунково-графічних робіт) та практичних робіт з 

дисципліни «Основи розвитку, розрахунку і конструювання 

транспортних машин» : для студентів, які навчаються на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньою 

програмою «Професійна освіта (транспорт)» спеціальності 

015 «Професійна освіта». Робочі процеси та основи 

розрахунку автомобіля / Г. А. Філіпова, В. В. Федоров ; НТУ, 

Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2020. – 66 с. 

 

621.83(07) 

М545 

     Філіпова, Г. А.  Методичні вказівки до проведення 

лабораторної роботи «Визначення коефіцієнта запасу 

зчеплення» : для студентів, які навчаються на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньою програмою 

«Професійна освіта (транспорт)» спеціальності 015 

«Професійна освіта» / Г. А. Філіпова, В. В. Яновський, В. В. 

Федоров ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2018. – 17 

с. 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 
 

006.91(07) 

М545 

     Войченко, Г. І.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 

«Метрологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти : освітньої програми «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» спеціальності 152 галузі 

знань 15 «Автоматизація та приладобудування» / Г. І. 

Войченко, Н. А. Зубрецька, О. О. Полікарпов ; НТУ, Кафедра 

виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 

2020. – 44 с. 

 

006.91(07) 

М545 

     Войченко, Г. І.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 

«Метрологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти : освітньої програми «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» спеціальності 152 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі 

знань 15 / Г. І. Войченко, Н. А. Зубрецька, О. О. Полікарпов ; 

НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – 

Київ : НТУ, 2020. – 46 с.  

 

378(07) 

М545 
     Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної 

дисципліни "Введення до фаху" для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми 

"Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" : 

спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка" галузі знань 15 "Автоматизація та 

приладобудування" / М. А. Долгов, Н. А. Зубрецька, О. І. 

Мельниченко, Г. І. Войченко ; НТУ, Кафедра виробництва, 

ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 40 с.  

 

621.791(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

із дисципліни "Зварювальні джерела живлення" для 

студентів спеціальності 132 "Прикладна механіка" / А. Д. 

Дулеба, С. І. Лодяков, О. І. Кущ та ін. ; НТУ, Кафедра 

виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 

2021. – 54 с. 

 



 

 

621.91(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання курсової роботи із 

дисципліни "Технологія та обладнання для створення 

зносостійких поверхонь із заданими триботехнічними 

характеристиками" : для студентів спеціальності 131 

"Прикладна механіка" / А. Д. Дулеба, С. І. Лодяков, О. І. Кущ 

та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та 

матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2021. – 34 с. 

 

621.91(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

із дисципліни "Технологія та обладнання для створення 

зносостійких поверхонь із заданими триботехнічними 

характеристиками" : для студентів спеціальності 131 

"Прикладна механіка" / А. Д. Дулеба, С. І. Лодяков, О. І. Кущ 

та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та 

матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2021. – 28 с. 

 

621.91(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання практичних робіт із 

дисципліни "Технологія та обладнання для створення 

зносостійких поверхонь із заданими триботехнічними 

характеристиками" : для студентів спеціальності 131 

"Прикладна механіка" / А. Д. Дулеба, С. І. Лодяков, О. І. Кущ 

та ін. ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та 

матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с. 

 

681.2(07) 

М545 

     Зубрецька, Н. А.  Методичні вказівки до практичних робіт 

з навчальної дисципліни "Технологія виготовлення, 

випробування обладнання та засобів вимірювальної техніки" 

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

освітньої програми «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» спеціальності 152 галузі знань 15 

Автоматизація та приладобудування / Н. А. Зубрецька, Г. І. 

Войченко, С. І. Лодяков ; НТУ, Кафедра виробництва, 

ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с.  

 

006(07) 

М545 

     Зубрецька, Н. А.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з навчальної дисципліни «Стандартизація 

продукції та послуг» студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти : освітньої програми «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» спеціальності 152 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі 

знань 15 «Автоматизація та приладобудування» / Н. А. 

Зубрецька, Г. І. Войченко, О. О. Полікарпов ; НТУ, Кафедра 

виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 

2020. – 32 с.  

 



 

 

006.91(07) 

М545 

     Зубрецька, Н. А.  Методичні вказівки до проведення 

виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти освітньої програми «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» : спеціальності 152 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі 

знань 15 «Автоматизація та приладобудування» / Н. А. 

Зубрецька, О. О. Полікарпов, О. С. Лесик ; НТУ, Кафедра 

виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 

2020. – 26 с.  
 

72(07) 

М545 

     Сілантьєва, Ю. О.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з навчальної дисципліни «Архітектура та 

проектування програмного забезпечення» : для студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої 

програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка» спеціальності 152 галузі знань 15 «Автоматизація та 

приладобудування» / Ю. О. Сілантьєва, О. І. Мельниченко, Н. 

А. Зубрецька ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та 

матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 28 с.  

 

 
КАФЕДРА ДВИГУНІВ І ТЕПЛОТЕХНІКИ

 
 

621.1(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Основи теплотехніки» для студентів 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» ОПП 

«Автомобільний транспорт» / А. О. Корпач, А. М. Редзюк, 

В. І. Дмитренко та ін. ; НТУ, Кафедра двигунів і 

теплотехніки. – Київ : НТУ, 2021. – 55 с. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА ДОРОЖНІХ МАШИН

 
 

811.111(07) 

А648 
     Англо-український ілюстрований словник термінів з 

дисципліни: «Деталі машин», для спеціальності: 133 

«Галузеве машинобудування», освітньої програми 

"Експлуатація, випробування та сервіс машин" (для 

денної та заочної форм навчання) / Н. В. Астаніна, В. М. 

Тютін, С. А. Левківський, В. В. Мороз ; НТУ, Кафедра 

дорожніх машин. – Київ : НТУ, 2021. – 33 с. 

 

811.111(07) 

А648 
     Англо-український ілюстрований словник термінів з 

дисципліни: «Деталі машин», для спеціальності: 133 

«Галузеве машинобудування», освітньої програми 

«Будівельні та дорожні машини і устаткування» (для 

денної та заочної форм навчання) / Н. В. Астаніна, В. М. 

Тютін, С. А. Левківський, В. В. Мороз ; НТУ, Кафедра 

дорожніх машин. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с. 

 

625.08(07) 

М545 

     Білякович, М. О.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Експлуатація та випробування 

машин» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня : 

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (ОПП 

«Будівельні та дорожні машини і устаткування») / М. О. 

Білякович, С. В. Ковбасенко, В. В. Сімоненко ; НТУ, Кафедра 

дорожніх машин. – Київ : НТУ, 2021. – 32 с. 

 

625.08(07) 

М545 

     Білякович, М. О.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Технологічне проектування 

підприємств з експлуатації машин» для здобувачів освіти 

другого (магістерського) рівня : за спеціальністю 133 

«Галузеве машинобудування» (ОПП « Експлуатація, 

випробування та сервіс машин») / М. О. Білякович, С. В. 

Ковбасенко, В. В. Сімоненко ; НТУ, Кафедра дорожніх 

машин. – Київ : НТУ, 2021. – 34 с. 

 



 

 

69(07) 

М545 

     Варфоломєєв, Ю. М.  Методичні вказівки для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Будівельна техніка» на 

тему: «Машини для земляних робіт» для здобувачів освіти 

першого (бакалаврського) рівня : за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» (ОПП «Автомобільні 

дороги, вулиці та дороги населених пунктів», «Аеропорти, 

аеродромні конструкції та споруди»... / Ю. М. Варфоломєєв, 

В. В. Сімоненко ; НТУ, Кафедра дорожніх машин. – Київ : 

НТУ, 2021. – 15 с. 

 

625.08 

Л125 
     Лабораторний посібник-практикум з дисциплін 

«Конструювання і випробування гідроприводів» та 

«Експлуатація і випробування дорожніх машин» для 

студентів денної та заочної форми навчання : Галузь знань 

13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве 

машинобудування» / В. Д. Мусійко, М. О. Білякович, Є. В. 

Високович та ін. ; НТУ, Кафедра дорожніх машин. – Київ : 

НТУ, 2020. – 126 с.  

 

 
КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

504(07) 

М545 

     Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни «Урбоекологія» : для студентів першого 

(бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища», освітньою програмою «Екологічна інженерія 

автотранспортної діяльності» / В. І. Зюзюн ; НТУ, Кафедра 

екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 35 

с. 

 

504(07) 

М545 

     Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни «Урбоекологія» : для студентів першого 

(бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 101 «Екологія», освітньої програми «Екологія» 

/ В. І. Зюзюн, Є. С. Цюман ; НТУ, Кафедра екології та безпеки 

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

 



 

 

504(07) 

М545 

     Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Екологічна географія» : для 

студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми 

здобуття вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія», 

освітньою програмою «Екологія» / В. І. Зюзюн, Є. С. Цюман ; 

НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : 

НТУ, 2021. – 43 с. 

 

504(07) 

М545 

     Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Екологічна і соціальна 

географія» : для студентів першого (бакалаврського) рівня 

денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 183 

«Технології захисту навколишнього середовища», освітньою 

програмою «Екологічна інженерія автотранспортної 

діяльності» / В. І. Зюзюн, Є. С. Цюман ; НТУ, Кафедра 

екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 43 

с. 

 

504(07) 

М545 

     Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Урбоекологія» : для 

студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми 

здобуття вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища», освітньою програмою 

«Екологічна інженерія автотранспортної діяльності» / В. І. 

Зюзюн, Є. С. Цюман ; НТУ, Кафедра екології та безпеки 

життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 27 с. 

 

502 

М801 

     Морозова, Т. В.  Нормування антропогенного 

навантаження на довкілля : навчальний посібник / Т. В. 

Морозова, Є. С. Цюман, Н. О. Кухтик ; НТУ, Кафедра 

екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 160 

с. 

 

502(07) 

М545 

     Хрутьба, В. О.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Економіка 

природокористування» : для студентів першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм здобуття вищої 

освіти за спеціальністю 101 «Екологія», освітньою програмою 

«Екологія» / В. О. Хрутьба, Є. С. Цюман ; НТУ, Кафедра 

екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 43 

с. 

 



 

 

502(07) 

М545 

     Хрутьба, В. О.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Економіка 

природокористування» : для студентів першого 

(бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти за 

спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища», освітньою програмою «Екологічна інженерія 

автотранспортної діяльності» / В. О. Хрутьба, Є. С. Цюман ; 

НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : 

НТУ, 2021. – 43 с. 

 

 
КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА 

АВТОСЕРВІСУ 

 

629.017(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

«Діагностування гальмівних систем методами дорожніх і 

стендових випробувань» для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти : зі спеціальностей 274 

«Автомобільний транспорт», 015 «Професійна освіта 

(транспорт)» / С. І. Андрусенко, В. О. Білецький, С. Ю. 

Гутаревич та ін. ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації 

автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2021. – 50 с. 

 

656.13(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання дипломної роботи 

магістра : для студентів спеціальностей 274 "Автомобільний 

транспорт", 015 "Професійна освіта (транспорт)" / С. І. 

Андрусенко, О. С. Бугайчук, В. Б. Будниченко, Ю. Х. Савін ; 

НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та 

автосервісу. – Киев : НТУ, 2021. – 43 с. 

 

656.06(06) 

М545 

     Андрусенко, С. І.  Методичні вказівки до курсової роботи 

з дисципліни «Управління персоналом автосервісних 

підприємств» для студентів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти зі спеціальностей 274 «Автомобільний 

транспорт» / С. І. Андрусенко, О. М. Іванушко ; НТУ, 

Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – 

Київ : НТУ, 2021. – 40 с. 

 



 

 

378(07) 

М545 

     Андрусенко, С. І.  Методичні вказівки до виконання 

кваліфікаційної роботи бакалавра : для студентів 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітньо-

професійна програма «Автомобільний транспорт» / С. І. 

Андрусенко, Ю. Х. Савін, О. С. Бугайчук ; НТУ, Кафедра 

технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : 

НТУ, 2021. – 46 с. 

 

629.3(07) 

М545 
     Методичні вказівки до лабораторної роботи «Контроль 

технічного стану системи АВS» з дисципліни «Сучасні 

методи та системи діагностування транспортних засобів» : 

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 015 

«Професійна освіта (транспорт)» / В. О. Білецький, С. Ю. 

Гутаревич, О. М. Іванушко, Ю. М. Клименко ; НТУ, Кафедра 

технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : 

НТУ, 2021. – 33 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


