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1 2 3 4 5 6 

1 Мотивація та 

результативність 

навчання в кредитно-

модульної системі – 

база для формування 

системного мислення 

студентів 

 

 

 

 

тези 

доповідей 

Принципи інтеграції 

кредитно-модульної та 

мультимедійних 

технологій навчання в 

умовах входження 

вищої школи України до 

Європейського 

освітнього простору : 

матеріали 

міжвузівської науково - 

методичної конференції 

з міжнародної участю.  

Харків : ХНАДУ, 2008. 

С. 57–59. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Коваленко 

Л.О., Фоменко 

Г.Р. 

2 Формирование 

системного мышления 

студентов в кредитно- 

модульной системе 

образования  

 

 

 

тези 

доповідей 

Проблеми 

впровадження 

кредитно-модульної 

системи очима 

студентів та 

викладачів : збірка 

наукових праць III 

міжнародної науково-

методичної 

конференції,   Харків, 

ХДТУБА. 2010. С. 104–

106. 

 

 

 

3/1 

 

 

 

Коваленко 

Л.О., Фоменко 

Г.Р. 

3 Принципи особистісно 

орієнтованого навчання 

в технічних внз 

 

стаття «Практичні та 

методологічні 

аспекти забезпечення 

якості 

вищої технічної 

освіти» : матеріали 

Всеукраїнської 

методичної Інтернет-. 

конференції (14 

листопада, 2019 р. , м. 

Харків). Харків : 

ХНАДУ,  2019. С. 28-33 

 

5/4 Томіліна М. 

О. 
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4 Організація виробничої 

практики для студентів 

спеціальності 193 

геодезія та землеустрій 

 

стаття «Практичні та 

методологічні 

аспекти забезпечення 

якості 

вищої технічної 

освіти» : матеріали 

Всеукраїнської 

методичної Інтернет-. 

конференції (14 

листопада, 2019 р. , м. 

Харків). Харків : 

ХНАДУ,  2019. С. 22-28 

 

7/4 Ємець В.А. 

5 Особливості 

викладання дисциплін 

геодезічного 

ціклу для студентів 

спеціальності 

«екологія» 

стаття «Практичні та 

методологічні 

аспекти забезпечення 

якості 

вищої технічної 

освіти» : матеріали 

Всеукраїнської 

методичної Інтернет-. 

конференції (14 

листопада, 2019 р. , м. 

Харків). Харків : 

ХНАДУ,  2019. С. 38-42 

 

5/2 Губін І.О., 

Логвиненк

о Б.О.,  

Онишко 

І.В. 

6 Технології особистісно 

орієнтованого навчання 

в вищіх освітніх 

закладах за кордоном 

 

стаття «Практичні та 

методологічні 

аспекти забезпечення 

якості 

вищої технічної 

освіти» : матеріали 

Всеукраїнської 

методичної Інтернет-. 

конференції (14 

листопада, 2019 р. , м. 

Харків). Харків : 

ХНАДУ,  2019. С. 42-49 

8  

7 Нормативно-правове 

забезпечення 

професійної діяльності 

навчальний 

посібник  

Харків: ХНАДУ, 2019. 

121 с. 

121/30 Батракова 

А.Г., 

Казаченко 

Л.М., 

Ряпухін 

В.М. 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

8 Методичні вказівки до 

практичних і 

самостійної роботи з 

дисципліни «Методи 

наукових досліджень, 

інноваційна діяльність» 

спеціальності 193 

«Геодезія та 

землеустрій» 

 

методична 

розробка 

Харків : ХНАДУ, 2019. 

 48 с. 

48/12 Фоменко 

Г.Р., 

Синовець 

О.С., 

Саркісян 

Г.С. 

9 Методичні вказівки до 

лабораторних робіт і 

розрахунково 

графічних робіт з 

дисципліни 

«Геодезичне і 

картографічне 

забезпечення 

кадастрових робіт» 

спеціальності 193 

«Геодезія та 

землеустрій» 

методична 

розробка 

Харків : ХНАДУ, 2019. 

 64 с. 

64/20 Пілічева 

М.О., 

Синовець 

О.С. 

10 Методичні вказівки до 

практичних і 

самостійної роботи з 

дисципліни 

«Метрологічне 

забезпечення, 

організація і контроль 

якості інженерно-

геодезичних робіт» 

спеціальності 193 

«Геодезія та 

землеустрій» 

методична 

розробка 

Харків : ХНАДУ, 2019. 

 28 с. 

28/8 Ряпухін 

В.М., 

 Саркісян         

Г.С.,  

Ємець В.А. 

11 Методичні вказівки до 

організації науково-

дослідницького 

стажування магістрів 

спеціальності 193 

«Геодезія та 

землеустрій» 

методична 

розробка 

Харків : ХНАДУ, 2019. 

 28 с. 

28/10 Фоменко 

Г.Р.,  

Саркісян 

Г.С. 

 


