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Кіль-

кість 

сторі-

нок 
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Автори 

1 2 3 4 5 6 

1 Экспериментальное 

изучение 

закономерностей 

деформаций 

ползучести 

армированных 

водонасыщенных 

глинистых грунтов в 

условиях одноосного 

сжатия 

Друк. Сб. научн. тр. ПГАСиА. 

Вып.2.,ч.1. Основания и 

фундаменты. 

Строительные материалы 

и изделия. - 

Днепропетровск: 

ПГАСиА. - 1997.- C.6-9. 

 

4с. Балашова 

Ю.Б. 

2 Методика 

визначення несучої 

здатності слабких 

основ з урахуванням 

реологічних 

параметрів грунта 

Друк. Збірник наукових праць 

УТУ Автодорожній 

комплекс України в 

сучасних умовах: 

проблеми і шляхи 

розвитку. - Київ: УТУ. - 

1998. - C.88-92. 

5с. Балашова 

Ю.Б. 

3 Экспериментальные 

исследования 

несущей 

способности 

армированных 

просадочных 

оснований опор 

искусственных 

сооружений 

Друк. Збірник наукових праць 

УТУ  

Авто-дорожній комплекс 

України в сучасних 

умовах: проблеми і шляхи 

розвитку. - Київ: УТУ. - 

1998. - C.92-95. 

4с. Балашова 

Ю.Б., 

Тимофе-

ева Л.М., 

Коробьева 

Р.Г. 

4 Реологические 

свойства 

армированных 

глинистых грунтов 

Друк. Придніпровський 

науковий вісник. - 1998. - 

№101 (168). - C. 87-88. 

2с. Балашова 

Ю.Б. 

5 Модельные 

испытания 

устойчивости 

Друк. Придніпровський 

науковий вісник. - 1998. - 

№101 (168). - C. 105-106. 

2с. Балашова 

Ю.Б. 



армированных 

слабых оснований 

дорожных насыпей 

6 Несуча здатність 

армованих слабких 

водонасичених 

глинистих основ з 

урахуванням 

реологічних 

властивостей грунту 

на 

правах 

рукоп

ису 

Автореф. дис. канд. техн. 

наук: 05.23.02 / Придніпр. 

держ. акад. буд-ва та арх. 

(ПДАБтаА),  

Дн-ськ, 1999.- 

16 с. 

16с. Балашова 

Ю.Б. 

7 Расчет 

армированных 

слабых слабых 

оснований с учетом 

ползучести 

грунтовой матрицы 

Друк. Сб. научн. тр. ПГАСиА. 

Вып.5., ч.1. 

Строительство, 

материаловеде-ние, 

машино-строение. - 

Днепропетровск: 

ПГАСиА. - 1998.- C.6-9. 

4с. Балашова 

Ю.Б., 

Тимофе-

ева Л.М. 

8 Експериментальні 

дослідження 

стійкості слабких 

основ, армованих 

геоматеріалами 

Друк. Збірник наукових праць 

УТУ Автомобільні дороги 

і дорожнє будівництво. 

Вип. 55. - Київ: УТУ. - 

1998. - C.50-55. 

6с. Балашова 

Ю.Б., 

Тимофієва 

Л.М. 

9 Реологические 

свойства глинистых 

грунтов с 

армирующими 

прослойками 

Друк. Тр. 3 Украинской научно-

технической конференции 

по механике грунтов и 

фундаменто-строению – 

т.2, 1997,  

С. 322-326. 

5с. Балашова 

Ю.Б., 

Тимофе-

ева Л.М. 

10 Модельные 

испытания 

устойчивости слабых 

оснований дорожных 

насыпей 

Друк. Тр. 3 Украинской научно-

технической конференции 

по механике грунтов и 

фундаментостроению – 

т.3, 1997,  

С. 444-447. 

4с. Балашова 

Ю.Б., 

Тимофе-

ева Л.М. 

11 Модели 

реологических 

свойств глинистых 

грунтов нарушенной 

структуры с 

армирующими 

прослойками 

Друк. Тр. Международной 

научной конференции 

“Генезис и модели 

формирования свойств 

грунтов”, 1998, С. 116 

1с. Балашова 

Ю.Б. 

 

12 Особенности 

влияния подработок 

на дорожные 

Друк. Матеріали міжнародного 

науково-практичного 

семінару “Екологічні 

2с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 



сооружения, 

основания 

промышленных, 

гражданских 

объектов, а также 

методы повышения 

их несущей 

способности и 

устойчивости 

проблеми внаслідок 

оборонної діяльності в 

районах Чорного та 

Азовського морів”, 1999, 

С. 58-59. 

О.А., 

Филь П.Н. 

13 Методы повышения 

устойчивости 

береговых 

подтопляемых 

сооружений 

Друк. Матеріали міжнародного 

науково-практичного 

семінару “Екологічні 

проблеми внаслідок 

оборонної діяльності в 

районах Чорного та 

Азовського морів”, 1999, 

С. 60-61. 

2с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Филь П.Н. 

14 Особливості 

контактної взаємодії 

грунтів земляного 

полотна з 

армуючими 

матеріалами 

Друк. Збірник наукових праць 

УТУ Автомобільні дороги 

і дорожнє будівництво. 

Вип. 57. - Київ: УТУ. - 

1999. - C.80-85. 

6с. Балашова 

Ю.Б. 

 

15 Аналіз руйнування 

шаруватих 

грунтових масивів у 

разі дії техногенних 

факторів 

Друк. Збірник наукових праць 

УТУ Автомобільні дороги 

і дорожнє будівництво. 

Вип. 58. - Київ: УТУ. - 

1999. - C.50-57. 

8с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А. 

16 К вопросу о 

прочности слоистых 

грунтовых систем 

Друк. Ресурсосберегающие 

технологии в 

строительстве. Вып. 7. – 

ДИИТ. – 1999. – С. 72-77 

6с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А. 

17 Математическое 

моделирование 

процесса 

деформирования 

грунтовых массивов, 

вызванного ведением 

горных работ 

Друк. Ресурсосберегающие 

технологии в 

строительстве. Вып. 6. – 

ДИИТ. – 1999. –  

С. 63-68 

6с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А. 

18 Обеспечение 

устойчивости 

грунтовых 

подработанных 

массивов 

армированием 

Друк. Современные технологии 

в строительстве. 

Юбилейная научно-

техническая конференция. 

Тр. конф. Т.2 – ТУМ, 

Кишинеу, 2000, 67-72. 

6с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Рубан 

А.А. 



19 Обеспечение 

эксплуатационной 

надежности 

транспортных 

сооружений, 

находящихся в зоне 

подработок 

Друк. Проблеми експлуатації 

ремонту та реконструкції 

транспортних споруд у 

новому тисячолітті. Тр. 

науково-практичного 

семінару. – Київ, УТУ, 

2000, С. 84-89. 

6с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Рубан 

А.А. 

20 Определение 

безопасного 

скоростного режима 

движения поездов в 

условиях подработок 

Друк. Проблемы механики 

железнодорожного 

транспорта: Динамика, 

надежность и 

безопасность подвижного 

состава Х Международная 

конференция. Тезисы 

докладов. – Дн-ск: Арт. 

Пресс, 2000. С. 102-103. 

2с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Рубан 

А.А. 

21 Определение 

безопасного 

скоростного режима 

движения поездов в 

условиях 

подработанного 

земляного полотна 

Друк. Труды Х международной 

конференции: Проблемы 

механики 

железнодорожного 

транспорта: Динамика, 

надежность и 

безопасность подвижного 

состава. – Дн-ск: Арт. 

Пресс, 2000. – С.68-77. 

10с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Рубан 

А.А. 

22 Особенности 

влияния 

подтопления на 

оползневые 

процессы земляных 

сооружений 

железнодорожного 

транспорта, 

находящихся в зоне 

подземных горных 

выработок и методы 

повышения их 

несущей 

способности и 

устойчивости 

Друк. Вплив руйнівних повеней 

та зсувних процесів на 

функціонування 

магістральних 

нафтогазопроводів, 

залізниць та 

електромереж. Екологічна 

безпека та перспективи 

розвитку трубопровідного 

транспорту. Тези докладів 

науково-практичної 

конференції, УБНТЗ, тов. 

“Знання”, 2000, С. 48-49. 

2с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Рубан 

А.А. 

23 Особенности 

влияния 

подтопления на 

оползневые 

процессы земляных 

Друк. Матеріали науково-

практичної конференції: 

“Вплив руйнівних 

повеней та зсувних 

процесів на 

8с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Рубан 



сооружений 

железнодорожного 

транспорта, 

находящихся в зоне 

подземных горных 

выработок и методы 

повышения их 

несущей 

способности и 

устойчивости 

 

 

функціонування 

магістральних 

нафтогазопроводів, 

залізниць, автошляхів та 

електромереж. Екологічна 

безпека та перспективи 

розвитку трубопровідного 

транспорту, інших 

інженерних 

комунікацій”(24-28 квітня 

2000р., м. Ужгород). – К.: 

Тов. “Знання” України. - 

2000. – С. 50-57. 

А.А. 

24 Моделирование 

влияния подработки 

на устойчивость 

грунтовых 

сооружений 

Друк. Совершенствование 

технологии строительства 

шахт и подземных 

сооружений (сборник 

трудов студенческих 

научных работ 

региональной 

конференции кафедры 

“Строительство шахт и 

подземных сооружений”), 

Донецк, ДонГТУ, 2000, 

С.29-30. 

2с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А, 

студ. 

Крюк 

А.Г.,  

студ. 

Мерецкая 

Л.М. 

25 Расчет устойчивости 

слоистых грунтовых 

откосов в сложных 

инженерно-

геологических 

условиях 

Друк. Совершенствование 

технологии строительства 

шахт и подземных 

сооружений (сборник 

трудов студенческих 

научных работ 

региональной 

конференции кафедры 

“Строительство шахт и 

подземных сооружений”), 

Донецк, ДонГТУ, 2000, 

С.30-31. 

2с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А, 

студ. 

Крюк 

А.Г.,  

студ. 

Миронюк 

О.С. 

26 Методы повышения 

устойчивости 

грунтовых слабых 

водонасыщенных 

оснований 

Друк. Совершенствование 

технологии строительства 

шахт и подземных 

сооружений (сборник 

трудов студенческих 

научных работ 

региональной 

конференции кафедры 

2с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А, 

студ. 

Кулиш 

Л.С. 



“Строительство шахт и 

подземных сооружений”), 

Донецк, ДонГТУ, 2000, 

С.31-32. 

27 Лабораторные 

исследования 

влияния 

армирования на 

прочностные и 

деформативные 

свойства композита 

глинистых грунтов 

Друк. Совершенствование 

технологии строительства 

шахт и подземных 

сооружений (сборник 

трудов студенческих 

научных работ 

региональной 

конференции кафедры 

“Строительство шахт и 

подземных сооружений”), 

Донецк, ДонГТУ, 2000, 

С.32-33. 

2с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А, 

студ. 

Киричен-

ко С.В. 

28 Прогноз 

деформирования 

грунтовых слоистых 

сооружений 

транспорта в зоне 

подработок 

Друк. Будівництво: Зб. наук. 

праць. – Вип. 8. – 

Дніпропетровськ, 2000. – 

С. 263-269. 

6с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Рубан 

А.А. 

29 Модельные 

исследования 

устойчивости 

слоистых грунтовых 

конструкций 

транспорта в 

сложных инженерно-

геологических 

условиях 

Друк. Будівництво: Зб. наук. 

праць. – Вип. 8. – 

Дніпропетровськ, 2000. – 

С. 270-275. 

6с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А, 

Калекин 

Н.В., 

студ. 

Крюк 

А.Г.,  

студ. 

Кулиш 

Л.С. 

30 Розрахункові 

параметри 

армованих грунтових 

зразків при стисканні 

за однією віссю 

Друк. Журнал “Вісник ВПІ”.- 

Вінниця, ВПІ, 2000. - № 6. 

– С. 11-14. 

6с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А. 

31 Особенности 

влияния подработок 

на дорожные 

сооружения, 

основания 

промышленных, 

Друк. Вісник Українського 

Будинку економічних та 

науково-технічних знань. 

– 2000. - №2. - С. 54-59. 

8с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Филь П.Н. 



гражданских 

объектов, а также 

методы повышения 

их несущей 

способности и 

устойчивости 

32 Методы повышения 

устойчивости 

береговых 

подтопляемых 

сооружений 

Друк. Збірник наукових праць: 

“Екологічні проблеми 

внаслідок оборонної 

діяльності в районах 

Чорного та Азовського 

морів”. - УБНТЗ, тов. 

“Знання”, 2000. – С.38-45. 

8с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Филь П.Н. 

33 Прогноз 

устойчивости 

слоистых грунтовых 

конструкций при 

деформации 

основания, которая 

обусловлена 

ведением горных 

работ 

Друк. Міжвідом. наук.-техн. зб. 

Вип.53, кн. 2.: Будівельні 

конструкції.– Киів: 

НДІБК. – 2000. –  

С 336-342. 

7с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Калекин 

Н.В. 

34 Устойчивость 

слоистых грунтовых 

массивов 

транспортных 

сооружений, 

находящихся в зоне 

шахтных полей, при 

проходке предохра-

нительных целиков 

Друк. Міжвідом. наук.-техн. зб. 

Вип.53, кн. 2.: Будівельні 

конструкції.– Киів: 

НДІБК. – 2000. –  

С 343-348. 

6с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Рубан 

А.А. 

35 Техногенно-

екологическая 

безопасность 

объектов 

железнодорожного 

транспорта в рацонах 

деформирования 

земной поверхности 

Друк. Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції “Техногенно-

екологічна безпека 

регіонів як умова сталого 

розвитку України” (2-6 

жовтня 2000р., м. Яремче, 

Івано-Франківська обл.). – 

Киів: Товариство 

“Знання” Украіни. – 2000. 

– С.88-89. 

2с. 

 

Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Рубан 

А.А., 

Калекин 

Н.В. 

36 Застосування 

математичного 

моделювання у 

Друк. Збірник наукових праць 

УТУ «Автомобільні 

дороги і дорожнє 

9с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 



визначенні процеса 

деформування 

транспортних 

грунтових споруд на 

підроблених 

територіях 

будівництво». Вип. 58. - 

Київ: УТУ. - 2000. - C. 

125-133. 

О.А. 

37 Методика 

розрахунку стійкості 

армованого 

вертикального 

підробленого укосу 

варіаційним методом 

Друк. Збірник наукових праць 

УТУ Автомобільні дороги 

і дорожнє будівництво. 

Вип. 60. - Київ: УТУ. - 

2000. - C. 106-112. 

7с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А., 

Калекін 

М.В. 

38 Исследование 

устойчивости 

слоистых грунтовых 

сооружений на 

подработках при 

действии 

техногенных 

факторов 

Друк. Труды Международной 

конференции 

“Геотехника. Оценка 

состояния оснований и 

сооружений”. – Том. 1 . - 

Санкт-Петербург. –2001. – 

С. 368-376. 

 

9с. Балашова 

Ю.Б., 

Рубан 

О.А. 

39 Методика 

розрахунку стійкості 

шаруватих укосів, 

що знаходяться в 

умовах 

деформування земної 

поверхні, з 

визначенням 

безпечної швидкості 

руху транспортних 

засобів 

Друк. Зб. наук. пр. НТУ: 

Автомобільні дороги і 

дорожнє будівництво. 

Вип. 61. - Київ: НТУ. - 

2001. - C. 141-151. 
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Ю.О., 

Дем’янен-

ко В.В. 

5 
(121) 

Спосіб зведення 

насипу на болотних 

ґрунтах 

 Патент України на 

корисну модель №125205, 

МПК Е01С 3/06 (2006.01), 

номер заявки a 2017 

11255; заявл. 17.11.2017; 

публ. 10.05.2018, 

бюл. № 9 

2 Балашова 

Ю.Б., 

Кірічек 

Ю.О., 

Дем’янен-

ко В.В. 

6 
(122) 

Спосіб зведення 

насипу на болотних 

ґрунтах 

 Патент України на 

корисну модель №130093, 

МПК Е01С 3/06 (2006.01), 

номер заявки u 2018 

05558;  заявл. 21.05.2018; 

публ. 26.11.2018,  

бюл. № 22. 

2 Балашова 

Ю.Б., 

Кірічек 

Ю.О., 

Дем’янен-

ко В.В. 

7 
(123) 

Спосіб зведення 

насипу на болотних 

ґрунтах 

 Патент України на 

корисну модель №130698, 

МПК Е01С 3/06 (2006.01), 

номер заявки u 2018 

05557; заявл. 21.05.2018;  

публ. 26.12.2018,  

бюл. № 24. 

2 Балашова 

Ю.Б., 

Кірічек 

Ю.О., 

Дем’янен-

ко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні розробки 

 

Загальна кількість методичних розробок – більше 80. 

 

1. Методичні вказівки до контролю знань та самостійної роботи з дисципліни 

«Проектування автомобільних доріг та аеродромів (спецкурс)» для студентів 

напряму підготовки 6.060101 – „Будівництво” спеціального виду діяльності 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання;  

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Проектування автомобільних доріг та аеродромів (спецкурс)» для студентів 

напряму підготовки 6.060101 – „Будівництво” спеціального виду діяльності 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання. 

Частина 1. Проектування доріг; 

3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Проектування автомобільних доріг та аеродромів (спецкурс)» для студентів 

напряму підготовки 6.060101 – „Будівництво” спеціального виду діяльності 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання. 

Частина 2. Проектування аеродромів;  

4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування 

аеродрому» для студентів напряму підготовки 6.060101 – „Будівництво” 

спеціального виду діяльності «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та 

заочної форм навчання;  

5. Методичні вказівки до контролю знань та самостійної роботи з дисципліни 

«Реконструкція автомобільних доріг та аеродромів» для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – „Будівництво” спеціального виду діяльності 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання;  

6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Реконструкція автомобільних доріг та аеродромів» для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – „Будівництво” спеціального виду діяльності 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання;  

7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Реконструкція 

аеродрому» для студентів напряму підготовки 6.060101 – „Будівництво” 

спеціального виду діяльності «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та 

заочної форм навчання;  

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Трасування та профілювання автомобільних доріг» для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – „Будівництво” спеціального виду діяльності 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання;  

9. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 

«Поздовжнє нівелювання» з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 

напряму підготовки 6.060101 – „Будівництво” спеціального виду діяльності 

«Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання;  

10. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 

«Поздовжнє нівелювання» з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 



напряму підготовки 6.060101 – „Будівництво” денної та заочної форм 

навчання;  

11. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Геодезичне інструментоведення» для студентів напряму підготовки 

6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” денної форми навчання; 

12. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт при геодезичних 

спостереженнях за деформаціями будівель та споруд з дисциплін «Геодезія» 

та «Інженерна геодезія» для студентів напрямів підготовки 6.080101 – 

„Геодезія, картографія та землеустрій” та 6.060101 – „Будівництво” денної 

форми навчання; 

13. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спецкурс 

на випускаючій кафедрі» для студентів спеціальності  7.06010105 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання; 

14. Методичні вказівки до самостійної роботи та контролю знань з дисципліни 

«Реконструкція доріг» (спецкурс) для студентів спеціальності  8.06010105 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання;   

15. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни 

«Реконструкція доріг» (спецкурс) для студентів спеціальності  8.06010105 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання; 

16. Методичні вказівки до самостійної роботи та контролю знань з дисципліни 

«Реконструкція доріг» (спецкурс) для студентів спеціальності  7.06010105 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання;  

17. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни 

«Реконструкція доріг» (спецкурс) для студентів спеціальності  7.06010105 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання; 

18. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи 

проектування автомобільних доріг» для студентів напряму підготовки 

6.060101 – „Будівництво” спеціального виду діяльності «Автомобільні 

дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання;   

19. Методичні вказівки до самостійної роботи та контролю знань з дисципліни 

«Проектування доріг» (спецкурс) для студентів спеціальності  7.06010105 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання;  

20. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Проектування доріг» (спецкурс) для студентів спеціальності  7.06010105 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання; 

21. Методичні вказівки до самостійної роботи та контролю знань з дисципліни 

«Проектування доріг» (спецкурс) для студентів спеціальності  8.06010105 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання;  

22. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Проектування доріг» (спецкурс) для студентів спеціальності  8.06010105 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання; 

23. Методичні вказівки до самостійної роботи та контролю знань з дисципліни 

«Проектування аеродромів» (спецкурс) для студентів спеціальності  

7.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм 

навчання;  



24. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Проектування аеродромів» (спецкурс) для студентів спеціальності  

7.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм 

навчання 

25. Методичні вказівки з проектування дорожнього одягу нежорсткого типу для 

студентів напряму підготовки 6.060101 – „Будівництво” спеціальності 

«Автомобільні дороги та аеродроми» денної та заочної форм навчання 

26. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Інженерна геодезія» (спецкурс) для студентів спеціальності   7.092101 – 

„Промислове та цивільне будівництво” денної та заочної форм навчання 

27. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

„Будівництво та експлуатація інженерних мереж” для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – „Будівництво” денної та заочної форми навчання 

28. Методичні вказівки до проведення літньої геодезичної практики для 

студентів напряму підготовки 6.060101 – „Будівництво” денної форми 

навчання 

29. Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Проектування 

мостових переходів” з дисципліни „Проектування доріг” для спеціальності 

8.092105 – „Автомобільні дороги та аеродроми” денної та заочної форм 

навчання 

30. Методичні вказівки до розрахунку елементів транспортних розв’язок з 

дисципліни „Проектування автомобільної дроги” для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – „Будівництво” денної форми навчання 

31. Методичні вказівки до виконання курсового проекту транспортної 

розв’язки з дисципліни „Проектування автомобільної дроги” для студентів 

напряму підготовки 6.060101 – „Будівництво” заочної форми навчання 

32. Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Проектування 

мостових переходів” для спеціальності 7.092105 – „Автомобільні дороги та 

аеродроми” денної та заочної форми навчання 

33. Методичні вказівки до розрахунку конструкцій дорожнього одягу 

нежорсткого типу для спеціальності 8.092105 – „Автомобільні дороги та 

аеродроми” денної та заочної форми навчання 

34. Методичні вказівки до обробки матеріалів інженерних вишукувань, 

цифрового моделювання місцевості, проектування генеральних планів та 

проектування автомобільних доріг для спеціальності 8.092105 – 

„Автомобільні дороги та аеродроми” денної та заочної форми навчання 

35. Методичні вказівки до розрахунку ливневого стоку для спеціальності 

8.092105 – „Автомобільні дороги та аеродроми” денної та заочної форми 

навчання 

36. Методичні вказівки до самостійної підготовки студентів з курсу 

„Топографія з основами картографії” для спеціальності 6.070800 – 

„Екологія” денної та заочної форми навчання 

37. Методичні вказівки до проведення літньої геодезичної практики для 

спеціальності 6.070900 – „Землевпорядкування і кадастр” 



38. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 

„Нівелювання поверхні по квадратах” для напрямів 0921 – Будівництво та 

1201 - Архітектура денної та заочної форми навчання 

39. Методичні вказівки до контролю знань студентів з геодезії для 

спеціальності „Теплогазопостачання та вентиляція” – 6.092100 

40. Методичні вказівки до контролю знань з інженерної геодезії для студентів 

напряму 6.092100 спеціальності „Промислове та цивільне будівництво” 

денної форми навчання  

41. Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для спеціальності 

6.09105 

42. Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Проект реконструкції 

автомобільної дороги” ч. І, спецкурсу з випускаючої кафедри для 

спеціальності 7.09105 

43. Методичні вказівки з переддипломної практики для спеціальності 7.09105 

44. Методичні вказівки з організації другої виробничої практики для 

спеціальності 7.09105 денної форми навчання 

45. Методичні вказівки „Розрахунок технічних нормативів та обґрунтування 

технічної категорії дороги, проектування дороги в плані” для студентів 

очної та заочної форм навчання з спеціальності 8.092105 „Автомобільні 

дороги та аеродроми” 

46. Методичні вказівки „Вибір конструкцій дорожнього одягу” для студентів 

очної та заочної форм навчання з спеціальності 8.092105 „Автомобільні 

дороги та аеродроми” 

47. Методичні вказівки „Проектування поздовжнього профілю, 

водовідведення” для студентів очної та заочної форм навчання з 

спеціальності 8.092105 „Автомобільні дороги та аеродроми” 

48. Методичні вказівки „До виконання магістерської наукової роботи за 

професійним спрямуванням „Будівництво” з спеціальності 8.092105 

„Автомобільні дороги та аеродроми” 

49. Програма, методичні вказівки та завдання на контрольну роботу з 

дисципліни „Основи механіки земляного полотна та дорожніх одягів”  для 

студентів спеціальності 8.092105 „Автомобільні дороги та аеродроми”   

50. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни 

„Основи механіки земляного полотна та дорожніх одягів” для студентів 

спеціальності 8.092105 „Автомобільні дороги та аеродроми” 

51. Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Проект реконструкції 

автомобільної дороги” ч. ІІ, спецкурсу з випускаючої кафедри для 

спеціальності 7.092105 

52. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Топографічне, землевпорядне та комп’ютерне  креслення» для студентів 

напряму підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” 

денної та заочної форм навчання 

53. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Електронні геодезичні прилади» для студентів напряму підготовки 

6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” заочної форми навчання. 



54. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Електронні геодезичні прилади» для студентів напряму підготовки 

6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” заочної форми навчання. 

55. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Електронні геодезичні прилади» для студентів напряму підготовки 

6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” заочної форми навчання. 

56. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи 

моніторингу та прогнозування» для студентів напряму підготовки 6.080101 

– „Геодезія, картографія та землеустрій” заочної форми навчання. 

57. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи 

геодезичного приладобудування» для студентів напряму підготовки 

6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” заочної форми навчання. 

58. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи 

геодезичного приладобудування» для студентів напряму підготовки 

6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форми 

навчання. 

59. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Моніторинг та охорона земель» для студентів спеціальності 7.08010103 – 

„Землеустрій та кадастр” денної форми навчання. 

60. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Моніторинг та охорона земель» для студентів спеціальності 8.08010103 – 

„Землеустрій та кадастр” денної форми навчання. 

61. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Проектування автомобільних доріг» для студентів спеціальності 

8.08010103 – „Землеустрій та кадастр” денної форми навчання. 

62. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Протиерозійна організація територій» для студентів спеціальності 

8.08010103 – „Землеустрій та кадастр” денної форми навчання. 

63. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Проектування автомобільних доріг» для студентів напряму підготовки 

6.060101 – „Будівництво” спеціального виду діяльності «Автомобільні 

дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання 

64. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Будівництво та експлуатація інженерних мереж» для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – „Будівництво” спеціального виду діяльності 

«Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання 

65. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Інженерні вишукування» для студентів напряму підготовки 6.060101 – 

„Будівництво” спеціального виду діяльності «Автомобільні дороги і 

аеродроми» денної та заочної форм навчання 

66. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) для студентів 

спеціальності 7.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та 

заочної форм навчання 

67. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Методи 

контролю технічного стану дороги» (спецкурс) для студентів спеціальності  



8.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм 

навчання 

68. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Сучасні 

конструкційні матеріли дорожнього одягу» для студентів спеціальності 

8.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм 

навчання 

69. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Автомобільні дороги» для студентів напряму підготовки 6.080101 – 

„Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання 

70. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Автомобільні дороги» для студентів напряму підготовки 6.080101 – 

„Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання 

71. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Механіка 

земляного полотна та дорожнього одягу і динаміка конструкцій на ґрунтовій 

основі» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання 

72. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Сучасні 

конструкційні матеріали для дорожнього одягу і ресурсозберігаючі методи 

при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня 

магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та 

заочної форм навчання 

73. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні 

конструкційні матеріали для дорожнього одягу і ресурсозберігаючі методи 

при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня 

магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та 

заочної форм навчання 

74. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сталий 

розвиток міст та девелопмент нерухомості» для студентів ступеня магістра 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм 

навчання 

75. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сталий розвиток 

міст та девелопмент нерухомості» для студентів ступеня магістра 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм 

навчання 

76. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Сталий розвиток міст та девелопмент нерухомості» для студентів ступеня 

магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми 

навчання 

77. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Сталий 

розвиток міст та девелопмент нерухомості» для студентів ступеня магістра 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм 

навчання 

78. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Інженерні вишукування та проектування автомобільних доріг» для 



студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» денної та заочної форм навчання 

79. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інженерні 

вишукування та проектування автомобільних доріг» за темою: 

«Проектування поздовжнього профілю автомобільної дороги» для студентів 

ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

денної та заочної форм навчання 

80. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Спецкурс з проектування і реконструкції автомобільних доріг та 

аеродромів» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво 

та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 1. 

81. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Спецкурс з проектування і реконструкції автомобільних доріг та 

аеродромів» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво 

та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2. 

82. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спецкурс 

з проектування і реконструкції автомобільних доріг та аеродромів» для 

студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 1. 

83. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Спецкурс з 

проектування і реконструкції автомобільних доріг та аеродромів» для 

студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 3. 

84. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Транспортно-

експлуатаційні якості автомобільних доріг і міських вулиць» для студентів 

ступеня магістра спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та 

заочної форм навчання 

85. Методичні вказівки до  практичних занять з дисципліни «Модернізація, 

реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в дорожньому 

будівництві» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання.  

86. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютерні 

методи проектування об’єктів транспортної інфраструктури» для студентів 

ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

денної та заочної форм навчання. 

87. Методичні вказівки до кваліфікаційних робіт магістрів для студентів 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-наукової 

програми «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм 

навчання. 

88. Методичні вказівки до кваліфікаційних робіт магістрів для студентів 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» осівтньо-

професійної програми «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної 

форм навчання. 


