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"Рисунок". Рисунок натюрморту з кількох предметів побуту, драперії, 

контрастних за тоном : для студентів автомеханічного факультету галузь знань 
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Методичні вказівки до виконання науково-дослідної та педагогічної практики 

магістрів для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузі знань 02 "Культура і 

мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; 

укладачі : М. П. Кузьмінець, В. П. Тименко. – Київ : НТУ, 2019. – 29 с.  
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студентів спеціальності 022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і мистецтво" / 

НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. 
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Методичні вказівки до навчальної дисципліни "Комплексне проектування". 

Вплив аеродинаміки на дизайн автомобіля : для студентів спеціальності 022 

"Дизайн" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, 

інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, П. М. Татіївський, 
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комбінаторних композицій : спеціальність 022 "Дизайн", галузь знань 02 

"Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та 
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проєкту" : для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузі знань 02 "Культура і 

мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; 
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022 "Дизайн" галузь знань 02 "Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра 

комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : В. П. Тименко, В. В. 
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комплекс для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузь знань 02 "Культура і 

мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; 

укладачі : М. П. Кузьмінець, В. М. Мадзігон, В. П. Тименко. – Київ : НТУ, 
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комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладач старший викладач М. І. 
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Методичні настанови та контрольні завдання з інженерної графіки : для 

студентів дорожньо-будівельного факультету, факультету транспортних та 

інформаційних технологій та факультету економіки, менеджменту і права / 
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Методичні рекомендації до дипломного проектування та захисту дипломних 

проектів випускників Національного транспортного університету галузі знань 



02 "Культура і мистецтво", спеціальності 022 "Дизайн" / НТУ, Кафедра 

комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладач доцент М. М. 

Чорноус. – Київ : НТУ, 2019. – 91 с.  
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М. Буртовий ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; 

укладачі : А. М. Буртовий, М. М. Чорноус. – Київ : НТУ, 2019. – 15 с.  

 

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Вища освіта України на 

сучасному етапі" : спеціальність 022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і 

мистецтво", освітній ступінь "Магістр" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, 

інженерної графіки та дизайну ; укладачі : В. П. Тименко, П. М. Татіївський, Г. 
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Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Методика викладання 

мистецьких дисциплін. Педагогіка вищої школи" : спеціальність 022 "Дизайн", 

галузь знань 02 "Культура і мистецтво", освітній ступінь "Магістр" / НТУ, 

Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : В. П. 

Тименко, А. М. Буртовий, О. А. Городецький [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с. 

 

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Рисунок" : спеціальність 

022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і мистецтво", ступінь "Магістр" / НТУ, 

Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : А. М. 

Буртовий, М. М. Чорноус. – Київ : НТУ, 2019. – 19 с. 

 

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Синтез мистецтв" : 

спеціальність 022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і мистецтво", освітній 

ступінь "Магістр" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну 
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Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Сучасне візуальне 

мистецтво та менеджмент" : спеціальність 022 "Дизайн", галузь знань 02 

"Культура і мистецтво", освітній ступінь "Магістр" / НТУ, Кафедра 

комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : В. П. Тименко, В. В. 

Пушкар, М. Р. Кудренок [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. 
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факультету транспортних та інформаційних технологій, центру заочного та 
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дизайн-діяльності студентів : психодіагностична методика 

науково-експериментального дослідження : для студентів автомеханічного 

факультету галузі знань 02 "Культура і мистецтво" напряму підготовки 022 

"Дизайн" / М. П. Кузьмінець ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки 

та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, В. П. Тименко, В. О. Долгіх. – Київ : 
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територій : навчальний посібник для студентів магістрів спеціальності 022 

"Дизайн" / М.П. Кузьмінець, Ю.І. Дубовенко. – Київ : НТУ, 2019. – 100 с. 

 

Кузьмінець, М. П.  Ландшафтний дизайн міст: організація простору та 

благоустрій територій : методичні настанови для студентів V курсу 

спеціальності 022 "Дизайн" / М. П. Кузьмінець, Ю. І. Дубовенко ; НТУ, 
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геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" з розділу "Комп'ютерна графіка в 

середовищі AutoCAD" : для студентів "Автомеханічного факультету", 

"Факультету транспортного будівництва", "Центру заочного та дистанційного 
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Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. 

Кузьмінець, Ю. В.Науменко, Ю. І. Дубовенко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 40 
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"Формоутворення" : для студентів спеціальності 022 "Дизайн" / М. П. 

Кузьмінець ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; 
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