
СПИСОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

Зав. кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою, 
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БАТРАКОВОЇ АНЖЕЛІКИ ГЕННАДІЇВНИ 
 

№ 

п/п 

Назва Вихiднi  данi Спiвавтори 

 

1 2 3 4 

Навчальні посібники 

1 Геодезичний моніторинг і контроль у 

будівництві. Частина І  

Інженерно-геодезичні роботи при 

будівництві мостових переходів:  

Харків: ХНАДУ, 2018.- 121 с В.І. Кузьмін 

2 
Нормативно-правове забезпечення 

професійної діяльності:  
Харків: ХНАДУ, 2019. - 180 с 

Л.М. Казаченко, 

В.М. Ряпухін, 

Н.О. Арсеньєва 

3 
Нормативно-правове забезпечення 

професійної діяльності:  
Харків: ХНАДУ, 2019. - 180 с 

Л.М. Казаченко, 

В.М. Ряпухін, 

Н.О. Арсеньєва 

4 Геодезичний моніторинг і контроль у 

будівництві. Частина ІІ Інженерно-

геодезичні роботи при будівництві 

тунелів:  

Харків: ХНАДУ, 2020. - 144 с 

Дорожко Є.В.,  

Кузьмін В.І., 

Батраков Д.О. 

Методичні вказівки   

1 Методичні вказівки до курсового 

проекту з дисципліни «Проектування 

автомобільних доріг» (Розділ 

«Розрахунок нормативів на 

проектування доріг») 

Харків : ХНАДУ, 2002. 36 с. Коваленко Л.О. 

2 Методичні вказівки до курсового 

проекту з дисципліни «Проектування 

автомобільних доріг» (Розділ 

«Проектування плану траси 

автомобільних доріг») 

Харків : ХНАДУ, 2002. 42 с. Коваленко Л.О. 

3 Методичні вказівки до курсового 

проекту з дисципліни «Проектування 

автомобільних доріг» Розділ 

«Проектування поздовжнього профілю 

автомобільних доріг») 

Харків : ХНАДУ, 2004. 36 с. Коваленко Л.О. 

4 Методичні вказівки до курсового 

проекту з дисципліни «Екологічне 

 емле тування доріг» 

Харків : ХНАДУ, 2005. 28 с. 
Коваленко Л.О. 

 

5 Методичні вказівки до лабораторних 

робіт з дисципліни «Комп’ютерні 

технології в дорожньому будівництві» 

Харків : ХНАДУ, 2007. 56 с. 
Коваленко Л.О. 

 

6 Методичні вказівки до 

автоматизованого проектування плану 

траси з  емлципліни «Комп’ютерні 

Харків : ХНАДУ, 2007.  32 с. 
Коваленко Л.О. 
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технології в дорожньому будівництві» 

 

7 Методичні вказівки «Розрахунок 

жорстких дорожніх одягів» 
Харків : ХНАДУ, 2008. 36 с. Ряпухін В.М. 

8 Методичні вказівки «Системне 

проектування дорожніх одягів 

нежорсткого типу» 

Харків : ХНАДУ, 2008. 86 с. Ряпухін В.М. 

9 Методичні вказівки до СРС з 

дисципліни «Проектування 

автомобильніх доріг.» (Розділ 

«Проектування надійного земляного 

полотна»)  

Харків : ХНАДУ, 2009. 40 с. Коваленко Л.О. 

10 Методичні вказівки до самостійної 

роботи студентів з дисципліни 

«Проектування автомобільних доріг». 

(Розділ «Дорожній водовідвід») 

Харків : ХНАДУ, 2010. 28 с. Коваленко Л.О. 

11 Методичні вказівки до курсового та 

дипломного проектування «Системна 

оцінка проектних рішень» з дисципліни 

«Системне проектування 

автомобільних доріг» 

Харків : ХНАДУ, 2011. 52 с. Коваленко Л.О. 

12 Методичні вказівки до самостійної 

роботи, курсового та дипломного 

проектування «Розрахунки  емле 

устцій елементів дороги» з дисципліни 

«Проектування автомобільних доріг» 

Харків : ХНАДУ, 2012. 40 с. Коваленко Л.О. 

13 Методичні вказівки до контрольних 

робіт та практичних занять для 

студентів центру заочного навчання  

«Інженерно-економічні та гідрологічні 

вишукування» з дисципліни «Інженерні 

вишукування» 

Харків : ХНАДУ, 2012. 26 с. Урдзік С.М. 

14 Методичні вказівки до курсового 

проекту з дисципліни «Проектування 

автомобільних доріг». 

Харків : ХНАДУ, 2014. 30 с. Ряпухін В.М. 

15 Методичні вказівки до лабораторних 

робіт  з дисципліни «Спецкурс з 

інженерної геодезії-2 » 

Харків : ХНАДУ, 2014. 37 с. Коваленко Л.О. 

16 Методичні вказівки до практичних 

занять та курсового проектування  з 

дисципліни «Проектування 

автомобільних доріг»  

Харків : ХНАДУ, 2016. 36 с. Коваленко Л.О. 

17 Методичні вказівки до курсового і 

дипломного проектування та 

самостійної роботи з дисципліни 

«Проектування автомобільних доріг» 

(Розділ «Системне проектування 

дорожнього одягу нежорсткого типу») 

для іноземних студентів  

Харків : ХНАДУ, 2017. 89 с. Ряпухін В.М. 
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18 Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Наукові 

дослідження в галузі геодезії та 

землеустрою» для студентів 

спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій»  

Харків : ХНАДУ, 2018. 52 с. 

Фоменко Г.Р., 

Урдзік С.М.,  

Левченко Н.Д. 

19 Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Методи 

оцінювання земельних ресурсів» для 

студентів спеціальності 193 «Геодезія 

та землеустрій»  

Харків : ХНАДУ, 2017. 95 с. 
Урдзік С.М.,  

Левченко Н.Д. 

20 Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Державний 

земельний кадастр» для студентів 

спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій»  

Харків : ХНАДУ, 2017. 44 с. Урдзік С.М. 

21 Методичні вказівки до лабораторних 

робіт з дисципліни «Фотограмметрія та 

дистанційне зондування» для студентів 

спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» 

Харків : ХНАДУ, 2018. 25 с. Ряпухін В.М. 

22 Методичні вказівки до практичних 

занять, лабораторних і розрахунково-

графічних робіт з дисципліни «GPS- 

технології та електронні геодезичні 

прилади» для студентів спеціальності 

193 «Геодезія та землеустрій» 

Харків : ХНАДУ, 2018. 50 с. 

Ряпухін В.М., 

Осипенко А.В., 

Саркісян Г.С. 

23 Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Основи 

проектування автомобільних доріг» для 

студентів спеціальності 193 «Геодезія 

та землеустрій»  

Харків: ХНАДУ, 2018. 36 с. 

 

Ряпухін В.М., 

Саркісян Г.С. 

24 Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Інноваційні 

методи проектування транспортних 

споруд» для студентів спеціальності 

193 «Геодезія та землеустрій» 

Харків: ХНАДУ, 2019. 60 с. 

 

Наливайко Т.А., 

Мусієнко І.В. 

25 Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Нормативно-

правове забезпечення професійної 

діяльності» для студентів спеціальності 

193 «Геодезія та землеустрій» 

Харків: ХНАДУ, 2019. 64 с. 

 

Казаченко Л.М.,  

Урдзік С.М.,  

Саркісян Г.С. 

26 Методичні вказівки до державної 

атестації (дипломного проектування та 

державного екзамену) для студентів 

спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» 

Харків: ХНАДУ, 2019. 36 с. 

 

Ряпухін В.М., 

Батракова А.Г., 

Фоменко Г.Р. 

Конспекти лекцій (електронне видання) 

1 Конспект лекцій з дисципліни Харків: ХНАДУ, 2017.  
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«Комп’ютерні технології в будівництві 

та експлуатації автомобільних доріг» 

для студентів спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» 

(електронне видання) _____ 

2 Конспект лекцій з дисципліни 

«Інформаційно-компютерні технології» 

для студентів спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» 

Харків: ХНАДУ, 2017. 

(електронне видання) 

_____ 

3 Конспект лекцій з дисципліни 

«Державний земельний кадастр» для 

студентів спеціальності 193 «Геодезія 

та землеустрій» 

Харків: ХНАДУ, 2018. 

(електронне видання) 

_____ 

4 Конспект лекцій з дисципліни «Методи 

оцінювання земельних ресурсів» для 

студентів спеціальності 193 «Геодезія 

та землеустрій» 

Харків: ХНАДУ, 2018. 

(електронне видання) 

_____ 

5 Конспект лекцій з дисципліни 

«Нормативно-правове забезпечення 

професійної діяльності» для студентів 

спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» 

Харків: ХНАДУ, 2019. 

(електронне видання) 

 

_____ 

6 Конспект лекцій з дисципліни «Наукові 

дослідження в галузі геодезії і 

землеустрою» для студентів 

спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» 

Харків: ХНАДУ, 2019. 

(електронне видання) 

_____ 

7 Конспект лекцій з дисципліни 

«Інноваційні методи проектування  

транспортних споруд» для студентів 

спеціальностей 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія», 193 «Геодезія та 

землеустрій»  

Харків: ХНАДУ, 2019. 

(електронне видання) 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


