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елементної моделі системи «основа 
– віброармована ґрунтоцементна 
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стаття Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків. – 
2017. – С. 34–41. 
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А. В. Гасенко, В. Н. 
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 Технологічні рішення складних 
процесів при будівництві та 
реконструкції: робоча програма 
(силабус) з дисципліни 
«Технологічні рішення складних 
процесів при будівництві та 
реконструкції» для здобувачів 
другого рівня  вищої освіти 
спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія»  
 
 
 

 
 

силабус Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського 
НАУ, 2021. ‒13 с.  (Рекомендовано до видання 
науково-методично радою будівельного 
факультету СНАУ. Протокол № 2 від 
08.10.2021 р.). 
 

 
 

 



 

Технологічні рішення складних 
процесів при будівництві та 
реконструкції. Методичні вказівки 
до виконання самостійної роботи 
для здобувачів другого рівня  вищої 
освіти спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія»» 
 

 

методичні 
рекомендації 

Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського 
НАУ, 2021. ‒ 55 с.  (Рекомендовано до видання 
науково-методично радою будівельного 
факультету СНАУ. Протокол № 2 від 
08.10.2021 р.). 

 

 

Технологічні рішення складних 
процесів при будівництві та 
реконструкції. Конспект лекцій  
для здобувачів другого рівня  вищої 
освіти спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія».  

 

методичні 
рекомендації 

Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського 
НАУ, 2021. ‒ 56 с.  (Рекомендовано до видання 
науково-методично радою будівельного 
факультету СНАУ. Протокол № 2 від 
08.10.2021 р.). 

 

 

 
Технологічні рішення складних 
процесів при будівництві та 
реконструкції.  Методичні вказівки 
до виконання практичних занять 
для здобувачів другого рівня  вищої 
освіти спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія 
»  
 
 

  

методичні 
рекомендації 

Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського 
НАУ, 2021. ‒ 55 с.  (Рекомендовано до видання 
науково-методично радою будівельного 
факультету СНАУ. Протокол № 2 від 
08.10.2021 р.). 

 

 

Енергоефективність будівель. 
Методичні вказівки до виконання 
самостійної роботи для здобувачів 
другого рівня  вищої освіти 
спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

  

методичні 
рекомендації 

Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського 
НАУ, 2021. ‒ 55 с.  (Рекомендовано до видання 
науково-методично радою будівельного 
факультету СНАУ. Протокол № 2 від 
08.10.2021 р.). 

 

 

Енергоефективність будівель. 
Конспект лекцій  для здобувачів 
другого рівня  вищої освіти 
спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія».  

 

методичні 
рекомендації 

Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського 
НАУ, 2021. ‒ 56 с.  (Рекомендовано до видання 
науково-методично радою будівельного 
факультету СНАУ. Протокол № 2 від 
08.10.2021 р.). 

 

 

4.7Енергоефективність будівель.  
Методичні вказівки до виконання 
практичних занять для здобувачів 
другого рівня  вищої освіти 
спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» / Укладач: 
Новицький О.П./ Суми: СНАУ, 
2021. − 55 с. (Рекомендовано до 
видання науково-методично радою 
будівельного факультету СНАУ. 
Протокол № 2 від 08.10.2021 р. 

 

методичні 
рекомендації 

Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського 
НАУ, 2021. ‒ 55 с.  (Рекомендовано до видання 
науково-методично радою будівельного 
факультету СНАУ. Протокол № 2 від 
08.10.2021 р.). 

 

 

    

 
 


