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ПЕРЕДМОВА 

 

     Бібліографічний покажчик «Видання професорсько-викладацького 

складу та співробітників кафедри охорони праці, стандартизації та 

сертифікації  Української інженерно-педагогічної академії (2009–

2014 рр.)» продовжує серію видань «Праці кафедр УІПА», 

присвячену 55-річчю Української інженерно-педагогічної академії. В 

ньому систематизовано постійну, плідну, творчу працю 

професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри вищої 

та прикладної математики за останні 5 років діяльності (2009–2014 

рр.). 

     При підготовці покажчика було використано каталоги, картотеки 

та фонд бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії, 

електронний каталог Національної бібліотеки України  

ім. В. І. Вернадського. Матеріали подано мовою оригіналу за 

ГОСТом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, ІDT): ДСТУ ГОСТ 

7.1–2006. Слова і словосполучення скорочуються відповідно до 

ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові в 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТа 7.12–93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». У покажчику представлено 

монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні 

видання, статті, надруковані у періодичних та продовжуваних 

виданнях, автореферати дисертацій, матеріали конференцій, 

інформаційні видання. Матеріали розміщено за видами видань у 

хронологічному порядку, в межах року за абеткою авторів та назв 

творів. Покажчик не може претендувати на повноту інформації, так 

як містить тільки видання, інформація про які надійшла до Наукової 

бібліотеки до 10.09.2014 р. 

    Довідковий апарат видання містить іменний покажчик. 

    Бібліографічний покажчик адресовано науковцям, аспірантам, 

викладачам. Він може бути корисним у науково-дослідній, науково-

методичній і практичній діяльності освітян та тих, хто цікавиться 

проблемами охорони праці, стандартизації та сертифікації. 
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ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 

Історія виникнення кафедри охорони праці, стандартизації та 

сертифікації почалась з 1967 року. Після реорганізації Харківського 

гірничого інституту спочатку в ХІГМАВТ, потім в ХІВЕ, викладачі 

охорони праці перейшли до Українського заочного політехнічного 

інституту (УЗПІ), де і була заснована кафедра охорони праці та 

навколишнього середовища. 

Організатором кафедри та першим її завідувачем став канд. техн. 

наук, доц. Карпухін Володимир Дмитрович. У числі викладачів-

засновників кафедри – Головченко Георгій Тихонович, Гордейко 

Олег Миколайович, Ковалевський Петро Іванович, Іллінський Борис 

Дмитрович, Головкін Геннадій Васильович, Прерис Анатолій 

Маркович, Мазник Неллі Яківна, Лекарев Валентин Олександрович 

та багато інших. За короткий час було розроблено учбові плани, 

програми та конспекти лекцій, написано методичні вказівки до 

виконання дипломного проектування, створено учбову лабораторію 

та поставлено лабораторні та практичні заняття. В інституті велась 

підготовка  інженерів за 41 спеціальністю заочного навчання,  а 

також було відкрито дві денні спеціальності. 

    Значний внесок в навчальну роботу кафедри внесли: професор, 

кандидат технічних наук Тулупов Сергій Дмитрович; професор 

Іванов Віктор Георгійович; доцент, кандидат педагогічних наук 

Єфіменко Нона Петрівна, старший викладач Грицай Анатолій 

Костянтинович. 

 

Тулупов Сергій Дмитрович – професор, кандидат 

технічних наук. Стаж педагогічної діяльності 36 років, 

з них 20 років  завідувач кафедрою. Підготував і видав 

2 навчальних посібника: «Охрана труда в 

электроустановках" та «Безопасность 

жизнедеятельности». Брав участь у написані 26 

методичних вказівок з дисциплін Охорона праці та 

Безпека життєдіяльності. Проводив  навчально-методичну роботу з 

підвищення кваліфікації викладачів профтехучилищ. Керував 

навчально-дослідною роботою № 2-3 "Дослідження функціонального 

стану студентів денної форми навчання інженерних та інженерно-
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педагогічних спеціальностей під час навчання у ВНЗ". У вітчизняних 

виданнях надруковано 54 наукові статті, бере участь в науково-

методичних та  науково-практичних конференціях. 

Академік Міжнародної академії біосферних наук з 2001 року. Як 

академік приймає активну участь у розгляданні питань, пов'язаних зі 

з збереженням Венеції, озера Арал та Донбасу. Керував аспірантами  

та здобувачами.  

Є судовим експертом Харківського науково-дослідного інституту 

судових експертиз ім. заслуженого професора М. С. Бокаріуса 

протягом 15  років. 

 

Іванов Віктор Георгійович – професор, кандидат 

технічних наук, академік Академії наук національного 

прогресу. За його участю підготовлено два підручники 

з охорони праці в електроустановках та два навчальні 

посібника: «Вредные привычки и борьба с ними» та 

«Безопасность жизнедеятельности». Стаж 

педагогічної діяльності 51 рік. Працював на кафедрі з 

1988 р. по 2011 р. Помер у 2011 р. 

   Основна наукова робота велася в області дослідження розробки і 

впровадження автоматизованих діагностичних й терапевтичних 

комплексів для оцінки й регуляції функціонального стану 

професорсько-викладацького складу й студентів ВНЗ. Налагоджено 

наукові зв'язки в масштабах всієї Украйни, а також Росії, Білорусії, 

Вірменії, Грузин, Польщі. 

  З часу заснування на кафедрі виконувався великий обсяг 

госпдоговірних науково-дослідних робіт. Результатом стало 

підвищення практичної  кваліфікації викладачів, зв'язок кафедри з 

виробництвом. У складі кафедри тривалий час працювала науково-

дослідна лабораторія охорони праці Мінелектротехпрому СРСР та 

Мінвузу УРСР. Основні наукові напрямки лабораторії та кафедри:  

 дослідження та розробки нових систем очищення та контролю 

забруднення навколишнього середовища та виробничого 

середовища; 

 дослідження та розробка систем автоматичного контролю 

концентрації вибухо-небезпечних газів у виробничих 

приміщеннях; 
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 аналіз виробничого травматизму; 

 вплив функціонального стану безпеки. 

Завідував лабораторією старший науковий співробітник, доцент 

кафедри М. І. Хархордін. Лабораторія виконувала роботи для 

Ленінградського заводу "Електросила" та Харківського заводу 

"Електроважмаш", для виробничого об'єднання "Макіїввугілля" та 

інші.  

Щорічний обсяг НДР становив 130-150 тис. карб. Щорічна 

економічна ефективність від внесення виконаних кафедрою наукових 

розробок складала 250-350 тис. карб. 

Завідувачами кафедри в різні періоди її існування були Карпухін 

Володимир Дмитрович, Головченко Георгій Тихонович, Тулупов 

Сергій Дмитрович. 

З 2007 року кафедру очолив доктор технічних наук Тріщ 

Роман Михайлович, який перейшов з кафедри 

технологій управління якістю в машинобудуванні. З 

переходом на кафедру Р. М. Тріща спеціальність 

«Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація в машинобудуванні» була переведена на 

кафедру охорони праці та навколишнього середовища. У зв’язку з 

цим змінюється назва кафедри – охорони праці, стандартизації та 

сертифікації. 

 Зараз кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації 

випускає фахівців за двома спеціальностями: «Професійна освіта. 

Метрологія, стандартизація та сертифікація» та «Професійна освіта. 

Охорона праці».  

На кафедрі є навчальні лабораторії, в яких проводяться 

лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін "Охорона 

праці", "Основи  охорони   праці", "Охорона праці в галузі", 

"Екологія", "Безпека життєдіяльності", "Цивільна оборона", 

"Метрологія, стандартизація та сертифікація", "Управління якістю", 

"Методи та засоби вимірювання механічних та фізичних величин" та 

інші. 

Лабораторії обладнано навчальними стендами та приладами, 

необхідними для якісного проведення  занять з перелічених 

дисциплін. 
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Колективом кафедри налагоджено ділові зв’язки з державними, 

науковими та виробничими підприємствами, такими як Український 

науково-дослідний інститут екологічних проблем, 

Держспоживстандарт України, Держгірпромнагляд України, 

Український науково-дослідний центр проблем метрології 

стандартизації та сертифікації. 

 Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з кафедрами 

Вільнюського технічного університету (Литва), Бельско-Бяльського 

університету (Польща), Софіївського технічного університету 

(Болгарія). 

При кафедрі працює спеціалізована вчена рада К64.108.04 за 

спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та 

метрологічне забезпечення, де Тріщ Роман Михайлович є головою. 

Під його керівництвом захистилось 5 кандидатів технічних наук та 

ведеться керівництво п’ятьох аспірантів зі спеціальності 05.01.02. 

Щорічно під керівництвом Р. М. Тріща кафедрою на базі УІПА 

проводиться дві Міжнародні науково-практичні конференції: «Якість 

технологій та освіти» та «Охорона праці: освіта, наука, практика».  

У 2010 році на кафедрі започатковано видання збірника 

наукових праць «Якість технологій та освіти». 
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БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ КАФЕДРИ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

МОНОГРАФІЇ 

 

2009 

 

 1. Эксплуатация оборудования, безопасность работ и охрана 

труда в строительстве [Текст] / В. Н. Иванов, Б. М. Коржик, 

М. Б. Смирнитская, С. Л. Дмитриев, Д. А. Харьковский. – Х. : Форт, 

2009. – 336 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-

8599-44-6. 

 

2010 

 

 2. Иванов, В. Г. Теория и практика электробезопасности [Текст] 

: монография / В. Г. Иванов, С. В. Иванов, И. А. Филенко ; под общ. 

ред. проф. В. Г. Иванова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2010. – 

352 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 312–316 (89 назв.). – ISBN 966–866–

965–1. 

 

2011 

 

 3. Кипоренко, А. С. Эксплуатационная безопасность 

трубопроводных систем атомных электростанций и ее нормативное 

обеспечение [Текст] : монография / А. С. Кипоренко. – Х. : Тимченко 

А. Н., 2011. – 120 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 112–119 (90 назв.). –  

ISBN 978–966–8661–74–7. 

 

 4. Трищ, Р. М. Обеспечение точности токарной обработки с 

использованием систем автоматического управления [Текст] : 

монография / Р. М. Трищ ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 

145 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 138–145 (107 назв.). 
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 5. Трищ, Р. М. Управление качеством продукции 

машиностроения при ограниченном объеме статистической 

информации [Текст] : монография / Р. М. Трищ. – Х. : [б. и.], 2011. – 

313 с.  

 

2013 

 

 6. Тріщ, Г. М. Оцінювання процесів систем управління якістю 

підприємств [Текст] : монографія / Г. М. Тріщ ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Х. : [б. в.], 2013. – 136 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 100 (142 назв.). 

 

2014 

 

 7. Артюх, С. Н. Повышение качества профессионального отбора 

операторов ТЭС [Текст] : монография / С. Н. Артюх ; Укр. инж.-пед. 

акад. – Х. : Точка, 2014. – 106 с. : рис. – Библиогр.: с. 94 (125 назв.). 

 

 8. Лазарєв, М. І. Методика навчання неруйнівного контролю 

майбутніх інженерів-педагогів з використанням каузальних мереж 

[Текст] : монографія / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков ; Укр. інж.-пед. 

акад. – Х. : Точка, 2014. – 184 с. – Бібліогр.: с. 142 (230 назв). 

 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

 

2009 

 

 9. Поліщук, С. М. Експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки 

[Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 6.010104.41 /  

С. М. Поліщук ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 103 с.  

 

 10. Поліщук, С. М. Системи вентиляції [Текст] : курс лекцій / 

С. М. Поліщук ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 68 с. : рис., 

табл. – Бібліогр.: с. 66–68 (37 назв). 

 

 11. Поліщук, С. М. Системи вентиляції [Електронний ресурс] : 

курс лекцій для студ. спец. 6.010104.41 / С. М. Поліщук ; Укр. інж.-

пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009.    



11 

 

2010 

 

 12. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч.-

метод. посіб. з курсового проектування для студ. спец. 6.01010441 

Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.  

 

 13. Охорона праці в будівництві [Текст] : навч. посібник / 

В. М. Иванов, Б. М. Коржик, М. Б. Смирнитьска, С. Л. Дмитрієв, 

С. В. Нестеренко, Д. О. Харківський ; за ред.: Б. М. Коржика, 

В. М. Іванова. – Х. : Форт, 2010. – 388 с. : рис., табл., фот. – Бібліогр. 

в кінці розд. – ISBN 978–966–8599–82–8. 

 

2011 

 

 14. Грицай, А. К. Основы экологии [Текст] : конспект лекций 

для иностранных студентов / А. К. Грицай ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : 

[б. и.], 2011. – 52 с. : ил.  

 

 15. Кіпоренко, Г. С. Основи екології [Текст] : конспект лекцій 

для студ. всіх спец. / Г. С. Кіпоренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : 

[б. в.], 2011. – 116 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 114–115 (21 назва). 

 

 16. Смирнитська, М. Б. Системи захисту середовища існування  

[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7,8.010104.41 

"Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці" / 

М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 69 с.  

 

 17. Тріщ, Р. М. Соціальна та екологічна безпека діяльності 

[Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. : 8.000005 

"Педагогіка вищої школи"; 8.000009 "Управління навч. закладом" / 

Р. М. Тріщ ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с. – Бібліогр.: 

с. 87. 
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2012 

 

 18. Сертифікація продукції [Текст] : навч. посібник для студ. 

вищих навч. закладів / Р. М. Тріщ, Д. А. Янушкевич, Л. Ю. Шубіна, 

Е. В. Білецький ; Укр. інж.-пед. акад., Харк. торгівельно-економічний 

ін-т КНТЕУ. – К. : Освіта України, 2012. – 520 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 488–490 (77 назв). – ISBN 978–966–188–329–0. 

 

 19. Смирнитська, М. Б. Основи безпеки праці [Текст] : навч. 

посібник / М. Б. Смирнитська, С. М. Артюх ; Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації. – Х. : Форт, 2012. 

– 124 с. : табл. – Бібліогр.: с. 119–120 (19 назв). – ISBN 978–617–630–

006–9. 

 

 20. Смирнитська, М. Б. Основи теорії управління в БЖД 

[Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104 "Професійна освіта. Охорона праці" / М. Б. Смирнитська ; 

Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 148 с. : табл., рис. 

 

 21. Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі [Текст] : 

конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104 

"Професійна освіта. Охорона праці" / М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-

пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 116 с. : табл., рис.  

 

 22. Смирнитська, М. Б. Проектування систем промислової 

безпеки [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 7.010104 "Професійна освіта. Охорона праці" / 

М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 68 с. – 

Бібліогр.: с. 65–66 (23 назви). 

 

 23. Солдатов, О. В. Валеологія. Практикум [Текст] : навч.-

метод. посібник / О. В. Солдатов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 

2012. – 155 с.  
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 24. Тріщ, Р. М. Системи захисту середовища існування [Текст] : 

навч. посібник для студ. вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / 

Р. М. Тріщ, Г. С. Кіпоренко ; [Укр. інж.-пед. акад.]. – К. : Освіта 

України, 2012. – 272 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 269–270 (25 назв). –   

ISBN 978–966–188–346–7. 

 

2013 

 

 25. Артюх, С. М. Безпека виробничих процесів та обладнання 

[Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

7.01010401.14 Професійна освіта. Охорона праці / С. М. Артюх ; Укр. 

інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. – 68 с.  

 

 26. Артюх, С. М. Безпека виробничих процесів та обладнання 

[Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

7(8)010104.14 Проф. освіта. Охорона праці / С. М. Артюх ; Укр. інж.-

пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 67 с. – Бібліогр.: с. 65 (4 назви). 

 

 27. Артюх, С. М. Організація державного нагляду за 

промисловою безпекою та охороною праці [Текст] : конспект лекцій 

для студ. денної та заоч. форм навч. напрям підготовки 6.010104.14 

Проф. освіта. Охорона праці / С. М. Артюх ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

охорони праці, стандартизації та сертифікації. – Х. : [б. в.], 2013. –  

39 с.  

 

 28. Артюх, С. М. Теорія та методика викладання дисциплін 

напрямку БЖД [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. 

форм навч. спец. 7(8).01010401.14 Проф. освіта. Охорона праці / 

С. М. Артюх ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації. – Х. : [б. в.], 2013. – 48 с. 

 

 29. Кліменко, В. М. Забезпечення безпеки освітнього закладу 

[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної і заоч. форм 

навч. спец. 7(8)01010401.14 Професійна освіта. Охорона праці. Ч. 1 / 

В. М. Кліменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. – 78 с.  
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 30. Кліменко, В. М. Забезпечення безпеки освітнього закладу 

[Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної і заоч. форм 

навч. спец. 7(8)01010401.14 Професійна освіта. Охорона праці. Ч. 2 / 

В. М. Кліменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. – 86 с.  

 

 31. Кліменко, В. М. Забезпечення пожежної безпеки 

виробництва [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної 

і заоч. форм навч. напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. 

Охорона праці. Ч. 1 / В. М. Кліменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 66 с.  

 

 32. Кліменко, В. М. Забезпечення пожежної безпеки 

виробництва [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної 

і заоч. форм навч. напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. 

Охорона праці. Ч. 2 / В. М. Кліменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 70 с.  

 

 33. Лис, Ю. С. Безпека життєдіяльності [Текст] : конспект 

лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. напрям підготовки 

6.010104.14 Проф. освіта. Охорона праці / Ю. С. Лис ; Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації. – Х. : [б. в.], 

2013. – 95 с. – Бібліогр.: с. 93 (7 назв). 

 

 34. Лис, Ю. С. Експертиза та сертифікація умов й охорони праці 

[Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

7(8)01010401 Проф. освіта. Охорона праці / Ю. С. Лис ; Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації. – Х. : [б. в.], 

2013. – 106 с. – Бібліогр.: с. 103–106 (35 назв). 

 

 35. Лис, Ю. С. Сучасні проблеми техносферної безпеки та 

сталого розвитку [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. 

форм навч. спец. 7(8)01010401 Проф. освіта. Охорона праці / 

Ю. С. Лис ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації 

та сертифікації. – Х. : [б. в.], 2013. – 130 с.  
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 36. Малецька, О. Є. Єдність вимірювань [Текст] : конспект 

лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / 

О. Є. Малецька, М. В. Москаленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 

2013. – 28 с.  

 

 37. Малецька, О. Є. Законодавча метрологія [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / О. Є. Малецька ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. 

– 21 с. 

 

 38. Малецька, О. Є. Метрологія [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.35 

Професійна освіта. метрологія, стандартизація та сертифікація / 

О. Є. Малецька ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. – 19 с.  

 

 39. Малецька, О. Є. Прикладна метрологія [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / О. Є. Малецька ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. 

– 68 с. 

 

 40. Москаленко, М. В. Єдність вимірювань [Текст] : конспект 

лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.010104.35 Проф. 

освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / 

М. В. Москаленко ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації. – Х. : [б. в.], 2013. – 28 с.  

 

 41. Москаленко, М. В. Компетентність лабораторій [Текст] : 

конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / М. В. Москаленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 

2013. – 36 с.  

 

 



16 

 

 42. Москаленко, М. В. Методи та засоби вимірювання об'єму та 

витрат [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / М. В. Москаленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 

2013. – 71 с.  

 

 43. Москаленко, М. В. Методи та засоби вимірювання 

температур [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної 

та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація / М. В. Москаленко, 

В. О. Повгородній ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. – 29 с.  

 

 44. Москаленко, М. В. Метрологія та кваліметрія [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / М. В. Москаленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 

2013. – 52 с.  

 

 45. Москаленко, М. В. Основи стандартизації [Текст] : 

конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / М. В. Москаленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 

2013. – 27 с.  

 

 46. Смирнитська, М. Б. Безпека та надійність 

антропотехнічних систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 

студ. денної та заоч. форм навч. напрям підготовки 6.010104.14 

Професійна освіта. Охорона праці / М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-

пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. – 80 с.  

 

 47. Смирнитська, М. Б. Електробезпека [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. напрям 

підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / 

М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. – 88 с.  
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 48. Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі [Текст] : 

конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. інж. та інж.-пед. 

спец. / М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. – 

76 с. 

 

 49. Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі [Текст] : 

конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. напрям 

підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / 

М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. – 115 с.  

 

 50. Смирнитська, М. Б. Проектування систем промислової 

безпеки [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 7(8)01010401.14 Проф. освіта. Охорона праці / 

М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації. – Х. : [б. в.], 2013. – 68 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 66–68 (23 назви). 

 

 51. Смирнитська, М. Б. Проектування систем промислової 

безпеки. Курсове проектування [Електронний ресурс] : навч.-метод. 

посібник для студ. денної форми навч. спец. 7(8)01010401.14 Проф. 

освіта. Охорона праці / М. Б. Смирнитська, Т. Б. Краснокутська ; Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації. – 

Х. : [б. в.], 2013. – 48 с.  

 

 52. Смирнитська, М. Б. Системи управління охороною праці 

[Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. 

напряму підготовки 6.010104 Проф. освіта. Охорона праці / 

М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації. – Х. : [б. в.], 2013. – 81 с. 

 

 53. Смирнитська, М. Б. Системи управління охороною праці та 

організація державного нагляду [Текст] : конспект лекцій для студ. 
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посібник для студ. вищих навч. закладів / Д. А. Янушкевич, 
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[Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з 

курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. 
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 65. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказівки до 
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сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2011. – 24 с. : табл.  

 

 146. Метрологія та кваліметрія [Текст] : метод. вказівки з 

практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.35 

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. : 

табл., рис.  

 

 147. Організація державного нагляду за промисловою 

безпекою і охороною праці [Текст] : метод. вказівки до практ. занять 

для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 Професійна 

освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. 

акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2011. – 70 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 69 (4 назви). 

 

 148. Організація державного нагляду за промисловою 

безпекою і охороною праці [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і 

контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 

6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 

2011. – 14 с. – Бібліогр.: с. 14 (3 назви). 

 



33 

 

 149. Основи екології [Текст] : метод. вказівки до практ. занять 

для студ. денної та заоч. форми навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. Г. С. Кіпоренко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 99 с. : табл., рис. 

– Бібліогр.: с. 98–99 (18 назв). 

 

 150. Основи екології [Текст] : метод. вказівки до лабораторних 

робіт для студ. денної та заоч. форми навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. 

акад. ; упоряд.: Г. С. Кіпоренко, А. К. Грицай. – Х. : [б. в.], 2011. –  

65 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 64 (9 назв). 

 

 151. Основи екології [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. 

самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для 

студ. денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14–15 

(8 назв). 

 

 152. Основи медичних знань [Текст] : метод. вказівки до практ. 

занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. Професійна освіта. 

Безпека життєдіяльності / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

О. Б. Хроменкова. – Х. : [б. в.], 2011. – 35 с. : табл., рис.  

 

 153. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказівки до практ. 

занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 

Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2011. – 71 с. : 

табл., рис. – Бібліогр.: с. 71 (8 назв). 

 

 154. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказівки до викон. 

контрольної роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 

"Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці" / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. М. Артюх, О. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 

2011. – 14 с. – Бібліогр.: с. 14 (12 назв). 

 

 

 

 



34 

 

 155. Основи теорії управління в БЖД [Текст] : метод. вказівки 

до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 

6.01010441 "Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона 

праці" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 

2011. – 82 с.  

 

 156. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : робоча 

програма, метод. вказівки і контр. завдання з курсу для студ. заочної 

форми навч. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2011. – 37 с.  

 

 157. Підіймально-транспортні машини [Текст] : метод. 

вказівки до практ. занять для студ. спец. 6.01010441 Професійна 

освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. 

акад. ; упоряд. Т. Б. Краснокутська. – Х. : [б. в.], 2011. – 85 с. : табл., 

рис. – Бібліогр.: с. 85 (13 назв). 

 

 158. Прикладна метрологія [Текст] : метод. вказівки з практ. 

занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.35 

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Є. Малецька, М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2011. – 16 с. : табл.  

 

 159. Промислова екологія [Текст] : метод. вказівки до практ. 

занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 

Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 31 (5 назв). 

 

 160. Сертифікація продукції [Текст] : робоча прогр., метод. 

вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. 

спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. : 

[б. в.], 2011. – 31 с. – Бібліогр.: с. 31 (6 назв). 
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 161. Система управління охороною праці [Текст] : метод. 

вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 

6.010104.41 "Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона 

праці" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 

2011. – 92 с. : табл.  

 

 162. Системи вентиляції [Текст] : метод. вказівки до практ. 

робіт для студ. денної форми навч. спец. 6.0101441 / Укр. інж.-пед. 

акад. ; упоряд. С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с. – Бібліогр.: с. 

15 (13 назв). 

 

 163. Системи захисту середовища існування [Електронний 

ресурс] : метод. вказівки до виконання практ. робіт для студ. спец. 

7,8.010104.41 "Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та 

охорона праці" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – 

Х. : [б. в.], 2011. – 54 c.  

 

 164. Системи захисту середовища існування [Текст] : 

практикум для студ. спец. 7(8)01010441 Професійна освіта. Безпека 

життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. 

М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с. : табл., рис. – Бібліогр.: 

с. 48 (6 назв). 

 

 165. Системи управління господарською діяльністю [Текст] : 

робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для 

студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. – Бібліогр.: с. 34  

(6 назв). 

 

 166. Системи управління якістю [Текст] : робоча прогр., 

метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми 

навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. 

: [б. в.], 2011. – 27 с. – Бібліогр.: с. 27 (6 назв). 
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 167. Системний аналіз [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки 

та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 

6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 

2011. – 15 с. – Бібліогр.: с. 15 (4 назв). 

 

 168. Соціальна та екологічна безпека діяльності [Текст] : 

метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи 

слухачів магістратури заочної форми навч. спец. (8.000009) 

8.18010020 "Управління навчальним закладом"; (8.000005) 

8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. 

Р. М. Тріщ, Г. С. Кіпоренко . – Х. : [б. в.], 2011. – 68 с.  

 

 169. Соціальна та корпоративна безпека [Текст] : робоча 

прогр., метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. форми 

навч. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – 

Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. – Бібліогр.: с. 6 (5 назв). 

 

 170. Сучасні проблеми техносферної безпеки та сталого 

розвитку [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки 

для самост. вивчення курсу, контр. завдання для студ. заочної форми 

навч. спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. 

: [б. в.], 2011. – 23 c.  

 

 171. Теорія та методика викладання дисциплін напрямку 

безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказівки до виконання 

контрольної роботи з дисц. для студентів заоч. форми навчання, спец. 

7.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 

2011. – 16 с.  

 

 172. Теорія та методика викладання дисциплін напрямку 

безпека життєдіяльності [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і 

контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 

7.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 

2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 19 (11 назв). 
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 173. Технічне регулювання [Текст] : робоча прогр., метод. 

вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. 

спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. : 

[б. в.], 2011. – 55 с. – Бібліогр.: с. 55 (6 назв). 

 

 174. Цивільна оборона [Текст] : метод. вказівки до виконання 

практ. роботи № 5 "Стійкість роботи промислових підприємств у 

надзвичайних ситуаціях" для студ. денної форми навч. усіх спец. / 

Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. С. Кіпоренко, П. Б. Твердоступ. – Х. 

: [б. в.], 2011. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26 (3 назви). 

 

 175. Цивільна оборона [Текст] : метод. вказівки до виконання 

практ. роботи № 4 "Організація та проведення медичної допомоги 

населенню у надзвичайних ситуаціях" для студ. усіх спец. / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд.: Г. С. Кіпоренко, П. Б. Твердоступ. – Х. : [б. в.], 

2011. – 21 с. – Бібліогр.: с. 21 (7 назв). 

 

2012 

 

 176. Експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки [Текст] : 

роб. програма, метод. вказівки і контр. завдання з курсу для студ. 

заоч. форми навч. спец. 6.01010401.14 Безпека життєдіяльності та 

охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Поліщук. – Х. : 

[б. в.], 2012. – 30 с.  

 

 177. Єдність вимірювань [Текст] : метод. вказівки до практ. 

занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Є. Малецька, М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2012. – 51 с.  

 

 178. Законодавча метрологія [Текст] : метод. вказ. до практ. 

занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд.: О. Є. Малецька, М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 32 с.  

 



38 

 

 179. Компетентність лабораторій [Текст] : метод. вказівки до 

практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с.  

 

 180. Метрологія [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для 

студ. денної форми навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд.: О. Є. Малецька, М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 11 с.  

 

 181. Моніторинг середовища існування [Текст] : робоча 

прогр., метод. вказ. і контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми 

навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації ; упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 

2012. – 38 с. : табл. – Бібліогр.: с. 35–36 (18 назв). 

 

 182. Основи екології [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і 

контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. усіх спец. / 

Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2012. – 36 

с. : табл. – Бібліогр.: с. 32–33 (8 назв). 

 

 183. Основи стандартизації [Електронний ресурс] : метод. 

вказівки з практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2012. – 8 с.  

 

 184. Промислова екологія [Текст] : роб. програма, метод. 

вказівки і контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 

6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : 

[б. в.], 2012. – 35 с.  

 

 185. Цивільний захист [Текст] : метод. вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. 

процесу денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2012. – 36 с.  
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2013 

 

 186. Автоматизація контролю [Текст] : метод. вказ. до лаб. 

робіт для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.010104.35 Проф. 

освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Д. І. Шматков. – Х. : [б. в.], 2013. – 14 с.  

 

 187. Автоматизація контролю та неруйнівний контроль 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. 

роботи студ. заоч. форми навч. спец. 8.010104.35 Проф. освіта. 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Д. І. Шматков. – Х. : [б. в.], 2013. – 22 с.  

 

 188. Автоматизація контролю та неруйнівний контроль 

[Текст] : метод. вказівки по вивч. дисц. і контр. завдання для студ. 

заоч. форми навч. спец. 8.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони 

праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. Д. І. Шматков. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 16 с. : рис., табл.  

 

 189. Автоматизація контролю та неруйнівний контроль 

[Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при 

кредитно-модульній орг. навч. процесу денної та заоч. форм навч. 

спец. 8.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації ; упоряд. Д. І. Шматков. – Х. : [б. в.], 

2013. – 20 с.  

 

 190. Автоматизація контролю та неруйнівний контроль 

[Текст] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. денної форми навч. 

спец. 8.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації ; упоряд. Д. І. Шматков. – Х. : [б. в.], 

2013. – 12 с. – Бібліогр.: с. 11 (2 назви). 
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 191. Автоматизація контролю та неруйнівний контроль 

[Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт для студ. денної та заоч. форм 

навч. спец. 8.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації ; упоряд. Д. І. Шматков. – Х. : [б. в.], 

2013. – 30 с.  

 

 192. Автоматизація контролю та неруйнуючий контроль 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних робіт для студ. 

денної форми навч. спец. 8.010104.35 "Професійна освіта. 

Метрологія, стандартизація та сертифікація" / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. Д. І. Шматков. – Х. : [б. в.], 2013. – 16 с.  

 

 193. Автоматизація контролю та неруйнуючий контроль 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки по вивченню дисципліни і 

контрольні завдання для студ. заочної форми навч., спец. 8.010104.35 

/ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Д. І. Шматков. – Х. : [б. в.], 2013. –  

20 с.  

 

 194. Безпека виробничих процесів та обладнання [Текст] : 

метод. вказівки до викон. контр. роботи для студ. заоч. форми навч. 

спец. 7.01010401.14 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2013. – 24 с.  

 

 195. Безпека виробничих процесів та обладнання [Текст] : 

метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми 

навч. спец. 8.01010401.14 Проф. освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2013. – 23 с.  

 

 196. Безпека виробничих процесів та обладнання [Текст] : 

метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми 

навч. спец. 7(8)010104.14 Проф. освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 11  

(5 назв). 
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 197. Безпека виробничих процесів та обладнання [Текст] : 

метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 7(8)010104.14 Проф. освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2013. – 52 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 50–

51 (7 назв). 

 

 198. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : метод. 

вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. напрям 

підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд.: Ю. С. Лис, І. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2013. – 94 

с.  

 

 199. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказівки до 

лабораторних робіт для студ. денної та заоч. форми навч. напрям 

підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд. Ю. С. Лис [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 116 с. : табл., рис. – 

Бібліогр. в кінці лаб. роб. 

 

 200. Безпека та надійність антропотехнічних систем [Текст] : 

метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-

модульній орг. навч.  процесу для студ. денної форми навч. напрям 

підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2013. – 20 с.  

 

 201. Безпека та надійність антропотехнічних систем [Текст] : 

метод. вказівки до курс. проекту для студ. напряму підготовки 

6.010104.41 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2013. – 36 с.  

 

 202. Безпека та надійність антропотехнічних систем [Текст] : 

метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми 

навч. напрям підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. Охорона 

праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 

2013. – 28 с.  
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 203. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : 

метод. вказівки до лабораторної роботи № 1 "Плоскопаралельні 

кінцеві міри довжини та перевірка мікрометра" для студ. денної 

форми навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони 

праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 12 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 9 (3 назви). 

 

 204. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : 

метод. вказівки до лабораторної роботи № 4 "Вимірювання 

параметрів різьби на інструментальному мікроскопі" для студ. денної 

форми навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони 

праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14 (2 назви). 

 

 205. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : 

метод. вказівки до лабораторної роботи № 5 "Вимірювання гладких 

циліндричних поверхонь на горизонтальному оптиметрі" для студ. 

денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2013. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16 

(3 назви). 

 

 206. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : 

метод. вказівки до лабораторної роботи № 10 "Контроль деталей 

калібрами" для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2013. – 16 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 13 (3 назви). 

 

 207. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : 

метод. вказівки до курс. роботи для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 
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стандартизації та сертифікації ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 

2013. – 44 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 32 (5 назв). 

 

 208. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : 

метод. вказівки до лабораторної роботи № 2 "Вимірювання гладких 

граничних калібрів на мініметрі і вертикальному оптиметрі" для студ. 

денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 Проф. освіта. 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2013. – 13 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 11. 

 

 209. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : 

метод. вказівки до лабораторної роботи № 6 "Вимірювання розмірів 

деталей індикаторними приладами" для студ. денної та заоч. форм 

навч. спец. 6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 

2013. – 15 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14. 

 

 210. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : 

метод. вказівки до лабораторної роботи № 8 "Вимірювання кутів та 

конусів" для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 Проф. 

освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2013. – 17 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16 

(3 назви). 

 

 211. Екологія [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. 

роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. 

денної форми навч. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2013. – 27 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14–15 

(8 назв). 
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 212. Експертиза та сертифікація умов й охорони праці 

[Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи 

студ. при кредитно-модульній орг. нач. процесу для студ. денної та 

заоч. форм навч. напрям підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. 

Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 

2013. – 38 с. 

 

 213. Експертиза та сертифікація умов й охорони праці 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки по вивч. дисц. та викон. 

контр. робіт для студ. заоч. форми навч. напрям підготовки 

6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2013. – 34 с.  

 

 214. Експертиза та сертифікація умов й охорони праці [Текст] 

: метод. вказівки до лабораторної роботи № 7 "Психофізіологічна 

експертиза" для студ. денної та заоч. форм навч. напрям підготовки 

6.010104.01 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2013. – 34 с. : табл. – Бібліогр.: с. 30 (3 назви). 

 

 215. Експертиза та сертифікація умов й охорони праці [Текст] 

: метод. вказівки до лабораторних робіт № 3, 4, 6 для студ. денної та 

заоч. форм навч. напрям підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. 

Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації ; упоряд.: Ю. С. Лис, А. К. Грицай. – Х. 

: [б. в.], 2013. – 46 с. : табл., рис.  

 

 216. Експертиза та сертифікація умов й охорони праці [Текст] 

: метод. вказівки до лаб. робіт № 1–3 для студ. денної та заоч. форм 

навч. напрям підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. Охорона 

праці / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та 

сертифікації ; упоряд.: Ю. С. Лис, А. К. Грицай, В. М. Кліменко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 56 с. : табл., рис. – Бібліогр. в кінці лаб. роб.  
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 217. Експертиза та сертифікація умов та охорони праці 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки до курс. роботи для студ. 

напрям підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / 

Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2013. – 50 с.  

 

 218. Електробезпека [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт для 

студ. денної та заоч. форм навч. напрям підготовки 6.010104.14 

Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2013. – 80 с.  

 

 219. Електробезпека [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт 

для студ. денної та заоч. форм навч. напрям підготовки 6.010104.14 

Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2013. – 52 с.  

 

 220. Електробезпека [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. 

самост. роботи студ. заоч. форми навч. напрям підготовки 

6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2013. – 40 с.  

 

 221. Єдність вимірювань [Текст] : метод. вказівки по вивч. 

дисц. та викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Є. Малецька, 

М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 16 с.  

 

 222. Єдність вимірювань [Текст] : метод. вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Є. Малецька, 

М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 15 с.  
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 223. Єдність вимірювань [Текст] : метод. вказівки по вивч. 

дисц. та викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 

8.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація 

/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та 

сертифікації ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 17 с. – 

Бібліогр.: с. 13–14 (6 назв). 

 

 224. Єдність вимірювань [Текст] : метод. вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

8.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація 

/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та 

сертифікації ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 14 с. : 

табл. – Бібліогр.: с. 8 (6 назв). 

 

 225. Єдність вимірювань [Електронний ресурс] : метод. 

вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

8.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація 

/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та 

сертифікації ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 52 с.  

 

 226. Забезпечення безпеки освітнього закладу [Електронний 

ресурс] : метод. вказівки по вивч. дисц. та викон. контр. роботи для 

студ. заоч. форми навч. спец. 7(8)101010401.14 Професійна освіта. 

Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Кліменко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 25 с. 

 

 227. Забезпечення безпеки освітнього закладу [Електронний 

ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. 

форм навч. спец. 7(8)01010401.14 Професійна освіта. Охорона праці / 

Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Кліменко. – Х. : [б. в.], 2013. –  

26 с.  

 

 228. Забезпечення пожежної безпеки виробництва 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки по вивч. дисц. та викон. 

контр. роботи для студ. заоч. форми навч. напряму підготовки 

6.010104 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. В. М. Кліменко. – Х. : [б. в.], 2013. – 26 с.  



47 

 

 229. Забезпечення пожежної безпеки виробництва 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. і планув. самост. 

роботи студ. денної та заоч. форм навч. напряму підготовки 6.010104 

Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

В. М. Кліменко. – Х. : [б. в.], 2013. – 22 с.  

 

 230. Забезпечення пожежної безпеки виробництва 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. роботи "Вибір і 

застосування засобів пожежогасіння для різних об'єктів" для студ. 

денної та заоч. форм навч. напряму підготовки 6.010104 Професійна 

освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Кліменко. 

– Х. : [б. в.], 2013. – 38 с.  

 

 231. Забезпечення пожежної безпеки виробництва 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. роботи "Розрахунок 

і проектування захисних заходів від ударів близкавкою" для студ. 

денної та заоч. форм навч. напряму підготовки 6.010104 Професійна 

освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Кліменко. 

– Х. : [б. в.], 2013. – 34 с. 

 

 232. Забезпечення пожежної безпеки виробництва 

[Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. роботи "Визначення 

надмірного тиску вибуху. Оцінка вибухопожежонебезпеки 

виробництва" для студ. денної та заоч. форм навч. напряму 

підготовки 6.010104 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд. В. М. Кліменко. – Х. : [б. в.], 2013. – 18 с.  

 

 233. Загальна метрологія [Текст] : метод вказівки по вивч. 

дисц. та викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 19 с.  

 

 234. Загальна метрологія [Текст] : метод. вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.35 

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 12 с.  
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 235. Законодавча метрологія [Електронний ресурс] : метод. 

вказівки по вивч. дисц. та викон. контр. робіт для студ.заоч. форми 

навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 20 с. 

 

 236. Законодавча метрологія [Текст] : метод. вказівки по орг. 

та планув. самост. роботи для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації ; упоряд.: О. Є. Малецька, 

М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 15 с. : табл. – Бібліогр.: с. 7  

(9 назв). 

 

 237. Інформаційні технології в управлінні безпекою 

життєдіяльності [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. 

напряму підготовки 7(8).010104.14 Проф. освіта. Охорона праці  / 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та 

сертифікації ; упоряд. О. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 2013. – 57 с.  

 

 238. Керування якістю [Текст] : метод. вказівки до 

лабораторних робіт для студ. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. 

Метрологія, стандартизаця та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

фізики, теоретичної і загальної електротехніки ; упоряд.: 

Л. М. Штабський, Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2013. – 21 с. : табл., рис.  

 

 239. Керування якістю [Електронний ресурс] : метод. вказівки 

по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 

8.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація 

/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та 

сертифікації ; упоряд. Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2013. – 10 с. 
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 240. Керування якістю [Текст] : метод. вказівки по вивч. дисц. і 

контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 8.010104.35 Проф. 

освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2013. – 20 с. : табл. 

 

 241. Керування якістю [Текст] : метод. вказівки до 

лабораторних робіт для студ. спец. 8.010104.35 Проф. освіта. 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2013. – 19 с. : табл., рис.  

 

 242. Компетентність лабораторій [Текст] : метод. вказівки по 

вивч. дисц. та викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 17 с.  

 

 243. Компетентність лабораторій [Електронний ресурс] : 

метод. вказівки до курс. роботи для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 15 с. 

 

 244. Методи та засоби вимірювання механічних величин 

[Текст] : метод. вказівки до лабораторних робіт для студ. денної та 

заоч. форм навч. напрям підготовки 6.010104.35 Професіна освіта. 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд.: 

В. О. Повгородній, О. С. Черкашина. – Х. : [б. в.], 2013. – 38 с. : табл., 

рис. – Бібліогр. в кінці лаб. роб.  

 

 245. Методи та засоби вимірювання об'єму та витрат [Текст] : 

метод. вказівки по вивч. дисципліни та викон. контр. робіт для студ. 

заоч. форми навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони 



50 

 

праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. 

: [б. в.], 2013. – 33 с. : табл. – Бібліогр.: с. 28–29 (10 назв). 

 

 246. Методи та засоби вимірювання об'єму та витрат [Текст] : 

метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи для студ. денної та 

заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони 

праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. 

: [б. в.], 2013. – 17 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9–10 (7 назв). 

 

 247. Методи та засоби вимірювання об'єму та витрат [Текст] : 

метод. вказ. до лаб. робіт для студ. денної форми навч. спец. 

6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація 

/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та 

сертифікації ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 13 с.  

 

 248. Методи та засоби вимірювання температур [Текст] : метод. 

вказівки по вивч. дисц. та викон. контр. робіт для студ. заоч. форми 

навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 19 с.  

 

 249. Методи та засоби вимірювання температур [Текст] : метод. 

вказівки до лабораторних робіт для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації ; упоряд.: В. О. Повгородній, 

М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 21 с. : рис., табл.  

 

 250. Методи та засоби вимірювання температури [Текст] : 

метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи для студ. денної та 

заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 17 с. 
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 251. Метрологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. 

та планув. самост. роботи для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 13 с. 

 

 252. Метрологія [Текст] : метод. вказівки до лабораторних робіт 

для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд.: 

О. Є. Малецька, М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 16 с.  

 

 253. Метрологія, стандартизація та управління якістю [Текст] 

: метод. вказівки до лаб. занять для студ. денної та заоч. форм навч. 

напрями підготовки: 6.010104 Професійна освіта. Охорона праці, 

6.010104 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості 

/ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Курський. – Х. : [б. в.], 2013. – 

18 с.  

 

 254. Метрологія, стандартизація та управління якістю [Текст] 

: метод. вказівки до орг. та планув. самост. роботи для студ. денної та 

заоч. форм навч. напрямку 6.010104 Професійна освіта. Охорона 

праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Курський. – Х. : [б. в.], 

2013. – 15 с.  

 

 255. Метрологія, стандартизація та управління якістю [Текст] 

: метод. вказівки до орг. та планув. самост. роботи для студ. денної та 

заоч. форм навч. напряму 6.010104 Професійна освіта. Технологія 

виробів легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

Ю. С. Курський. – Х. : [б. в.], 2013. – 12 с.  

 

 256. Метрологія, стандартизація та управління якістю [Текст] 

: метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. 

напрямів 6.010104 Професійна освіта. Охорона праці; 6.010104 

Професійнв освіта. Технологія виробів легкої промисловості / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Курський. – Х. : [б. в.], 2013. – 31 с.  
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 257. Метрологія та кваліметрія [Текст] : метод. вказівки по 

орг. та планув. самост. роботи для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 19 с.  

 

 258. Метрологія та кваліметрія [Текст] : метод. вказівки по 

вивч. дисц. та викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 27 с.  

 

 259. Метрологія та кваліметрія [Текст] : метод. вказ. з лаб. 

занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 Проф. 

освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 24 с.  

 

 260. Метрологія та стандартизація [Текст] : метод. вказівки по 

орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. 

навч. процесу для студ. денної та заоч. форм навч. напрям підготовки 

6.010104 Професійна освіта. Харчові технології / Укр. інж.-пед. акад. 

; упоряд. Ю. С. Курський. – Х. : [б. в.], 2013. – 15 с.  

 

 261. Метрологія та стандартизація [Текст] : метод. вказівки до 

практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. напрям підготовки 

6.010104 Професійна освіта. Харчові технології / Укр. інж.-пед. акад. 

; упоряд. Ю. С. Курський. – Х. : [б. в.], 2013. – 22 с.  

 

 262. Моніторинг середовища існування [Текст] : метод. вказ. 

до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.01010401.14 Проф. освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2013. – 28 с.  
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 263. Моніторинг середовища існування [Текст] : метод. вказ. 

до лаб. робіт для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.01010404 

Проф. освіта. Охорона праці, спеціалізація Безпека життєдіяльності 

та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, 

стандартизації та сертифікації ; упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 

2013. – 22 с.  

 

 264. Надійність приладів [Текст] : метод. вказівки до 

лабораторних робіт для студ. денної та заоч. форм навч. напрям 

підготовки 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони 

праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд.: В. О. Повгородній, 

О. С. Черкашина. – Х. : [б. в.], 2013. – 30 с. : табл., рис. – Бібліогр. в 

кінці лаб. роб.  

 

 265. Неруйнівний контроль [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт 

для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.010104.35 Проф. освіта. 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

Д. І. Шматков. – Х. : [б. в.], 2013. – 29 с.  

 

 266. Організація державного нагляду за промисловою 

безпекою і охороною праці [Текст] : метод. вказівки до практ. занять 

для студ. напрям підготовки 6.010104.41 Професійна освіта. Охорона 

праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2013. – 

72 с.  

 

 267. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказівки до 

лабораторної роботи "Розслідування нещасних випадків на 

виробництві" для студ. денної та заоч. форм навч. всіх спец. / Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд.: С. М. Артюх, М. Б. Смирнитська, Т. Б. Краснокутська. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 50 с. – Бібліогр.: с. 50 (2 назви). 

 

 268. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказівки до 

лабораторної роботи "Дослідження автоматичних систем 

пожежогасіння і пожежної сигналізації" для студ. денної та заоч. 
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форм навч. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони 

праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд.: С. М. Артюх, 

О. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 2013. – 30 с. : табл., рис. – Бібліогр.:  

с. 29. 

 

 269. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказівки до 

лабораторної роботи "Первинні засоби пожежогасіння" для студ. 

денної та заоч. форм навч. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд.: 

С. М. Артюх, О. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 2013. – 38 с. : табл., рис. – 

Бібліогр.: с. 37 (3 назви). 

 

 270. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказівки до лаб. 

роботи для студ. денної та заоч. форм навч. інж. та інж.-пед. спец. / 

Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. М. Артюх, М. Б. Смирнитська, 

Т. Б. Краснокутська. – Х. : [б. в.], 2013. – 52 с.  

 

 271. Основи охорони праці [Текст] : додатки до метод. вказівок 

до лаб. роботи "Розслідування нещасних випадків на виробництві"  

для студ. денної та заоч. форм навч. інж. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд.: С. М. Артюх, М. Б. Смирнитська, 

Т. Б. Краснокутська. – Х. : [б. в.], 2013. – 44 с. 

 

 272. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказівки до лаб. 

робіт для студ. денної та заоч. форм навч. інж. та інж.-пед. спец. / 

Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2013. – 48 с.  

 

 273. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказівки до практ. 

занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.14 

Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2013. – 76 с.  

 

 274. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказ. по орг. та 

плануванню самостійної роботи студ. заоч. форми навч. напрям 

підготовки для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. С. М. Артюх. 

– Х. : [б. в.], 2013. – 28 с.  
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 275. Основи стандартизації [Текст] : метод. вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 15 с.  

 

 276. Основи теорії управління БЖД [Текст] : метод. вказ. по 

орг. та плануванню самостійної роботи студ. заоч. форми навч. 

напряму підготовки 6.010104 Проф. освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2013. – 20 с.  

 

 277. Основы охраны труда [Текст] : метод. указ. к 

лабораторной работе № 2 "Микроклимат производственных 

помещений" для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж. и 

инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. охраны труда, 

стандартизации и сертификации ; сост. В. Н. Клименко. – Х. : [б. в.], 

2013. – 18 с. : табл.  

 

 278. Основы охраны труда [Текст] : метод. указ. к 

лабораторной работе № 6 "Исследование осветительных условий в 

производственных помещениях" для иностр. студ. дневной и заоч. 

форм обуч. инж. и инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. охраны 

труда, стандартизации и сертификации ; сост. В. Н. Клименко. – Х. : 

[б. в.], 2013. – 20 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 16 (6 назв). 

 

 279. Основы охраны труда [Текст] : метод. указ. к 

лабораторной работе "Изучение устройства огнетушителей. Выбор и 

применение средств пожаротушуния для разных объектов" для 

иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж. и инж.-пед. спец. / Укр. 

инж.-пед. акад., Каф. охраны труда, стандартизации и сертификации ; 

сост. В. Н. Клименко. – Х. : [б. в.], 2013. – 42 с. : рис., табл. – 

Библиогр.: с. 24 (6 назв.). 
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 280. Охорона праці в галузі [Текст] : метод вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи студ. по дисц. при кредитно-модульній орг. 

навч. процесу для студ. денної форми навч. інж. та інж.-пед. спец. / 

Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2013. – 

24 с.  

 

 281. Охорона праці в галузі [Текст] : метод. вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. напрям підготовки 

6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд.: М. Б. Смирнитська, С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2013. – 23 с.  

 

 282. Охорона праці в галузі [Текст] : метод. вказівки по вивч. 

дисц. та викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. напрям 

підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд.: М. Б. Смирнитська, С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 

2013. – 36 с.  

 

 283. Охрана труда в отрасли [Текст] : метод. указ. по планиров. 

и орг. самост. работы для иностр. студ. при кредитно-модульной орг. 

учеб. процесса дневной и заоч. формы обуч. для спец. 7(8)010104 

Проф. образование. Нефтегазовое производство / Укр. инж.-пед. 

акад., Каф. охраны труда, стандартизации и сертификации ; сост.: 

М. Б. Смирнитская, С. Н. Артюх. – Х. : [б. и.], 2013. – 23 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 18–21 (56 назв.). 

 

 284. Охрана труда в отрасли [Текст] : метод. указ. к 

лабораторной работе "Исследование эффективности работы 

оператора при обработке оперативной информации. Определение 

времени простой сенсомоторной реакции" для иностр. студ. дневной 

и заоч. форм обуч. инж. и инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. 

охраны труда, стандартизации и сертификации ; сост. 

В. Н. Клименко. – Х. : [б. и.], 2013. – 34 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 

30–31 (9 назв.). 
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 285. Підйомно-транспортні машини [Текст] : метод. вказівки 

до лабораторних робіт для студ. денної та заоч. форм навч. напрям 

підготовки 6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд. Т. Б. Краснокутська. – Х. : [б. в.], 2013. – 43 с. : табл., рис.  

 

 286. Прикладна метрологія [Електронний ресурс] : метод. 

вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-

модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 

6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Є. Малецька, 

М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 16 с. 

 

 287. Прикладна метрологія [Текст] : метод. вказівки до 

лабораторних робіт для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.35 

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд.: О. Є. Малецька, М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 37 с. 

: табл.  

 

 288. Природокористування [Текст] : метод. вказівки до практ. 

занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.01010401.14 

Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2013. – 102 с.  

 

 289. Проектування систем промислової безпеки [Текст] : 

метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 7.010104 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд.: 

М. Б. Смирнитська, Т. Б. Краснокутська. – Х. : [б. в.], 2013. – 52 с. : 

табл., рис.  
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 290. Проектування систем промислової безпеки [Текст] : 

метод. вказівки до курс. проекту для студ. спец. 7.010104.14 

Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд.: 

М. Б. Смирнитська, Т. Б. Краснокутська. – Х. : [б. в.], 2013. – 48 с. : 

табл., рис.  

 

 291. Проектування систем промислової безпеки [Текст] : 

метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми 

навч. спец. 7.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд.: М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2013. – 28 с. : табл.  

 

 292. Проектування систем промислової безпеки [Текст] : 

метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-

модульній орг. навч. процесу денної форми навч. спец. 

7(8)01010401.14 Проф. освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд. 

М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9  

(5 назв). 

 

 293. Проектування систем промислової безпеки [Текст] : 

метод. вказівки по орг. та планув самост. роботи студ. заоч. форми 

навч. спец. 7(8)01010401.14 Проф. освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2013. – 27 с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 26–27 (23 назви). 

 

 294. Проектування систем промислової безпеки [Текст] : 

метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 7(8)01010401.14 Проф. освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; упоряд.: 

М. Б. Смирнитська, Т. Б.  Краснокутська. – Х. : [б. в.], 2013. – 51 с. : 

табл., рис.  
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 295. Промислова екологія [Текст] : метод. вказівки до практ. 

занять напрям підготовки 6.010104 Проф. освіта. Охорона праці, 

спеціалізація Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2013. – 62 с.  

 

 296. Промислова екологія [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт 

для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 601010404 Проф. освіта. 

Охорона праці, спеціалізація Безпека життєдіяльності та охорона 

праці / Укр. інж.-пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та 

сертифікації ; упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2013. – 24 с.  

 

 297. Сертифікація продукції [Текст] : метод. вказівки до лаб. 

робіт для студ. денної та заоч. форм навч. напрям підготовки 6.010104 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. Ю. С. Курський. – Х. : [б. в.], 2013. – 15 с.  

 

 298. Сертифікація продукції [Текст] : метод. вказівки до практ. 

занять для студ. денної та заоч. форм навч. напрям 6.010104 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. Ю. С. Курський. – Х. : [б. в.], 2013. – 19 с.  

 

 299. Сертифікація продукції [Текст] : метод. вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. 

процесу для студ. денної та заоч. форм навч. напрям 6.010104 

Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. Ю. С. Курський. – Х. : [б. в.], 2013. – 15 с.  

 

 300. Системи управління охороною праці [Текст] : метод. вказ. 

по орг. та планув. самостійної роботи студ. заоч. форми навч. 

напряму підготовки 6.010104 Проф. освіта. Охорона праці / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації ; 

упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [Б. в.], 2013. – 20 с.  
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 301. Системи управління охороною праці та організація 

державного нагляду [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. 

самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104 Професійна 

освіта. Охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: 

М. Б. Смирнитська, С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2013. – 24 с.  
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