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Дру

к 

Методичні вказівки до самос-

тійної роботи та контролю 

знань з дисципліни «Метрологія 

та стандартизація» для студен-

тів напряму 0801 -  «Геодезія, 

картографія та землеустрій» / 

Укладачі: Є.О. Ландо, Е.Ю. 

Гайденко – Дніпропетровськ: 

ДВНЗ «ПДАБА». 2010. – 22с. 

22 

стр 

Є. Ю. 

Гайденко 

5 Методичні вказівки до 

виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «Мет-

рологія та стандартиза-

ція» для студентів напря-

му 6.080101 – «Геодезія, 

картографія та землеуст-

рій» 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання лабораторних робіт з ди-

сципліни «Метрологія та стан-

дартизація» для студентів на-

пряму 6.080101 – «Геодезія, ка-

ртографія та землеустрій» / Ук-

ладачі: Є. О. Ландо, Е.Ю. Гай-

денко – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

«ПДАБА», 2011. – 38 с. 

38 

стр 

Е.Ю. Гай-

денко 

6 Методичні вказівки до 

виконання курсової робо-

ти з дисципліни «Грошо-

ва оцінка земель населе-

них пунктів» для студен-

тів напряму 6.080101–

«Геодезія, картографія та 

землеустрій» 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання курсової роботи з дисци-

пліни «Грошова оцінка земель 

населених пунктів» для студен-

тів напряму 6.080101–«Геодезія, 

картографія та землеустрій»/ 

Укладачі: Кірічек Ю.О., Ландо 

Є.О., Бородінов С.М., Кульбака 

О.М., Молчанов О.В. – Дніпро-

30 

стр. 

Кірічек 

Ю.О., Бо-

родінов 

С.М., Ку-

льбака 

О.М., Мо-

лчанов 

О.В. 



петровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 

2011. – 30 с. 

7 Методичні вказівки до 

виконання курсової робо-

ти з дисципліни «Оцінка 

нерухомості» для студен-

тів напряму 6.080101 – 

«Геодезія, картографія та 

землеустрій» 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання курсової роботи з дисци-

пліни «Оцінка нерухомості» для 

студентів напряму 6.080101 – 

«Геодезія, картографія та зем-

леустрій» / Укладачі: Ю.О. Кі-

річек,  Є.О. Ландо,                  

О.В. Молчанов. – Дніпропет-

ровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 2010. 

– 44 с. 

44 

стр. 

Ю.О. Кі-

річек,                

О.В. Мол-

чанов. 

8 Методичні вказівки до 

самостійної роботи та ко-

нтролю знань з дисциплі-

ни «Основи механіки 

ґрунтів» для студентів 

напряму підготовки 

6.060101 – «Будівництво» 

спеціальності «Автомобі-

льні дороги та аеродро-

ми» денної та заочної 

форм навчання 

Дру

к 

Методичні вказівки до самос-

тійної роботи та контролю 

знань з дисципліни «Основи 

механіки ґрунтів» для студентів 

напряму підготовки 6.060101 – 

«Будівництво» спеціальності 

«Автомобільні дороги та аерод-

роми» денної та заочної форм 

навчання / Укладачі: Ю.О. Кірі-

чек,     Є.О. Ландо, С.М. Кочан. 

– Дніпропетровськ: ДВНЗ 

ПДАБА. 2012. – 18 с. 

18 

стр 

Ю.О. Кі-

річек,      

С.М. Ко-

чан 

9 Методичні вказівки до 

виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «Ос-

нови механіки ґрунтів» 

для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – 

«Будівництво» спеціаль-

ності «Автомобільні до-

роги та аеродроми» ден-

ної та заочної форм на-

вчання 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання лабораторних робіт з ди-

сципліни «Основи механіки 

ґрунтів» для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – «Будів-

ництво» спеціальності «Авто-

мобільні дороги та аеродроми» 

денної та заочної форм навчан-

ня / Укладачі: Ю.О. Кірічек,     

Є.О. Ландо, С.М. Кочан. – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДА-

БА. 2012. – 41 с. 

41 

стр 

Ю.О. Кі-

річек,      

С.М. Ко-

чан 

10 Методичні вказівки до 

самостійної роботи та ко-

нтролю знань з дисциплі-

ни «Основи механіки зе-

мляного полотна та до-

рожнього одягу» для сту-

дентів спеціальності 

7.06010105 «Автомобіль-

ні дороги і аеродроми» 

денної та заочної форм 

навчання  

Дру

к 

Методичні вказівки до самос-

тійної роботи та контролю 

знань з дисципліни «Основи 

механіки земляного полотна та 

дорожнього одягу» для студен-

тів спеціальності 7.06010105 

«Автомобільні дороги і аерод-

роми» денної та заочної форм 

навчання / Укладачі: Ю.О. Кірі-

чек,  Є.О. Ландо,               С.М. 

Кочан. – Дніпропетровськ: 

ДВНЗ ПДАБА. –2012. – 20 с. 

20 

стр 

Ю.О. Кі-

річек,      

С.М. Ко-

чан 

11 Методичні вказівки до 

самостійної роботи та ко-

нтролю знань з дисциплі-

ни «Ґрунтознавство та 

механіка ґрунтів» для 

Дру

к 

Методичні вказівки до самос-

тійної роботи та контролю 

знань з дисципліни «Ґрунтоз-

навство та механіка ґрунтів» 

для студентів напряму підгото-

26 

стр 

Ю.О. Кі-

річек,      

С.М. Ко-

чан 



студентів напряму підго-

товки 6.060101 – «Будів-

ництво» спеціального ви-

ду діяльності «Автомобі-

льні дороги і аеродроми» 

денної та заочної форм 

навчання  

 

вки 6.060101 – «Будівництво» 

спеціального виду діяльності 

«Автомобільні дороги і аерод-

роми» денної та заочної форм 

навчання / Укладачі: Ю.О. Кірі-

чек,  Є.О. Ландо, С.М. Кочан. – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДА-

БА. – 2012. – 26 с. 

12 Методичні вказівки до 

виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «Ґрун-

тознавство та механіка 

ґрунтів» для студентів 

напряму підготовки 

6.060101 – «Будівництво» 

спеціального виду діяль-

ності «Автомобільні до-

роги і аеродроми» денної 

та заочної форм навчання  

 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання лабораторних робіт з ди-

сципліни «Ґрунтознавство та 

механіка ґрунтів» для студентів 

напряму підготовки 6.060101 – 

«Будівництво» спеціального ви-

ду діяльності «Автомобільні 

дороги і аеродроми» денної та 

заочної форм навчання / Укла-

дачі: Ю.О. Кірічек, Є.О. Ландо, 

С.М. Кочан. – Дніпропетровськ: 

ДВНЗ ПДАБА.  –2012. – 24с. 

24 

стр 

Ю.О. Кі-

річек,      

С.М. Ко-

чан 

13 Методичні вказівки до 

самостійної роботи та ко-

нтролю знань з дисциплі-

ни «Основи та фундамен-

ти» для студентів напря-

му підготовки 6.060101 – 

«Будівництво» спеціаль-

ного виду діяльності 

«Автомобільні дороги і 

аеродроми» денної та за-

очної форм навчання  

 

Дру

к 

Методичні вказівки до самос-

тійної роботи та контролю 

знань з дисципліни «Основи та 

фундаменти» для студентів на-

пряму підготовки 6.060101 – 

«Будівництво» спеціального ви-

ду діяльності «Автомобільні 

дороги і аеродроми» денної та 

заочної форм навчання / Укла-

дачі: Ю.О. Кірічек, Є.О. Ландо, 

О.В. Трегуб. – Дніпропетровськ: 

ДВНЗ ПДАБА. –2012. – 18 с. 

18 

стр 

Ю.О. Кі-

річек, О.В. 

Трегуб 

14 Методичні вказівки до 

самостійної роботи та ко-

нтролю знань з дисциплі-

ни «Основи механіки зе-

мляного полотна та до-

рожнього одягу» для сту-

дентів спеціальності 

8.06010105 «Автомобіль-

ні дороги і аеродроми» 

денної та заочної форм 

навчання  

Дру

к 

Методичні вказівки до самос-

тійної роботи та контролю 

знань з дисципліни «Основи 

механіки земляного полотна та 

дорожнього одягу» для студен-

тів спеціальності 8.06010105 

«Автомобільні дороги і аерод-

роми» денної та заочної форм 

навчання / Укладачі: Ю.О. Кірі-

чек,  Є.О. Ландо,               С.М. 

Кочан. – Дніпропетровськ: 

ДВНЗ ПДАБА. –2012. – 20 с. 

20 

стр 

Ю.О. Кі-

річек      

15 Методичні вказівки до 

самостійної роботи та ко-

нтролю знань з дисциплі-

ни «Метрологія та стан-

дартизація» для студентів 

напряму підготовки 

6.060101 – «Будівництво» 

спеціального виду діяль-

ності «Автомобільні до-

Дру

к 

Методичні вказівки до самос-

тійної роботи та контролю 

знань з дисципліни «Метрологія 

та стандартизація» для студен-

тів напряму підготовки 

6.060101 – «Будівництво» спе-

ціального виду діяльності «Ав-

томобільні дороги і аеродроми» 

денної та заочної форм навчан-

19 

стр 

Є.Ю. Гай-

денко 



роги і аеродроми» денної 

та заочної форм навчання  

ня / Укладачі: Є.О. Ландо, Є.Ю. 

Гайденко – Дніпропетровськ: 

ДВНЗ ПДАБА. – 2012. – 19с 

16 Методичні вказівки до 

виконання РГР№1 «тео-

долітна зйомка» з дисци-

плини «Інженерна геоде-

зія» для студентів напря-

му підготовки 6.060101 – 

«Будівництво» денної та 

заочної форм навчання 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання РГР№1 «теодолітна зйо-

мка» з дисциплини «Інженерна 

геодезія» для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – «Будів-

ництво» денної та заочної форм 

навчання / Укладачі: Є.О. Лан-

до, Андреева І.Г, Єфремова Н.Е. 

– Дніпропетровськ: ДВНЗ 

ПДАБА. – 2013. – 23с 

23 

стр 

Єфремова 

Н.Е., Анд-

реєва І.Г. 

17 Методичні вказівки до 

виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «Мет-

рологія та стандартиза-

ція» для студентів напря-

му підготовки 6.060101– 

«Будівництво» спеціаль-

ного виду діяльності 

«Автомобільні дороги і 

аеродроми» денної та за-

очної форм навчання 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання лабораторних робіт з ди-

сципліни «Метрологія та стан-

дартизація» для студентів на-

пряму підготовки 6.060101– 

«Будівництво» спеціального ви-

ду діяльності «Автомобільні 

дороги і аеродроми» денної та 

заочної форм навчання / Укла-

дачі: Ландо Є.О.,           Гайден-

ко Є.Ю.  – Дніпропетровськ: 

ДВНЗ ПДАБА. – 2013. – 41с. 

41с Гайденко 

Є.Ю. 

18 Методичні вказівки до 

виконання практичних 

занять з дисципліни «Ос-

нови механіки земляного 

полотна та дорожнього 

одягу» для студентів спе-

ціальності 7.06010105 

«Автомобільні дороги і 

аеродроми» денної та за-

очної форм навчання 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання практичних занять з дис-

ципліни «Основи механіки зем-

ляного полотна та дорожнього 

одягу» для студентів спеціаль-

ності 7.06010105 «Автомобільні 

дороги і аеродроми» денної та 

заочної форм навчання./ Укла-

дач Кірічек Ю.О., Ландо Є.О., 

Кочан С.М.– Дніпропетровськ: 

ПДАБА, 2013. – 34с. 

34 

стр 

Кірічек 

Ю.О., Ко-

чан С.М. 

19 Методичні вказівки до 

виконання курсового 

проекту з дисципліни 

«Основи та фундаменті» 

для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – 

«Будівництво» спеціаль-

ного види діяльності 

«Автомобільні дороги і 

аеродроми» денної та за-

очної форм навчання 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання курсового проекту з дис-

ципліни «Основи та фундамен-

ті» для студентів напряму під-

готовки 6.060101 – «Будівницт-

во» спеціального види діяльно-

сті «Автомобільні дороги і ае-

родроми» денної та заочної 

форм навчання / Укладачі: Кірі-

чек Ю.О., Ландо Є.О., Кочан 

С.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

ПДАБА. 2013. – 72с. 

72 

стр 

Кірічек 

Ю.О., Ко-

чан С.М. 

20 Методичні вказівки до 

виконання практичних 

занять з дисципліни «Ос-

нови та фундаменті» для 

студентів напряму підго-

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання практичних занять з дис-

ципліни «Основи та фундамен-

ті» для студентів напряму під-

готовки 6.060101 – «Будівницт-

48 

стр 

Кірічек 

Ю.О., Ко-

чан С.М. 



товки 6.060101 – «Будів-

ництво» спеціального ви-

ди діяльності «Автомобі-

льні дороги і аеродроми» 

денної та заочної форм 

навчання 

во» спеціального види діяльно-

сті «Автомобільні дороги і ае-

родроми» денної та заочної 

форм навчання / Укладачі: Кірі-

чек Ю.О., Ландо Є.О., Кочан 

С.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

ПДАБА. 2013. – 48с. 

21 Методичні вказівки до 

виконання практичних 

занять з дисципліни «Ос-

нови механіки земляного 

полотна та дорожнього 

одягу» для студентів спе-

ціальності 8.06010105 

«Автомобільні дороги і 

аеродроми» денної та за-

очної форм навчання 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання практичних занять з дис-

ципліни «Основи механіки зем-

ляного полотна та дорожнього 

одягу» для студентів спеціаль-

ності 8.06010105 «Автомобільні 

дороги і аеродроми» денної та 

заочної форм навчання./ Укла-

дач Кірічек Ю.О., Ландо Є.О.– 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 

2013. – 34с. 

34 

стр 

Кірічек 

Ю.О. 

22 Методичні вказівки до 

виконання розрахунково-

графічної роботи  «Поз-

довжнє нівелювання» з 

дисципліни «Інженерна 

геодезії» для студентів 

напряму підготовки 

6.060101 – «Будівництво» 

спеціального виду діяль-

ності «Теплогазопоста-

чання і вентиляція» ден-

ної та заочної форм на-

вчання 

Дру

к 

Методичні вказівки до вико-

нання розрахунково-графічної 

роботи  «Поздовжнє нівелюван-

ня» з дисципліни «Інженерна 

геодезії» для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – «Будів-

ництво» спеціального виду дія-

льності «Теплогазопостачання і 

вентиляція» денної та заочної 

форм навчання / Укладачі: Лан-

до Є.О., Кочан С.М. Єфремова 

Н.Е., Андреєва І.Г. – Дніпропе-

тровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2014. 

– 22с. 

22ст

р. 

Кочан 

С.М. Єф-

ремова 

Н.Е., Анд-

реєва І.Г. 

23 Методичні вказівки до 

виконання розрахунково-

графічної роботи  «Поз-

довжнє нівелювання» з 

дисципліни «Інженерна 

геодезії» для студентів 

напряму підготовки 

6.060101 – «Будівництво» 

денної та заочної форм 

навчання 

друк Методичні вказівки до вико-

нання розрахунково-графічної 

роботи  «Поздовжнє нівелюван-

ня» з дисципліни «Інженерна 

геодезії» для студентів напряму 

підготовки 6.060101 – «Будів-

ництво» денної та заочної форм 

навчання / Укладачі: Ландо 

Є.О., Кочан С.М. Єфремова 

Н.Е., Андреєва І.Г. – Дніпропе-

тровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2014. 

– 21с. 

 Кочан 

С.М. Єф-

ремова 

Н.Е., Анд-

реєва І.Г. 

24 Методичні вказівки до 

навчальної практики з 

ґрунтознавства та механі-

ки ґрунтів для студентів 

напряму підготовки 

6.060101 – «Будівництво» 

спеціального виду 

діяльності «Автомобільні 

дороги і аеродроми» 

друк Методичні вказівки до 

навчальної практики з ґрунтоз-

навства та механіки ґрунтів для 

студентів напряму підготовки 

6.060101 – «Будівництво» 

спеціального виду діяльності 

«Автомобільні дороги і 

аеродроми» денної форми 

навчання / Укладачі: Ю.О. 

32ст

р 

Ю.О. 

Кірічек,  

Є.О. 

Ландо, 

О.В. 

Трегуб 



денної форми навчання Кірічек,  Є.О. Ландо, О.В. 

Трегуб. – Дніпропетровськ: 

ДВНЗ ПДАБА. – 2014. – 32 с. 

25 Методичні вказівки до 

виконання курсової робо-

ти з дисципліни «Оцінка 

нерухомості» для студен-

тів напряму підготовки 

6.080101- «Геодезія, кар-

тографія  та  землеустрій»  

денної  та  заочної форм  

навчання 

друк Методичні вказівки до вико-

нання курсової роботи з дисци-

пліни «Оцінка нерухомості» для 

студентів напряму підготовки 

6.080101- «Геодезія, картогра-

фія  та  землеустрій»  денної  та  

заочної форм  навчання   / Ук-

ладачі:  Кірічек Ю.О., Ландо 

Є.О., Андреєва І.Г. – Дніпропе-

тровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2015. 

– 40с. 

40ст

р 

Кірічек 

Ю.О., Ла-

ндо Є.О., 

Андреєва 

І.Г. 

26 Методичні вказівки до 

виконання практичних 

робіт з дисципліни «Гро-

шова оцінка земель» для 

студентів спеціальності 

8.08010103 - «Землеуст-

рій та кадастр»  денної  

форми  навчання 

друк Методичні вказівки до вико-

нання практичних робіт з дис-

ципліни «Грошова оцінка зе-

мель» для студентів спеціально-

сті 8.08010103 - «Землеустрій та 

кадастр»  денної  форми  на-

вчання   / Укладачі: Кірічек 

Ю.О., Ландо Є.О. – Дніпропет-

ровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2015. – 

34с. 

34ст

р 

Кірічек 

Ю.О., Ла-

ндо Є.О. 

27 Методичні вказівки до 

виконання практичних 

робіт з дисципліни «Оці-

нка нерухомості» для 

студентів напряму підго-

товки 6.080101- «Геоде-

зія, картографія  та  зем-

леустрій»  денної  та  за-

очної форм  навчання    

друк Методичні вказівки до вико-

нання практичних робіт з дис-

ципліни «Оцінка нерухомості» 

для студентів напряму підгото-

вки 6.080101- «Геодезія, карто-

графія  та  землеустрій»  денної  

та  заочної форм  навчання   / 

Укладачі:  Кірічек Ю.О., Ландо 

Є.О., Андреєва І.Г. – Дніпропе-

тровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2015. 

– 45с. 

45ст

р 

Кірічек 

Ю.О., Ла-

ндо Є.О., 

Андреєва 

І.Г. 

28 Методичні вказівки до 

виконання контрольних 

робіт з дисципліни «Ґрун-

тознавство, основи та фу-

ндаменті» для студентів 

напряму підготовки 

6.080101 – «Геодезія, кар-

тографія та землеустрій» 

заочної форм навчання 

друк Методичні вказівки до вико-

нання контрольних робіт з дис-

ципліни «Ґрунтознавство, осно-

ви та фундаменті» для студентів 

напряму підготовки 6.080101 – 

«Геодезія, картографія та зем-

леустрій» заочної форм навчан-

ня / Укладачі: Кірічек Ю.О., 

Ландо Є.О., Трегуб О.В. – Дніп-

ропетровськ: ДВНЗ   ПДАБА. – 

2015. – 44 с. 

44ст

р 

Кірічек 

Ю.О., Ла-

ндо Є.О., 

Трегуб 

О.В. 

29 Методичні вказівки до 

виконання курсового 

проекту з дисципліни 

«Економічне зонування 

сільськогосподарських 

земель» для студентів на-

пряму підготовки 

друк Методичні вказівки до вико-

нання курсового проекту з дис-

ципліни «Економічне зонування 

сільськогосподарських земель» 

для студентів напряму підгото-

вки 6.080101 - «Геодезія, карто-

графія  та  землеустрій»  денної  

43ст Кірічек 

Ю.О., Ла-

ндо Є.О., 

Андреєва 

І.Г. 



6.080101 - «Геодезія, кар-

тографія  та  землеустрій»  

денної  та  заочної форм  

навчання    

 

та  заочної форм  навчання   / 

Укладачі:                   Кірічек 

Ю.О.,  Ландо Є.О., Андреєва 

І.Г. – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

ПДАБА. – 2015. – 43с. 

 

30 Методичні вказівки до 

виконання контрольних 

робіт з дисципліни «Еко-

номічне зонування сіль-

ськогосподарських зе-

мель» для студентів на-

пряму підготовки 

6.080101 - ««Геодезія, ка-

ртографія  та  землеуст-

рій»  заочної форми  на-

вчання  

друк Методичні вказівки до вико-

нання контрольних робіт з дис-

ципліни «Економічне зонування 

сільськогосподарських земель» 

для студентів напряму підгото-

вки 6.080101 - ««Геодезія, кар-

тографія  та  землеустрій»  за-

очної форми  навчання / Укла-

дачі: Кірічек Ю. О. ,  Ландо Є. 

О. , Андреєва І. Г.  – Дніпропет-

ровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2015. – 

38с. 

38ст Кірічек 

Ю.О., Ла-

ндо Є.О., 

Андреєва 

І.Г. 

31 Методичні вказівки до 

виконання практичних 

робіт з дисципліни «Ме-

ханіка земляного полотна 

та дорожнього одягу і ди-

наміка конструкцій на 

ґрунтовій основі» для 

студентів ступеня магіст-

ра спеціальності 192 «Бу-

дівництво та цивільна ін-

женерія» денної та заоч-

ної форм навчання 

друк Методичні вказівки до вико-

нання практичних робіт з дис-

ципліни «Механіка земляного 

полотна та дорожнього одягу і 

динаміка конструкцій на ґрун-

товій основі» для студентів сту-

пеня магістра спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інже-

нерія» денної та заочної форм 

навчання / Укладачі: Кірічек Ю. 

О., Ландо Є. О., Балашова Ю. Б. 

– Дніпро: ПДАБА, 2017. – 47 с. 

47 с Кірічек Ю. 

О., Ландо 

Є. О., Ба-

лашова Ю. 

Б. 

32 Методичні вказівки до 

виконання курсової робо-

ти з дисципліни «Оцінка 

земель» для студентів 

ступеня магістра спеціа-

льності 193 «Геодезія та 

землеустрій» денної та 

заочної форм навчання 

друк Методичні вказівки до вико-

нання курсової роботи з дисци-

пліни «Оцінка земель» для сту-

дентів ступеня магістра спеціа-

льності 193 «Геодезія та земле-

устрій» денної та заочної форм 

навчання/ Укладачі:                     

Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– 

Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 

40 с. 

40 с Кірічек Ю. 

О., Ландо 

Є. О. 

33 Методичні вказівки до 

виконання практичних 

робіт з дисципліни «Оці-

нка земель» для студентів 

ступеня магістра спеціа-

льності 193 «Геодезія та 

землеустрій» денної та 

заочної форм навчання  

друк Методичні вказівки до вико-

нання практичних робіт з дис-

ципліни «Оцінка земель» для 

студентів ступеня магістра спе-

ціальності 193 «Геодезія та зем-

леустрій» денної та заочної 

форм навчання/ Укладачі:                     

Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– 

Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 

48 с. 

48с Кірічек Ю. 

О., Ландо 

Є. О. 

34 Методичні вказівки до 

самостійної роботи з дис-

ципліни «Оцінка земель» 

друк Методичні вказівки до самос-

тійної роботи з дисципліни 

«Оцінка земель» для студентів 

19 с Кірічек Ю. 

О., Ландо 

Є. О. 



для студентів ступеня ма-

гістра спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій» 

денної та заочної форм 

навчання 

ступеня магістра спеціальності 

193 «Геодезія та землеустрій» 

денної та заочної форм навчан-

ня/ Укладачі: Кірічек Ю. О., 

Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ 

ПДАБА, 2018. – 19 с. 

35 Методичні вказівки до 

виконання дипломної ро-

боти для студентів ступе-

ня магістра спеціальності 

193 «Геодезія та землеус-

трій» денної та заочної 

форм навчання 

друк Методичні вказівки до вико-

нання дипломної роботи для 

студентів ступеня магістра спе-

ціальності 193 «Геодезія та зем-

леустрій» денної та заочної 

форм навчання/ Укладачі: Кірі-

чек Ю. О., Могильний С. Г., 

Кульбака О. М., Бегічев С. В., 

Фененко В. І., Ландо Є. О., Ішу-

тіна Г. С. – Дніпро: ДВНЗ 

ПДАБА, 2018. – 43 с. 

43с Кірічек Ю. 

О., Моги-

льний С. 

Г., Куль-

бака О. 

М., Бегі-

чев С. В., 

Фененко 

В. І., Лан-

до Є. О., 

Ішутіна Г. 

С.  

 


