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КАФЕДРА  

ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

51(07) 

М545 

     Левківська, Л. В.  Методичні вказівки до вивчення 

дисципліни “Вища математика” : для студентів денної форми 

навчання спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної 

програми «Туризм» за кредитно-модульною системою / Л. В. 

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

2021. – 71 с. 

 

51(07) 

М545 

     Левківська, Л. В.  Методичні вказівки та індивідуальні 

завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни 

“Вища математика” : для студентів денної форми навчання 

спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми 

«Міжнародний туризм» за кредитно-модульною системою / 

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

НТУ, 2021. – 56 с. 

 

51(07) 

М545 
     Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вища 

математика. Самостійна робота І семестру" для студентів 

денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування". За спеціальністю 071 "Облік і 

оподаткування". Освітньо-професійна програма "Облік і 

оподаткування" / Ю. А. Мейш, О. М. Андрусенко, О. І. 

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

математики. – Київ : НТУ, 2021. – 112 с.  

 

51(07) 

М545 
     Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вища 

математика. Самостійна робота І семестру" для студентів 

денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування". За спеціальністю 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування". Освітньо-професійна програма 

"Фінанси, банківська справа та страхування" / Ю. А. Мейш, 

О. М. Андрусенко, О. В. Вишенська, І. Л. Соловйов ; НТУ, 

Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2021. – 108 с.  

 



 

 

51(07) 

М545 

     Мейш, Ю. А.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни 

"Вища математика". Самостійна робота до теми: "Елементи 

диференціального числення функції однієї змінної" : для 

студентів денної форми навчання, перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти, галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" / Ю. А. Мейш, І. Л. Соловйов, С. М. 

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

2021. – 60 с.  

 

51(07) 

М545 
     Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вища 

математика. Самостійна робота І семестру" для студентів 

денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування". За спеціальністю 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність". Освітньо-професійна 

програма "Підприємство та комерційна діяльність в 

будівництві" / Ю. А. Мейш, І. Л. Соловйов, С. М. Худолій, Н. 

В. Шлюнь ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 

2021. – 117 с.  

 

51(07) 

М545 

     Мейш, Ю. А.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни 

"Вища математика. Самостійна робота" для студентів денної 

форми навчання, першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти : галузь знань 07 "Управління та адміністрування". 

Спеціальність 073 «Менеджмент». Освітньо-професійна 

програма «Логістика». Частина ІІ / Ю. А. Мейш, І. Л. 

Соловйов, Л. В. Шевчук ; НТУ, Кафедра вищої математики. – 

Київ : НТУ, 2021. – 73 с.  

 

517.2(07) 

М545 

     Мейш, Ю. А.  Методичні вказівки до проведення 

практичних занять за темою «Диференціальні рівняння» для 

студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти : галузь знань 27 "Транспорт" за 

спеціальністю 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)». Освітньо-професійна програма 

«Організація міжнародних перевезень» / Ю. А. Мейш, Л. В. 

Шевчук, О. І. Білобрицька ; НТУ, Кафедра вищої 

математики. – Київ : НТУ, 2021. – 53 с.  

 



 

 

517.3(07) 

М545 

     Мейш, Ю. А.  Методичні вказівки до організації та 

проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Вища 

математика» за темою «Інтегральне числення функцій однієї 

змінної» для студентів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 27 

"Транспорт" за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)». Освітньо-професійна програма 

«Організація міжнародних перевезень» / Ю. А. Мейш, Л. В. 

Шевчук, О. В. Вишенська ; НТУ, Кафедра вищої 

математики. – Київ : НТУ, 2021. – 78 с.  

 

517.2(07) 

М545 

     Мейш, Ю. А.  Методичні вказівки до проведення 

практичних занять за темою «Інтегральне числення функцій 

однієї змінної» для студентів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 27 

"Транспорт" за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)». Освітньо-професійна програма 

«Митна справа в транспортній галузі» / Ю. А. Мейш, Л. В. 

Шевчук, І. Л. Соловйов ; НТУ, Кафедра вищої математики. – 

Київ : НТУ, 2021. – 63 с.  

 

517.2(07) 

М545 

     Мейш, Ю. А.  Методичні вказівки до організації та 

проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Вища 

математика» за темою «Диференціальні рівняння» для 

студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти : галузь знань 27 "Транспорт" за 

спеціальністю 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)». Освітньо-професійна програма 

«Митна справа в транспортній галузі» / Ю. А. Мейш, Л. В. 

Шевчук, Н. В. Шлюнь ; НТУ, Кафедра вищої математики. – 

Київ : НТУ, 2021. – 61 с.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА  

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

004(07) 

М545 

     Аль-Амморі, А. Н.  Методичні вказівки до виконання 

виробничої практики для студентів першого рівня вищої 

освіти, освітнього ступеня "бакалавр" : галузь знань 12 

"Інформаційні технології", спеціальність 122 - Комп'ютерні 

науки. ОПП "Інформаційна безпека в комп'ютеризованих 

системах" / А. Н. Аль-Амморі, В. К. Суботіна, І. В. Туманова ; 

НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с. 

 

004(07) 

М545 

     Аль-Амморі, А. Н.  Методичні вказівки до виконання 

навчальної практики для студентів першого рівня вищої 

освіти, освітнього ступеня "бакалавр" : uалузь знань 12 

"Інформаційні технології", спеціальність 122 -"Комп'ютерні 

науки". ОПП "Інформаційна безпека в комп'ютеризованих 

системах" / А. Н. Аль-Амморі, В. К. Суботіна, І. В. Туманова ; 

НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с. 

 

004 

І-741 

     Інформаційні системи та мережі : навчальний посібник 

підготовлений для допомоги студентам зі спеціальності 029 

"Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", а також 

споріднені дисципліни в області інформаційних технологій / 

А. Н. Аль-Амморі, В. П. Лясковський, Л. С. Попова та ін. ; 

НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 196 с. 

 

004 

А56 

     Аль-Амморі, А. Н.  ПР-технології : навчальний посібник 

для студентів, які навчаються за освітніми програмами: 

«Управління документаційними процесами та науково-

технічний переклад» і «Управління інформаційно-

аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю» 

спеціальності 029 / А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова ; НТУ, 

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 250 с. 

 



 

 

004 

А56 

     Аль-Амморі, А. Н.  Прикладні соціально-комунікаційні 

технології : навчальний посібник : для студентів, які 

навчаються за освітніми програмами: "Управління 

документаційними процесами та науково-технічний 

переклад" і "Управління інформаційно-аналітичною 

діяльністю та комунікації з громадськістю" спеціальності 029 

/ А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова, Н. Ю. Зозуля ; НТУ, 

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 207 с. 

 

004 

А56 

     Аль-Амморі, А. Н.  Інформатика та інформаційні 

технології в економіці : OFFICE 2016. MS WORD, MS 

EXCEL: навчальний посібник: теоретична частина, 

лабораторні роботи, завдання для індивідуального та 

самостійного виконання / А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова, 

Н. М. Полєва ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної 

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

143 с. 

 

004 

І-741 

     Інформатика. Практикум : навчальний посібник для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 

освітньо-професійною програмою "Гідротехнічні споруди в 

транспортному будівництві" спеціальності 194 "Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології" / А. Аль-

Амморі, Ю. С. Лемешко, О. П. Тимченко та ін. ; НТУ, 

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 190 с. 

 

004(07) 

М545 

     Булига, О. А.  Методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт з теми "Завантаження даних в Power 

Query" навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітичні 

програми та послуги" : для студентів спеціальності 029 

"Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". ОП 

"Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та 

комунікації з громадськістю" / О. А. Булига, К. Б. Булига, А. 

Н. Аль-Амморі ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 80 

c. 

 



 

 

004 

Д195 

     Данчук, В. Д.  MathCAD. Лабораторний практикум з 

дисципліни "Інформатика" : для студентів денної форми 

навчання, напрямів "Автомобільний транспорт", 

"Машинобудування", "Зварювання" та "Професійна освіта", 

"Будівництво та цивільна інженерія" / В. Д. Данчук, А. П. 

Кравчук, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-

аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : 

НТУ, 2021. – 165 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. 

 

008(07) 

М545 

     Зозуля, Н. Ю.  Методичні вказівки до виконання 

навчальної практики для студентів першого (бакалаврького) 

рівня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» : зі 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» розроблена на основі освітньої програми 

«Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та 

комунікації з громадськістю» підготовки бакалавра з 

інформаційної аналітики... / Н. Ю. Зозуля, К. М. Алєксєєнко ; 

НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с. 

 

008(07) 

М545 

     Зозуля, Н. Ю.  Методичні вказівки до виконання 

навчальної практики для студентів першого (бакалаврького) 

рівня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» : зі 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» розроблена на основі освітньої програми 

«Управління документаційними процесами та науково-

технічний переклад» підготовки бакалавра з 

документознавства, перекладача... / Н. Ю. Зозуля, К. М. 

Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 23 

с. 

 



 

 

008(07) 

М545 

     Зозуля, Н. Ю.  Методичні вказівки до виконання 

виробничої практики для студентів галузі знань 02 "Культура 

і мистецтво" зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа" : розроблені на основі освітньої програми 

"Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та 

комунікації з громадськістю" та "Управління інформаційно-

аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю" за 

скороченим строком навчання / Н. Ю. Зозуля, М. М. Дехтяр ; 

НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 21 с. 

 

53(07) 

М545 

     Ісаєнко, Г. Л.  Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з фізики для студентів, що навчаються за 

спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Частина 1 / Г. Л. 

Ісаєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності 

та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 62 с. 

 

53(07) 

М545 

     Ісаєнко, Г. Л.  Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з фізики для студентів, що навчаються за 

спеціальністю 275 "Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)" / Г. Л. Ісаєнко, Р. М. Іщенко ; 

НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 56 с. 

 

004.8 

К82 

     Кривенко, В. І.  Навчальний посібник з дисципліни 

"Системи штучного інтелекту" : для студентів спеціальності 

«Системний аналіз» за освітньою програмою «Системний 

аналіз в транспортній інфраструктурі» / В. І. Кривенко ; НТУ, 

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 216 с. 

 

004.27 

К82 

     Кривенко, В. І.  Навчальний посібник з дисципліни 

«Архітектура комп‘ютера» : за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра зі спеціальності 121 - 

«Інженерія програмного забезпечення» для студентів НТУ / 

В. І. Кривенко, А. Н. Аль-Амморі ; НТУ, Кафедра 

інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної 

безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 212 с. 

 



 

 

004.8(07) 

М545 

     Кривенко, В. І.  Методичні вказівки до практичних занять 

та самостійної роботи з дисципліни «Системи штучного 

інтелекту» : для студентів денної форми навчання 

спеціальності «Системний аналіз» за освітньою програмою 

«Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» / В. І. 

Кривенко, А. О. Дегтярьова ; НТУ, Кафедра інформаційно-

аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : 

НТУ, 2021. – 86 с. 

 

004.41 

Л976 

     Лясковський, В. П.  Курс лекцій та лабораторний 

практикум з дисципліни "Комп'ютерна техніка та 

програмування" : для студентів спеціальностей: 275 

Транспортні технології на автомобільному транспорті / В. П. 

Лясковський, Л. С. Попова, М. К. Покотілов ; НТУ, Кафедра 

інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної 

безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 224 с. 

 

004.383 

Ч-456 

     Червякова, Т. І.  Текстовий процесор Microsoft Word. 

Особливості роботи з багатосторінковим документом: 

методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійної 

робіт з вивчення розділу дисципліни «Інформаційні системи 

та технології» : для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Маркетинг послуг» спеціальності 075 «Маркетинг» / Т. І. 

Червякова, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-

аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : 

НТУ, 2021. – 45 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА  

МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ 

 

656.025.4 

(07) 

М545 

     Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки до виконання курсового 

проекту з дисципліни “Організація міжнародних вантажних 

автомобільних перевезень” для студентів 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, 

2021. – 27 с. 

 

001.8(07) 

К911 

     Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни “Організація наукових досліджень у 

міжнародних перевезеннях” для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти : спеціальності 275 

"Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 

"Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

освітньої програми "Організація міжнародних перевезень" 

денної та заочної форм навчання / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2021. – 36 с. 

 

656.025.4 

(07) 

Р584 

     Кунда, Н. Т.  Робоча програма, методичні вказівки, 

контрольні завдання до вивчення дисципліни "Системи 

міжнародних перевезень вантажів" для студентів першого 

(бакалаврсього) 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, 

2021. – 20 с. 

 



 

 

656.025.4 

П808 

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

методи оптимізації міжнародних вантажних перевезень в 

транспортних системах» : для аспірантів спеціальності 275 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

освітньо-наукової програми «Транспортні технології на 

автомобільному транспорті» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти денної форми навчання / Г. С. Прокудін ; 

НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного 

контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 80 с. 

 

656 

П808 

     Прокудін, Г. С.  Конспект лекцій з дисципліни «Науково-

методичні основи побудови міжнародних транспортно-

логістичних кластерів» для аспірантів спеціальності 275 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» : 

освітньо-наукової програми «Транспортні технології на 

автомобільному транспорті» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти денної форми навчання / Г. С. Прокудін ; 

НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного 

контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 60 с. 

 

656.025.4 

(07) 

М545 

     Прокудін, Г. С.  Методичні вказівки до організації та 

проведення самостійної роботи аспірантів з дисципліни 

«Моделі та методи оптимізації міжнародних вантажних 

перевезень в транспортних системах» : для аспірантів 

спеціальності 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» освітньо-наукової програми 

«Транспортні технології на автомобільному транспорті» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти денної 

форми навчання / Г. С. Прокудін ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2021. – 29 с. 

 

656.025.4 

(07) 

М545 

     Прокудін, Г. С.  Методичні вказівки до організації та 

проведення самостійної роботи з дисципліни «Науково-

методичні основи побудови міжнародних транспортно-

логістичних кластерів» для аспірантів спеціальності 275 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» : 

освітньо-наукової програми «Транспортні технології на 

автомобільному транспорті» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти денної форми навчання / Г. С. Прокудін ; 

НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного 

контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 25 с. 

 



 

 

656.025.4 

(07) 

М545 

     Прокудін, Г. С.  Робоча програма та методичні вказівки до 

виконання практичних робі з дисципліни «Науково-методичні 

основи побудови міжнародних транспортно-логістичних 

кластерів» для аспірантів спеціальності 275 «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» : освітньо-

наукової програми «Транспортні технології на 

автомобільному транспорті» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти денної форми навчання / Г. С. Прокудін ; 

НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного 

контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 46 с. 

 

656.025.4 

(07) 

М545 

     Прокудін, Г. С.  Робоча програма та методичні вказівки до 

виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі та методи 

оптимізації міжнародних вантажних перевезень в 

транспортних системах» : для аспірантів спеціальності 275 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

освітньо-наукової програми «Транспортні технології на 

автомобільному транспорті» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти денної форми навчання / Г. С. Прокудін ; 

НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного 

контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 54 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. 

 

656 

Ш25 

     Шарай, C. М.  Конспект лекцій з дисципліни «Організація 

вантажних автомобільних перевезень» для студентів 

спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» : 

спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» для освітньої програми 

«Організація міжнародних перевезень» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти / C. М. Шарай, К. Ю. 

Гілевська, В. В. Лебідь ; НТУ, Кафедра міжнародних 

перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 85 с.  

 

625.025.4 

Ш25 

     Шарай, C. М.  Конспект лекцій з дисципліни «Системний 

підхід до організації процесу доставки вантажів у 

міжнародному сполученні» для студентів спеціальності 275 

«Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 

Транспортні технології (на автотранспорті) : для освітньо-

професійної програми «Організація міжнародних перевезень» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти / C. М. Шарай, К. 

Ю. Гілевська, В. В. Лебідь ; НТУ, Кафедра міжнародних 

перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 95 с.  

 



 

 

625.025.4 

(07) 

М545 

     Шарай, C. М.  Методичні вказівки до виконання 

курсового проекту з дисципліни «Системний підхід до 

організації процесу доставки вантажів у міжнародному 

сполученні» для студентів спеціальності 275 «Транспортні 

технології (за видами)» : спеціалізації 275.03 «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» ОПП 

«Організація міжнародних перевезень» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання / 

C. М. Шарай, К. Ю. Гілевська, В. В. Лебідь ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2021. – 29 с.  

 

625.025.4 

(07) 

М545 

     Шарай, C. М.  Методичні вказівки до організації та 

проведення самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Організація вантажних автомобільних перевезень» для 

студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за 

видами)» : спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» для освітної програми 

«Організація міжнародних перевезень» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти / C. М. Шарай, К. Ю. 

Гілевська, В. В. Лебідь ; НТУ, Кафедра міжнародних 

перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2021. – 45 с. 

 

625.025.4 

(07) 

М545 

     Шарай, C. М.  Методичні вказівки до організації та 

проведення самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Системний підхід до організації процесу доставки вантажів 

у міжнародному сполученні» спеціальності 275 «Транспортні 

технології (за видами)» : спеціалізації 275.03 «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-

професійної програми «Організація міжнародних перевезень» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми 

навчання / C. М. Шарай, К. Ю. Гілевська, В. В. Лебідь ; НТУ, 

Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – 

Київ : НТУ, 2021. – 27 с.  

 



 

 

625.025.4 

(07) 

Р584 

     Шарай, C. М.  Робоча програма та методичні вказівки до 

виконання курсового проекту з дисципліни «Системний 

підхід до організації процесу доставки вантажів у 

міжнародному сполученні» для студентів спеціальності 275 

«Транспортні технології (за видами)» : спеціалізації 275.03 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

ОПП «Організація міжнародних перевезень» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання / 

C. М. Шарай, К. Ю. Гілевська, В. В. Лебідь ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2021. – 83 с.  

 

625.025.4 

(07) 

Р584 

     Шарай, C. М.  Робоча програма та методичні вказівки до 

виконання практичних робіт з дисципліни «Організація 

вантажних автомобільних перевезень» для студентів 

спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» : 

спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» для освітної програми 

«Організація міжнародних перевезень» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання / 

C. М. Шарай, К. Ю. Гілевська, В. В. Лебідь ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2021. – 44 с.  

 

625.025.4 

(07) 

Р584 

     Шарай, C. М.  Робоча програма та методичні вказівки до 

виконання практичних робіт з дисципліни «Системний підхід 

до організації процесу доставки вантажів у міжнародному 

сполученні» для студентів спеціальності 275 «Транспортні 

технології (за видами)» : спеціалізації 275.03 «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» ОПП 

«Організація міжнародних перевезень» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання / 

C. М. Шарай, К. Ю. Гілевська, В. В. Лебідь ; НТУ, Кафедра 

міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 

2021. – 43 с.  
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164 

Г957 

     Гурч, Л. М.  Логістика : навчальний посібник для 

студентів ВНЗ / Л. М. Гурч ; НТУ, Кафедра транспортних 

систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2020. – 508 

с. 

 

656.05(07) 

П784 
     Програма та методичні рекомендації до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Технічні засоби 

управління дорожнім рухом» : для студентів за 

спеціальністю 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма 

«Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом» / В. П. 

Поліщук, О. Т. Лановий, С. В. Янішевський та ін. ; НТУ, 

Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – 

Київ : НТУ, 2021. – 48 с. 

 

331.1(07) 

М545 
     Методичні рекомендації до виконання циклу 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Основи 

теорії систем і управління» для студентів денної форми 

навчання Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» освітня програма 

«Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних 

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

ін. ; НТУ, Кафедра транспортних систем та безпеки 

дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2021. – 50 с. 

 

37(07) 

Р584 

     Поліщук, В. П.  Робоча програма та методичні вказівки 

для проходження педагогічної практики аспірантів PhD за 

спеціальністю 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» : розроблена на основі освітньо-

наукової програми підготовки докторів філософії 3-ого 

освітньо-наукового рівня з транспортних технологій на 

автомобільному транспорті / В. П. Поліщук, Г. С. Прокудін, Р. 

А. Хабутдінов ; НТУ, Кафедра транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2021. – 53 с. 

 



 

 

164(07) 

М545 

     Шапенко, Є. М.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Функціональна логістика» : 

для студентів денної форми навчання спеціальність 275 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», 

освітньо-професійна програма «Транспортно-логістичні 

системи вантажних перевезень» / Є. М. Шапенко, С. О. 

Котова, Л. В. Сауляк ; НТУ, Кафедра транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху. – Київ : НТУ, 2021. – 31 с. 

 

656.025.4(07

) 

М545 

     Шапенко, Є. М.  Методичні вказівки до виконання циклу 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інформаційні 

технології при управлінні вантажними перевезеннями» / Є. М. 

Шапенко, С. О. Котова, Л. В. Сауляк ; НТУ, Кафедра 

транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : 

НТУ, 2021. – 53 с. 

 

164(07) 

М545 

     Шапенко, Є. М.  Методичні вказівки до виконання циклу 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Функціональна 

логістика» : для студентів денної форми навчання 

спеціальність 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)», освітньо-професійна програма 

«Транспортно-логістичні системи вантажних перевезень» / Є. 

М. Шапенко, С. О. Котова, Л. В. Сауляк ; НТУ, Кафедра 

транспортних систем та безпеки дорожнього руху. – Київ : 

НТУ, 2021. – 31 с. 
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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. 
 


