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КАФЕДРА АЕРОПОРТІВ 

 

625.8(07) 

М545 

     Гамеляк, І. П.  Методичні вказівки до виконання 

самостійної та курсової роботи «Розрахунок надійності 

конструкції дорожніх одягів» з дисциплін: "Надійність 

дорожніх конструкцій та споруд", "Надійність аеродромних 

споруд", " : для аспірантів та студентів спеціальності 124 

«Системний аналіз» освітньої професійної програми 

«Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» та 

фахівців освітньої професійної програми «Аеропорти, 

аеродромні конструкції та споруди» усіх форм... / І. П. 

Гамеляк, А. М. Дмитриченко ; НТУ, Кафедра аеропортів. – 

Київ : НТУ, 2021. – 62 с. 

 

519.2 

Д536 

     Дмитриченко, М. Ф.  Теорія ймовірностей та математична 

статистика в транспортній інфраструктурі : посібник до 

виконання занять з дисципліни «Теорія ймовірностей та 

математична статистика» : для студентів денної форми 

навчання в галузі знань 12 «Інфрмаційні технології», 

спеціальності 124 «Системний аналіз» освітньої професійної 

програми «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / М. Ф. 

Дмитриченко, І. П. Гамеляк ; НТУ, Кафедра аеропортів. – 

Київ : НТУ, 2021. – 103 с. 

 

625.717 

Н832 
     Нормативно–правове забезпечення авіапортобудування 
: навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / М. 

Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк та ін. ; НТУ, 

Кафедра аеропортів. – Київ : НТУ, 2021. – 183 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА 

ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ХІМІЇ 

 
504(07) 

М545 

     Березіна, Н. О.  Методичні вказівки для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни "Хімія навколишнього 

середовища та санітарно-хімічний аналіз" : 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 ..." / Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-

будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 19 с. 

 

504(07) 

М545 

     Березіна, Н. О.  Методичні вказівки для виконання 

практичних робіт з дисципліни "Хімія навколишнього 

середовища та санітарно-хімічний аналіз" : для студентів 

денної форми навчання. Галузь знань 18 "Виробництво та 

технології", спеціальність 183 "Технології захисту 

навколишнього середовища" освітня програма "Екологічна 

інженерія автотранспортної діяльності" / Н. О. Березіна ; 

НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – 

Київ : НТУ, 2021. – 14 с. 

 

62-77(07) 

М545 

     Березіна, Н. О.  Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни "Газоочисні апарати і пристрої" : денної 

форми навчання, галузь знань 18 "Виробництво та технології", 

спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього 

середовища", освітня програма "Технології захисту 

навколишнього середовища на автозаправних комплексах..." / 

Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних 

матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 30 с. 

 

681.5(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки для виконання 

курсової роботи з дисципліни "Процеси та апарати 

промислових технологій" для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 

"Технології захисту навколишнього середовища" освітньої 

програми "Технологія захисту навколишнього середовища на 

автозаправних комплексах та підприємствах будівельної 

індустрії" / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. І. Гринчак ; НТУ, 

Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : 

НТУ, 2021. – 129 c. 

 



 

 

378(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до виконання 

кваліфікаційної роботи на здобуття першого (бакалаврського) 

рівня для студентів денної форми навчання та студентів 

денної форми навчання за скороченим терміном : на основі 

ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеню молодшого 

бакалавра) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 183 освітньої програми "Технологія захисту 

навколишнього середовища на автозаправних комплексах ..." 

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

дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 

43 с. 

 

681.5(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення 

лабораторних робіт з дисципліни "Процеси та апарати 

промислових технологій" для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 

"Технології захисту навколишнього середовища" освітньої 

програми "Технологія захисту навколишнього середовища на 

автозаправних комплексах та підприємствах будівельної 

індустрії" / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. І. Гринчак ; НТУ, 

Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : 

НТУ, 2021. – 30 с. 

 

378(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки та програма 

передкваліфікаційної практики для студентів денної форми 

навчання та студентів денної форми навчання за скороченим 

терміном : на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього 

ступеню молодшого бакалавра) першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 183 освітньої програми 

"Технологія захисту навколишнього середовища на 

автозаправних комплексах ..." / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. 

І. Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і 

хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 27 с. 

 

378(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки та програма 

технологічної практики для студентів денної форми навчання 

та студентів денної форми навчання за скороченим терміном : 

на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеню 

молодшого бакалавра) першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 183 освітньої програми "Технологія 

захисту навколишнього середовища на автозаправних 

комплексах ..." / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. І. Гринчак ; 

НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – 

Київ : НТУ, 2021. – 26 с. 

 



 

 

691(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення 

лабораторних робіт з дисципліни "Будівельне 

матеріалознавство" для студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти : спеціальності 183 "Технології захисту 

навколишнього середовища" освітньої програми "Технологія 

захисту навколишнього середовища на автозаправних 

комплексах та підприємствах будівельної індустрії". Частина 

1. Природні кам'яні матеріали / В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. 

О. Опрощенко ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних 

матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 71 с. 

 

624.13(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення 

лабораторних робіт з дисципліни "Грунтознавство" для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього 

середовища" освітньої програми "Технологія захисту 

навколишнього середовища на автозаправних комплексах та 

підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, С. А. 

Баран, І. О. Опрощенко ; НТУ, Кафедра дорожньо-

будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 137 с. 

 

658.567(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення 

лабораторних робіт з дисципліни "Утворення та утилізація 

промислових відходів по галузям виробництва" " для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього 

середовища" освітньої програми "Технологія захисту 

навколишнього середовища на автозаправних комплексах та 

підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, І. І. 

Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і 

хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 26 с. 

 

658.567(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Утворення та 

утилізація промислових відходів по галузям виробництва" " 

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього 

середовища" освітньої програми "Технологія захисту 

навколишнього середовища на автозаправних комплексах та 

підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, І. І. 

Гринчак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і 

хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с. 

 



 

 

55(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до проведення 

лабораторних робіт з дисципліни "Інженерна геологія" для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : 

спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього 

середовища" освітньої програми "Технологія захисту 

навколишнього середовища на автозаправних комплексах та 

підприємствах будівельної індустрії" / В. В. Мозговий, І. О. 

Опрощенко ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів 

і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 73 с. 

 

628.4.045 

(07) 

М545 

     Мозговий, В. В.  Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з курсу "Технологія виробництва і 

застосування будівельних матеріалів. Технологія компаундів 

для поховання токсичних матеріалів" для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 183 

"Технології захисту навколишнього середовища" освітньої 

програми "Технологія захисту навколишнього середовища на 

автозаправних комплексах та підприємствах будівельної 

індустрії" / В. В. Мозговий, І. О. Опрощенко, І. І. Гринчак ; 

НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – 

Київ : НТУ, 2021. – 35 с. 

 

349.6(07) 

М545 

     Мудрак, К. В.  Методичні вказівки для самостійної роботи 

з курсу "Законодавство в сфері технології захисту довкілля" : 

для студентів денної форми навчання зі спеціальності 183 

"Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ), освітня 

програма "Технології захисту навколишнього середовища на 

автозаправних комплексах та підприємствах будівельної 

індустрії" / К. В. Мудрак ; НТУ, Кафедра дорожньо-

будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 19 с. 

 

502.1(09) 

(07) 

М545 

     Мудрак, К. В.  Методичні вказівки для самостійної роботи 

з курсу "Історія розвитку технологій захисту навколишнього 

середовища" : для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього 

середовища" (ТЗ), освітня програма "Технології захисту 

навколишнього середовища на автозаправних комплексах та 

підприємствах будівельної індустрії" / К. В. Мудрак ; НТУ, 

Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : 

НТУ, 2021. – 18 с. 

 

 



 

 

54(07) 

М545 

     Мудрак, К. В.  Методичні вказівки до лабораторних робіт 

з курсу "Хімія" : 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. О. 

Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і 

хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 51 с. 

 

54(07) 

Н156 

     Мудрак, К. В.  Навчальні (контрольні) завдання для 

самостійної роботи з курсу "Хімія" : 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". Частина 

2 / К. В. Мудрак, Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-

будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 52 с. 

 

54(07) 

Н156 

     Мудрак, К. В.  Навчальні (контрольні) завдання для 

самостійної роботи з курсу "Хімія" : 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". Частина 

1 / К. В. Мудрак, Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-

будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 52 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА  

МОСТІВ, ТУНЕЛІВ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД 

 
 

532(07) 

М545 

     Башкевич, І. В.  Методичні настанови до вивчення 

дисципліни "Гідравліка і аеродинаміка" та виконання 

курсової роботи для спеціальності 183 "Технологія захисту 

навколишнього середовища на автозаправочних комплексах 

та підприємствах будівельної індустрії" : галузь знань 18 

"Виробництво та технології" / І. В. Башкевич, О. Н. 

Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів 

та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 28 с. 

 

532(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для 

студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна 

інженерія", освітня програма "Автомобільні дороги, вулиці та 

дороги населених пунктів" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, 

О. М. Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, 

тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 42 с. 

 

532(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для 

студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна 

інженерія", освітня програма "Мости та транспортні тунелі" / 

І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. М. Паровенко, І. І. 

Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та 

гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 43 с. 

 

532(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для 

студентів спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології" спеціалізації "Гідротехнічні 

споруди в транспортному будівництві" / І. В. Башкевич, Ю. Б. 

Євсейчик, О. М. Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра 

мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 

2021. – 43 с. 

 



 

 

532(07) 

М545 

     Башкевич, І. В.  Методичні вказівки з дисципліни 

"Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів 

спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 

та водні технології" спеціалізації "Гідротехнічні споруди в 

транспортному будівництві". Гідрологія / І. В. Башкевич, О. 

М. Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, 

тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с. 

 

532(07) 

М545 

     Башкевич, І. В.  Методичні вказівки з дисципліни 

"Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів 

спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 

освітня програма "Мости та транспортні тунелі". Гідрологія / 

І. В. Башкевич, О. М. Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, 

Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : 

НТУ, 2021. – 29 с. 

 

532(07) 

М545 

     Башкевич, І. В.  Методичні вказівки з дисципліни 

"Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів 

спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 

освітня програма "Автомобільні дороги, вулиці та дороги 

населених пунктів". Гідрологія / І. В. Башкевич, О. М. 

Паровенко, І. І. Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів 

та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с. 

 

532(07) 

М545 

     Башкевич, І. В.  Методичні настанови до виконання 

розрахунково-графічних та лабораторних робіт "Гідравліка і 

аеродинаміка" спеціальності 183 : галузь знань 18 

"Виробництво та технології" (на основі ОКР молодшого 

спеціаліста) / І. В. Башкевич, О. М. Паровенко, І. І. 

Святишенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та 

гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2021. – 31 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА 

ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ І МАШИНОЗНАВСТВА 

 
 

004.65(07) 

М545 

     Демчук, О. М.  Методичні вказівки до виконання 

індивідуальних завдань з дисципліни «Бази даних та 

інформаційні системи» : для студентів спеціальності 124 

«Системний аналіз», освітня програма «Системний аналіз в 

транспортній інфраструктурі» / О. М. Демчук ; НТУ, Кафедра 

опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 2021. – 38 с. 

 

624.042(07) 

М545 

     Марчук, О. В.  Методичні вказівки до виконання 

контрольних робіт з дисципліни "Моделі та методи 

розрахунку дорожніх конструкцій на міцність" : для студентів 

третього (PhD) рівня вищої освіти спеціальності 

192"Будівництво та цивільна інженерія" / О. В. Марчук ; НТУ, 

Кафедра опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 

2021. – 34 с. 

 

625.7(07) 

М545 

     Марчук, О. В.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних та лабораторних робіт з дисципліни 

"Сучасні розрахункові комплекси для проектування" : для 

магістрів спеціальності 192"Будівництво та цивільна 

інженерія" / О. В. Марчук ; НТУ, Кафедра опору матеріалів і 

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

 

539.3(07) 

М545 

     Марчук, О. В.  Методичні вказівки до виконання 

контрольних робіт з дисципліни "Теорія пружності, 

пластичності і повзучості" : для студентів третього (PhD) 

рівня вищої освіти спеціальності 192"Будівництво та цивільна 

інженерія" / О. В. Марчук, Н. Г. Марченко ; НТУ, Кафедра 

опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 2021. – 13 с. 

 

624.014(07) 

М545 

     Марчук, О. В.  Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни: "Проектування та 

розрахунок металевих конструкцій будівельних і дорожніх 

машин" : для студентів денної і заочної форм навчання 

спеціальності "Галузеве машинобудування" / О. В. Марчук, Н. 

Г. Марченко, О. М. Демчук ; НТУ, Кафедра опору матеріалів і 

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

 



 

 

69.04(07) 

М545 

     Методичні вказівки для виконання розрахунково-

графічних робіт з дисципліни "Будівельна механіка" : 

галузь знань 19 "Архітектура та будівництво": для студентів 

усіх форм навчання. Частина 1. Аналітичний розрахунок 

плоских стержневих систем при статичному та рухомому 

навантаженнях / О. В. Марчук, Н. Г. Марченко, О. М. Демчук 

та ін. ; НТУ, Кафедра опору матеріалів і машинознавства. – 

Київ : НТУ, 2021. – 73 с. 

 

69.04(07) 

М545 
     Методичні вказівки для виконання розрахунково-

графічних робіт з дисципліни "Будівельна механіка" : 

галузь знань 19 "Архітектура та будівництво": для студентів 

усіх форм навчання. Частина 2. Аналітичний розрахунок 

плоских статично невизначуваних стержневих систем при 

статичному та рухомому навантаженні / О. В. Марчук, Н. Г. 

Марченко, О. М. Демчук та ін. ; НТУ, Кафедра опору 

матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 2021. – 111 с. 

 

620.17(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання індивідуальних 

завдань (модульних та лабораторних робіт) з дисципліни 

"Опір матеріалів" : галузь знань 19 "Архітектура та 

будівництво": для студентів усіх форм навчання. Частина 1 / 

О. В. Марчук, Н. Г. Марченко, О. М. Демчук та ін. ; НТУ, 

Кафедра опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 

2021. – 31 с. 

 

620.17(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання індивідуальних 

завдань (модульних та лабораторних робіт) з дисципліни 

"Опір матеріалів" : галузь знань 19 "Архітектура та 

будівництво": для студентів усіх форм навчання. Частина 2 / 

О. В. Марчук, Н. Г. Марченко, О. М. Демчук та ін. ; НТУ, 

Кафедра опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 

2021. – 24 с. 

 

620.17(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання індивідуальних 

завдань (розрахунково-графічних та лабораторних робіт) з 

дисципліни "Опір матеріалів" : галузь знань 27 

"Транспорт": для студентів усіх форм навчання. Частина 2 / 

О. В. Марчук, Н. Г. Марченко, О. М. Демчук та ін. ; НТУ, 

Кафедра опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 

2021. – 24 с. 

 



 

 

620.17(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання індивідуальних 

завдань (розрахунково-графічних та лабораторних робіт) з 

дисципліни "Опір матеріалів" : галузь знань 27 

"Транспорт". Частина 1 / О. В. Марчук, Н. Г. Марченко, О. М. 

Демчук та ін. ; НТУ, Кафедра опору матеріалів і 

машинознавства. – Київ : НТУ, 2021. – 31 с. 

 

620.17(07) 

М545 

     Марчук, О. В.  Методичні вказівки до виконання циклу 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Опір матеріалів" 

: для студентів спеціальності 015.38 "Професійна освіта 

(транспорт)" / О. В. Марчук, Н. Г. Марченко, В. М. 

Цибульський ; НТУ, Кафедра опору матеріалів і 

машинознавства. – Київ : НТУ, 2021. – 59 с. 

 

69.04 

М30 

     Марчук, О. В.  Скорочений курс будівельної механіки / О. 

В. Марчук, Н. Г. Марченко, В. П. Якібчук ; НТУ, Кафедра 

опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 2021. – 120 

с. 

 

620.17 

Л125 

     Цибульський, В. М.  Лабораторний практикум з 

виконання експериментальних робіт з опору матеріалів : для 

студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія / В. М. Цибульський ; 

НТУ, Кафедра опору матеріалів і машинознавства. – Київ : 

НТУ, 2020. – 29 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА 

ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ 

 
 

517.2(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання завдань самостійних 

робіт з дисципліни «Диференціальні рівняння» : для 

студентів денної форми здобуття освіти галузі знань 

«Інформаційні технології» спеціальності «Системний аналіз». 

Частина 1. Диференціальні рівняння першого порядку / І. А. 

Лоза, Л. С. Рожок, Ю. А. Глущенко, Л. А. Крук ; НТУ, 

Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 

2021. – 78 с. 

 

517.5(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання завдань самостійних 

робіт з дисципліни «Елементи теорії функцій та 

функціональний аналіз» : для студентів спеціальності 124 

"Системний аналіз" денної форми навчання за кредитно-

трансферною системою організації навчального процесу. 

Частина 1. Теорія множин / І. А. Лоза, Л. С. Рожок, Ю. А. 

Глущенко, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та 

прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2021. – 48 с. 

 

519.85(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання завдань самостійних 

робіт з дисципліни «Математичне моделювання в 

наукових дослідженнях» : для аспірантів спеціальності 

"Будівництво та цивільна інженерія" / І. А. Лоза, Л. С. Рожок, 

Ю. А. Глущенко, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та 

прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2021. – 75 с. 

 

004(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Чисельні методи» для студентів галузі знань 

12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 

«Системний аналіз» денної форми здобуття освіти / І. А. 

Лоза, Л. С. Рожок, Ю. А. Глущенко, Л. А. Крук ; НТУ, 

Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 

2021. – 53 с. 

 



 

 

531(07) 

Р637 

     Рожок, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення курсу та 

виконання контрольної роботи з дисципліни «Теоретична 

механіка та теорія механізмів і машин» : для студентів заочної 

форми здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності «Автомобільний транспорт» / Л. С. Рожок, М. 

О. Гончар, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та 

прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2021. – 46 с. 

 

 

 
КАФЕДРА 

ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

 
 

658(07) 

М545 

     Осяєв, Ю. М.  Методичні вказівки до вивчення курсу 

дисципліни "Організація і управління виробництвом" : для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" (освітня програма "Підприємництво в сфері 

управління нерухомим майном") / Ю. М. Осяєв ; НТУ, 

Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – 

Київ : НТУ, 2020. – 26 с.  

 

331.1(07) 

М545 

     Осяєв, Ю. М.  Методичні вказівки до вивчення курсу 

дисципліни "Теорія управління. Управління персоналом" : 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" (освітня програма "Підприємництво в сфері 

управління нерухомим майном") / Ю. М. Осяєв ; НТУ, 

Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – 

Київ : НТУ, 2020. – 42 с.  

 

658(07) 

М545 

     Осяєв, Ю. М.  Методичні вказівки до організації 

самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни 

"Організація і управління виробництвом" : для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня 

програма "Підприємництво в сфері управління нерухомим 

майном") / Ю. М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного 

будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2020. – 12 с. 

 



 

 

331.1(07) 

М545 

     Осяєв, Ю. М.  Методичні вказівки до організації 
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