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ПЕРЕДМОВА 

Це видання із серії «Вчені УІПА – ювіляри» присвячено 60-

річчю з дня народження Коваленко Олени Едуардівни – ректора 

Української інженерно-педагогічної академії, доктора педагогічних 

наук, засновника і керівника педагогічної наукової школи «Методика 

професійного навчання. Інженерна педагогіка». 

Мета видання – представити наукові праці вченого. До видання 

увійшли дисертації, монографії, підручники, навчальні посібники, 

навчально-методичні видання, статті з періодичних та 

продовжуваних видань, тези доповідей, авторські свідоцтва та 

патенти. Також представлено наукову школу вченого: дисертації, 

автореферати учнів ювілярки. Матеріал згруповано за видами видань 

в хронологічному порядку, в межах року за абеткою назв видань. 

Бібліографічні записи надано мовою оригіналу за ДСТУ 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання (ГОСТ 7.1-2003, ITD): ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. 

Слова і словосполучення скорочуються у відповідності до ДСТУ 

3582-13 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному 

описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТу 7.12-93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила».  

При підготовці видання використано картотеки, каталоги і 

фонди бібліотек: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Української інженерно-

педагогічної академії, сайти Національної бібліотеки України ім. 

В. І. Вернадського, Укрпатента. Більшість видань перевірено de visu.  

Видання має довідковий апарат – іменний покажчик. 
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА О. Е. КОВАЛЕНКО 

Олена Едуардівна народилася 22 липня 1959 року в Харкові.  

У 1982 р. вона закінчила електроенергетичний факультет 

Українського заочного політехнічного інституту ім. І. З. Соколова 

(УЗПІ, з 1994 р. УІПА) за спеціальністю «Електроенергетика, 

електропостачання промислових підприємств» із присвоєнням 

кваліфікації інженер-викладач електроенергетичних дисциплін та 

залишилася працювати на кафедрі електричних станцій і 

електропостачання УЗПІ  на посаді стажиста-викладача; потім 

працювала на посаді асистента цієї ж кафедри.  

У 1991 р. Олена Едуардівна захистила кандидатську дисертацію 

за темою «Удосконалення структури змісту професійної підготовки 

студентів електроенергетичних спеціальностей ВНЗ (теоретичне 

навчання)».  

З 1992 р. по 1994 р. О. Е. Коваленко працювала на посаді 

старшого викладача кафедри електроенергетики УІПА, а у 1995  р. їй 

присвоєно вчене звання доцента кафедри електроенергетики. Вона 

стає провідним викладачем курсу «Методика викладання технічних 

дисциплін», упровадивши в нього всі ідеї, закладені у власній 

дисертації.  

З 1998 р. Олену Едуардівну призначають на посаду завідуючої 

кафедри педагогіки та методики професійного навчання (ПМПН) 

УІПА. На цій посаді вона показала себе вмілим та ініціативним 

керівником.  

У 1999 р. О. Е. Коваленко захищає докторську дисертацію за 

темою «Дидактичні основи професійно-методичної підготовки 

викладачів спеціальних дисциплін» та отримує науковий ступінь 

доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика 

професійної освіти», а в 2001 р. – вчене звання професора кафедри 

ПМПН.  

Коваленко О. Е. працювала на посаді проректора з виробничого 

навчання, виховної роботи і міжнародних зв’язків УІПА, з 2001  р. 

вона є головою спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських 

дисертацій з теорії і методики навчання технічним дисциплінам, 

психології праці, інженерної психології, а в 2002 р. - членом 

експертної Ради з освіти, культури та мистецтва при державній 

акредитаційній комісії МОН України.  

У 2002 р. О. Е. Коваленко працювала на посаді проректора з 
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навчальної роботи УІПА та в цьому ж році колектив академії обрав її 

на посаду ректора УІПА, на якій  вона працювала до листопада 

2007 р., а в 2008 р. та 2013 р. знову обирається колективом на посаду 

ректора, на якій і працює по теперішній час.  

Ще в 1999 році Олена Едуардівна своєю докторською роботою 

фактично заснувала нову наукову школу в педагогіці – школу 

вітчизняної інженерної педагогіки. І сьогодні ця наукова школа 

«Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка» працює 

під керівництвом О. Е. Коваленко. 

Щорічно в межах існування школи виконуються 12-15 науково-

дослідних робіт, видається понад 20 наукових публікацій та робиться 

10-12 доповідей на вітчизняних та міжнародних науково-методичних 

конференціях. Результати наукових досліджень школи 

використовуються в навчальних закладах освіти різних країн.  

Олена Едуардівна є відомим організатором сучасної системи 

інженерно-педагогічної освіти України, активним учасником 

розробок концепції безперервної та ступеневої освіти при підготовці 

інженерно-педагогічних кадрів. Вона здійснює науково-методичне 

керівництво в галузі теорії та практики підготовки інженерів-

педагогів усіх рівнів в Україні. Під її керівництвом розроблені і діють 

стандарти, створена і реалізується концепція інженерно-педагогічної 

освіти в Україні. Нею особисто розроблена, створена і реалізована в 

рамках вищих навчальних закладів України система методичної 

підготовки інженерів-педагогів.  

Олена Едуардівна виявила себе талановитим ученим, вона є 

автором понад 300 наукових робіт, серед яких 3 фундаментальних 

підручника, 69 навчальних посібників, 13 монографій із спеціальних 

проблем професійної педагогіки і методики навчання.  Під її 

керівництвом захищено 5 докторських та 12 кандидатських 

дисертацій. 

Сьогодні О. Е. Коваленко є провідним спеціалістом Центру 

інженерної педагогіки України і Президентом Українського 

Національного моніторингового комітету Міжнародного товариства 

інженерної педагогіки (IGIP). Має диплом «Європейського педагога». 

Вона є головою спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до 

розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата та доктора наук за спеціальностями 13.00.02 - 

теорія та методика навчання (технічні дисципліни), 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. 
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Протягом п’ятнадцяти років очолюючи Українську інженерно-

педагогічну академію, Олена Едуардівна багато зусиль та енергії 

доклала у становлення та розвиток академії. Завдяки цьому сьогодні 

УІПА – це сучасний спеціалізований освітній і науковий центр 

педагогічної та інженерної освіти, який є провідним українським 

закладом вищої освіти. 

Для Олени Едуардівни як ректора академії характерний 

цілеспрямований інноваційний підхід у всіх напрямках діяльності. 

Так, у результаті складної роботи в академії відкрито понад  10 нових 

спеціальностей, з них особливим попитом серед дорослого населення 

користуються такі: науки про освіту (педагогіка вищої школи); 

менеджмент (управління навчальним закладом); практична 

психологія; публічне управління та адміністрування; 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність; метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка; прикладна математика.  

Під керівництвом О. Е. Коваленко в Академії розроблена 

практично нова система підвищення кваліфікації викладачів, 

ефективно діє система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка 

включає докторантуру й аспірантуру; відкрито та працюють 4 

спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення захистів дисертацій  на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук та доктора наук за 5 спеціальностями. 

Завдяки Олені Едуардівні в академії створено сприятливі умови 

для розвитку наукових шкіл, свідоцтвом чого є те, що сьогодні в 

академії успішно працюють 12 наукових шкіл психолого-

педагогічного, технічного та економічного напрямків.  

За роки роботи академії під керівництвом О. Е. Коваленко 

оновлено матеріально-технічну базу, створено 19 комп’ютерних 

класів. Відбувається комп’ютеризація всіх напрямків діяльності 

академії. 

У 2017 році завдяки проявленій Оленою Едуардівною ініціативі 

Академія приєдналась до сигнатарів Великої Хартії Університетів 

(Magna Charta Universitatum). 

Під керівництвом О. Е. Коваленко академія в 2004р. за високі 

науково-практичні досягнення в підготовці кадрів для системи 

профтехосвіти, створення Українського центру інженерної 

підготовки, плідну науково-дослідну роботу в галузі професійної 

підготовки була нагороджена Міжнародним академічним рейтингом 

популярності «Золота фортуна» медаллю «Незалежність України».  



8 
 

Також академія під керівництвом О. Е. Коваленко отримала 

Міжнародну премію за наукові досягнення в галузі інженерної 

педагогіки. 

Свідоцтвом плідної високоефективної роботи та визнання 

досягнень Олени Едуардівни як керівника академії та викладача є 

отримані нею нагороди, почесні звання та подяки, серед яких 

Відзнака міського голови «За старанність» (2006 р.), Нагрудний знак 

«Петро Могила» (2006 р.), Знак «Відмінник освіти України» (2008 р.), 

Почесна грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед 

Українським народом (2010 р.), Орден Христа Спасителя за заслуги з 

відродження духовності в Україні та утвердження Помісної 

Української Православної Церкви (2012 р.), Відзнака профспілки 

працівників освіти і науки України «За соціальне партнерство» 

(2012 р.), подяки: МОН України за вагомий особистий внесок в 

розвиток національної системи освіти, Всеукраїнської громадської 

організації Української Асоціації «Жінки в науці та освіті» тощо.  

Коваленко О. Е. притаманні не лише професіоналізм, високі 

ділові якості  та важливі досягнення у професійній діяльності, а й 

відданість своїй родині. Більшу частку вільного часу вона проводить 

зі своєю великою дружною родиною. Має двох синів. Велику увагу 

Олена Едуардівна приділяє спілкуванню з онуками, в яких вона 

бачить не лише власне майбутнє, а й майбутнє своєї країни.  
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ О. Е. КОВАЛЕНКО 

 

22 липня 

1959 р. 

Народилася у м. Харків 

1976р. Закінчила середню школу № 5 

1976 р.–1977 р. Навчалася на хімічному факультеті Харківського 

політехнічного інституту 

1977 р.–1982 р. Навчалася на енергетичному факультеті 

Українського заочного політехнічного інституту 

ім. І. З. Соколова 

Червень 1982 р. Отримала диплом про вищу освіту; спеціальність: 

електроенергетика – електропостачання 

промислових підприємств; кваліфікація: інженер-

викладач електроенергетичних дисциплін 

Серпень 1982 р. 

–грудень 

1983 р. 

Працювала на посаді стажиста-викладача кафедри 

електричних станцій і електропостачання 

Українського заочного політехнічного інституту 

ім. І. З. Соколова 

Січень 1984 р. 

– серпень 

1992 р. 

Працювала на посаді асистента кафедри 

електричних станцій і електропостачання 

Українського заочного політехнічного інституту 

ім. І. З. Соколова (з березня 1990 року Харківський 

інженерно-педагогічний інститут  

ім. І. З. Соколова) 

1985 р.–1991 р. Навчалася в аспірантурі по кафедрі педагогіки 

інженерно-педагогічного факультету Московського 

інституту інженерів сільськогосподарського 

виробництва  

ім. В. П. Горячкіна 

19 грудня 

1991 р. 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Удосконалення структури змісту професійної 

підготовки студентів електроенергетичних 

спеціальностей ВНЗ (теоретичне навчання)»  

Рішенням Ради при НДІ засобів навчання та 

навчальної книги АПН СРСР присвоєно науковий 

ступінь кандидата педагогічних наук  
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Вересень 

1992 р.–

вересень 

1994 р. 

Працювала на посаді старшого викладача кафедри 

електричних станцій і електропостачання (з травня 

1993 року кафедра електроенергетики) Харківського 

інженерно-педагогічного інституту 

ім. І. З. Соколова (з вересня 1994 року Українська 

інженерно-педагогічна академія) 

31 жовтня 

1995 р. 

Рішенням вченої Ради Української інженерно-

педагогічної академії присвоєно вчене звання 

доцента кафедри електроенергетики 

Жовтень 

1994 р.–січень 

1998 р. 

Працювала на посаді доцента кафедри 

електроенергетики Української інженерно-

педагогічної академії 

1996 р.–2000 р. Навчалася у докторантурі Інституту педагогіки і 

психології професійної освіти Академії 

педагогічних наук України 

1996 р. – 

2000 р. 

Завідувачка спільної з Інститутом педагогіки і 

психології професійної освіти академії педагогічних 

наук України лабораторії з проблем інженерно-

педагогічної освіти 

Лютий 1998 р.–

вересень 

2000 р. 

Працювала на посаді завідувачки кафедри 

педагогіки і методики професійного навчання 

Української інженерно-педагогічної академії  

10 листопада 

1999 р. 

Захистила докторську дисертацію на тему: 

«Дидактичні основи професійно-методичної 

підготовки викладачів спеціальних дисциплін».   

Рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту 

педагогіки і психології професійної освіти АПН 

України присуджено науковий ступінь доктора 

педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика 

професійної освіти 

27 червня 

2000 р. 

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії 

України видано диплом доктора наук 

21 грудня 

2001 р. 

Рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене 

звання професора кафедри педагогіки та методики 

професійного навчання  

Липень 2000 р. Працювала на посаді професора, завідувачки 

кафедри педагогіки і методики професійного 

навчання Української інженерно-педагогічної 
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академії 

Жовтень 

2000 р. –

травень 2002 р. 

Працювала на посаді проректора з виробничого 

навчання, виховної роботи і міжнародних зв’язків, 

завідувачки кафедри педагогіки та методики 

професійного навчання Української інженерно-

педагогічної академії 

З 2001 р. Голова спеціалізованої вченої ради по захисту 

кандидатських дисертацій з теорії і методики 

навчання технічним дисциплінам, психології праці, 

інженерної психології 

З 2001 р. Член спеціалізованої вченої Ради по захисту 

докторських дисертацій з теорії навчання та теорії і 

методики професійної освіти 

2002 р. Член експертної Ради з освіти, культури та 

мистецтва при державній акредитаційній комісії 

Міністерства освіти і науки України 

Червень 2002 р. 

– жовтень 

2002 р. 

Працювала на посаді проректора з навчальної 

роботи, завідувачки кафедри педагогіки та методики 

професійного навчання Української інженерно-

педагогічної академії  

01 листопад 

2002 р. – 01 

листопада 

2007 р. 

Працювала на посаді ректора Української 

інженерно-педагогічна академії, завідуючої кафедри 

педагогіка та методики професійного навчання  

З 2004 р. Президент Національного Моніторингового 

комітету України міжнародного товариства з 

інженерної педагогіки (IGIP) 

З 2004 р. Дійсний член (академік) Міжнародної Академії 

проблем Людини в авіації та космонавтиці  

11 листопада 

2005 р. 

Обрана почесним академіком спільноти академіків 

Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра 

Василенка 

З 2006 р. Член Ради Північно-Східного наукового центру – 

науково-координаційного органу національної 

академії наук і Міністерства освіти і науки України 

у Харківській, Полтавській та Сумській областях 

Листопад Працювала на посаді професора, завідувала 



12 
 

2007 р. – січень 

2008 р. 

кафедрою педагогіки та методики професійного 

навчання Української інженерно-педагогічної 

академії 

2008 р. Переобрана на посаду ректора Української 

інженерно-педагогічної академії  

Січень 2008 р. 

– січень 2013 р. 

Працювала на посаді ректора Української 

інженерно-педагогічної академії  

Лютий 2013 р. 

– березень 

2013 р. 

Працювала на посаді в.о. ректора Української 

інженерно-педагогічної академії  

2013 р. Переобрана на посаду ректора Української 

інженерно-педагогічної академії  

Березень 

2013 р. – 

березень 

2018 р. 

Працювала на посаді ректора Української 

інженерно-педагогічної академії  

Серпень 2013 р. Обрано дійсним членом Академії енергетики 

України 

Березень 

2018 р. – 

травень 2018 р. 

Працювала на посаді в.о. ректора Української 

інженерно-педагогічної академії  

2018 р. Переобрана на посаду ректора Української 

інженерно-педагогічної академії  

З травня 

2018 р. по 

теперішній час 

Працює на посаді ректора Української інженерно-

педагогічної академії 
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НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, ПОДЯКИ ТА ВИЗНАННЯ 

ПРОФЕСОРА О. Е. КОВАЛЕНКО 

 

1998 рік Диплом I ступеня за монографію «Методичні основи 

технології навчання» 

 Нагороджена Комітетом з питань фізичної культури 

та спорту Головного управління з гуманітарних та 

соціальних питань Харківської міської ради за 

розвиток студентського спорту та регбі у місті 

Харкові 

2002 рік Подяка Всеукраїнської громадської організації 

Української Асоціації «Жінки в науці та освіті» за 

підтримку в організації і проведенні 3-ї Міжнародної 

міждисциплінарної науково-практичної конференції 

«Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації 

управління» 

2003 рік Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 

за особистий внесок у справі підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-

педагогічну діяльність 

2003 рік Диплом першого обласного конкурсу «Вища школа 

Харківщини – кращі імена»  

2003 рік Грамота Української інженерно-педагогічної академії 

за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів-

енергетиків 

2004 рік Подяка Всеукраїнської громадської організації 

Української Асоціації «Жінки в науці та освіті» за 

підтримку в організації та проведенні 5-ї 

Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми науки та освіти» 

2004 рік Подяка Студентського парламенту НТУ «ХПІ» за 

активну допомогу у підготовці та проведенні 

Відкритої студентської першості з Парламентських 

дебатів 

2004 рік Подяка Всеукраїнської громадської організації 

Української Асоціації «Жінки в науці та освіті» за 



14 
 

підтримку в організації та проведенні 5-ї 

Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми гуманізації та 

гармонізації управління» 

2004 рік Почесна грамота управління паливно-енергетичного 

комплексу Харківської обласної державної 

адміністрації за вагомий внесок у розвиток 

електроенергетичної галузі, підготовку 

висококваліфікованих кадрів для енергетичних 

підприємств 

2006 рік Відзнака міського голови “За старанність”  

2006 рік Нагрудний знак «Петро Могила»  

2007 рік Почесна грамота Харківської міської ради за вагомий 

внесок у розвиток освіти і науки, підготовку 

висококваліфікованих фахівців  

2007 рік Подяка МОН України за вагомий особистий внесок в 

розвиток національної системи освіти 

2007 рік Грамота Української інженерно-педагогічної академії 

за вагомий внесок в наукову, організаційну роботу 

академії, за великий внесок в удосконалення системи 

студентського самоврядування  

2008 рік Знак «Відмінник освіти України»  

2008 рік Грамота Української інженерно-педагогічної академії 

за багаторічну сумлінну працю на енергетичному 

факультеті, великий педагогічний, науковий, 

навчально-методичний вклад в підготовку 

спеціалістів-енергетиків вищої кваліфікації для 

країни, за постійну доброзичливу підтримку всіх 

нових починань на факультеті  

2009 рік Подяка Харківської обласної організації Товариства 

Червоного хреста України за значний внесок у справу 

гуманності і милосердя, небайдужість, активну 

життєву позицію. 

2010 рік Почесна грамота Верховної Ради України за особливі 

заслуги перед Українським народом 

2012 рік Орден Христа Спасителя за заслуги з відродження 

духовності в Україні та утвердження Помісної 

Української Православної Церкви 
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2012 рік Відзнака профспілки працівників освіти і науки 

України «За соціальне партнерство» 

2012 рік Відзнака «Патріот Вітчизни»  

2013 рік Відзнака «Малиновий дзвін душі»  

2013 рік Орден «За заслуги у розвитку енергетики України»  

2014 рік Грамота Харківської обласної ради за вагомий внесок 

у підтримку ветеранських організацій стосовно 

патріотичного виховання молоді, активну громадську 

позицію та з нагоди Міжнародного дня визволення 

в’язнів фашистських концтаборів  

2014 рік Почесний знак «За розвиток соціального 

партнерства»  

2014 рік Подяка за особистий творчий внесок і плідну 

організаторську діяльність з інноваційного розвитку 

національної освіти  

2015 рік Подяка за наполегливу працю та системну 

організаторську діяльність з інноваційного оновлення 

національної освіти  

2015 рік Подяка за вагомий особистий внесок в реалізації 

державної молодіжної політики, відданість справі, 

професіоналізм, плідну співпрацю з розвитку 

молодіжного руху на Харківщині  

2015 рік Подяка від Президії Академії наук вищої освіти 

України «За значний особистий внесок у розвиток 

енергетичної освіти і науки України»  

2016 рік Подяка «За впровадження інноваційних технологій 

для підвищення якості освітнього процесу»  

2018 рік Подяка Президії Національної академії наук України 

за значні творчі здобутки у плідній 

високопрофесійній діяльності та вагомий особистий 

внесок у розвиток науки і освіти Північно-Східного 

регіону України 
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БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ О. Е. КОВАЛЕНКО 

 

ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 1. Совершенствование структуры содержания 

профессиональной подготовки студентов электроэнергетических 

специальностей вузов (теоретическое обучение) : автореф. дис. … 

канд. пед. наук 13.00.01 – теория и история педагогики / 

Е. Э. Коваленко ; АПН СССР, НИИ средств обучения и учебной 

книги. – М. : [б. и.], 1991. – * с. 

 

 2. Совершенствование структуры содержания 

профессиональной подготовки студентов электроэнергетических 

специальностей вузов (теоретическое обучение) : дис. … канд. пед. 

наук 13.00.01 – теория и история педагогики / Е. Э. Коваленко ; АПН 

СССР, НИИ средств обучения и учебной книги. – М. : [б. и.], 1991. – 

227 с. 

 

 3. Дидактичні основи професійно-методичної підготовки 

викладачів спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук 

13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / О. Е. Коваленко; наук. 

конс. С. У. Гончаренко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти 

АПН України. – Київ : [б. в.], 1999. – 38 с.  

 

 4. Дидактичні основи професійно-методичної підготовки 

викладачів спеціальних дисциплін : дис. ... д-ра пед. наук 13.00.04 – 

теорія і методика проф. освіти / О. Е. Коваленко; наук. конс. 

С. У. Гончаренко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН 

України. – Київ : [б. в.], 1999. – 407 с. 

 

МОНОГРАФІЇ 

 

1996 

 

 5. Методичні основи технології навчання: Теоретико-

методичний та практичний аспекти викладання дисциплин 

електроенергетичного циклу / О. Е. Коваленко. – Харків : Основа, 

1996. – 176 с. 
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2005 

 

 6. Педагогічна спрямованість навчального процесу в інженерній 

педагогіці : монографія / О. Е. Коваленко, А. Т. Ашеров, 

Є. В. Громов, Т. В. Ящун, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : 

УIПА, 2005. – 123 с. : iл. – (Інженерна педагогіка). 

 

 7. Человек в измерениях XX века. Прогресс человечества в 

двадцатом столетии. Т. 7. Педагогика и образовательные системы XX 

столетия / Междунар. акад. проблем Человека в авиации и 

космонавтике ; В. В. Беликова, Е. К. Белова, Е. В. Громов, 

Е. Э. Коваленко, К. В. Людвичек, А. М. Михайличенко, 

И. С. Посохова, Г. И. Сажко, И. В. Синельник, Л. В. Штефан, 

Т. В. Ящун ; гл. ред. совета : А. Т. Ашеров [и. др.]. – М. : Изд-во 

Междунар. акад. проблем Человека в авиации и космонавтике, 2005. 

– 648 с.  

 

2006 

 

 8. Методи і моделі формування ергономічних знань та умінь у 

майбутніх інженерів-педагогів : монографія / А. Т. Ашеров, 

О. Е. Коваленко, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 

2006. – 186 с. : іл. – (Інженерна педагогіка). 

 

2007 

 

 9. Состояние и перспективы развития инженерно-

педагогического образования в Украине / Е. Э. Коваленко ; Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т. // Теория и практика профессионально-

педагогического образования : [коллект. моногр.] / Г. М. Романцев [и 

др.] ; под ред Г. М. Романцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – 

Екатеринбург, 2007. – Т. 1, гл. 5. – С. 75-86. 

 

 10. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до 

Болонського процесу : монографія / О.  Е. Коваленко, 

Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : 

[б. в.], 2007. – 162 с. 
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пособие / Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, Н. В. Королева ; пер. 

Л. В. Гаплевской ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2012. – 

633 с. : табл., рис. 

 

 62. Педагогические аспекты преподавания инженерных 

дисциплин : пособие для преподавателей / Е.  Э. Коваленко, 

Е. К. Белова, В. В. Беликова ; Укр. инж.-пед. акад. – 3-е изд., доп. и 

перераб. – Харьков : Монограф, 2012. – 218 с.  

 

 63. Педагогічні основи організаційно-методичного забезпечення 

ПТО : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та пед. працівників 

системи проф.-техн. освіти / О. Е. Коваленко, В. В. Супрун, 

Д. В. Коваленко, А. П. Тарасюк, Н. В. Божко, В. В. Бєлікова, 

Н. А. Шишенко, Л. В. Штефан ; заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-

пед. акад. – Харків : Точка, 2012. – 450 с. : іл. 

 

 64. Психологія вищої школи : навч. посібник для студентів 

вищих навч. закладів інж.-пед. спец. та слухачів магістратури за спец. 

8.000005 "Педагогіка вищої школи" / О. Е. Коваленко, 

І. М. Шалімова, О. М. Керницький ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : 

Точка, 2012. – 169 с. : табл., рис. 

 

 65. Теорія організацій : навч. посібник для слухачів магістратури 

денної та заоч. форм навч. за спец. 8.000009 "Управління навчальним 

закладом" / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : Точка, 2012. – 161 с. : табл., рис.  
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2013 

 

 66. Дидактические основы профессионального образования : 

учеб. пособие для иностр. студентів инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко 

[и др.] ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики 

профессионального обучения. – Харьков : [б. и.], 2013. – 136 с. : табл., 

рис. 

 

 67. Дипломне проектування [Електронний ресурс] : навч.-метод. 

посібник для студентів заоч. форми навч. спец. 8.18010020 

Управління навчальним закладом / О.  Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, 

І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2013. – 46 с. – 

Режим доступу : https://bit.ly/2IHuapR, вільний. – (дата звернення: 

15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 68. Дипломне проектування [Електронний ресурс] : навч.-метод. 

посібник для студентів заоч. форми навч. спец. 8.18010021 Педагогіка 

вищої школи / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

педагогіки та методики професійного навчання. – Харків : [б. в.], 

2013. – 52 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2GllQcn, вільний. – (дата 

звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана.  

 

 69. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-

педагога. Ч. 1. Теоретичні основи : навч. посібник для інженерів-

педагогів / О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, О. К. Бєлова, 

С. А. Лисенко, І. П. Чепурко, В. В. Бєлікова, О. О. Прохорова [та ін.] ; 

за ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

педагогіки та методики професійного навчання. – Харків : [б. в.], 

2013. – 195 с. : табл., рис. – (Б-ка інженера-педагога).  

 

 70. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-

педагога. Ч. 2. Практичні рекомендації : навч. посібник для 

інженерів-педагогів. / О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, О. К. Бєлова, 

С. А. Лисенко, І. П. Чепурко, В. В. Бєлікова, О. О. Прохорова [та ін.] ; 

за ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

педагогіки та методики професійного навчання. – Харків : [б. в.], 

2013. – 155 с. : рис., табл. – (Б-ка інженера-педагога). 

 

https://bit.ly/2GllQcn
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 71. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності : навч.-

метод. посіб. для студентів інж.-пед. спец. денної та заоч. форм навч. 

/ О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – Харків : 

[б. в.], 2013. – 99 с. : табл., рис.  

 

 72. Менеджмент образования : конспект лекций для иностр. 

студентов инж.-пед. спец. дневной и заоч. форм обуч. / 

Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, И. С. Посохова, В. В. Кулешова, 

Т. В. Калиниченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2013. – 

63 с. 

 

 73. Менеджмент освіти : навч.-метод. посіб. для студентів інж.-

пед. спец. денної та заоч. форм навч.  / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. 

– Харків : [б. в.], 2013. – 57 с. : табл., рис.  

 

 74. Методика профессионального обучения: основные 

технологии обучения : учеб.-метод. пособие для иностр. студентов 

высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко [и др.] ; Укр. 

инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального 

обучения. – Харьков : [б. и.], 2013. – 90 с. : табл., рис.  

 

2014 

 

 75. Методика профессионального обучения: дидактическое 

проектирование : учеб. пособие для иностр. студентов инж.-пед. спец. 

/ Е. Э. Коваленко, Н. В. Королева, В. В. Беликова ; Укр. инж.-пед. 

акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения. – 

Харьков : [б. и.], 2014. – 96 с. : табл., рис.  

 

 

 76. Теоретико-методичні основи професійного навчання : навч. 

посіб. для викладачів, що здійснюють підготовку іноземних студентів 

у вищ. навч. закл. / О. Е. Коваленко, Д. В. Коваленко, 

Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : 

С.А.М., 2014. – 336 с. 
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2015 

 

 77. Керівник навчального закладу : конспект лекцій для слухачів 

магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 Управління 

навчальним закладом / О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, 

Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання. – Харків : [б. в.], 2015. – 76 с.  

 

 78. Теорія організації : конспект лекцій для слухачів 

магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 Управління 

навчальним закладом / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного 

навчання. – Харків : [б. в.], 2015. – 137 с. 

 

2016 

 

 79. Дипломне проектування : навч.-метод. посібник для слухачів 

магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 8.18010021 

Педагогіка вищої школи (011 Науки про освіту. Педагогіка вищої 

школи) / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

педагогіки та методики професійного навчання. – 2-ге вид., перероб. 

та доп. – Харків : [б. в.], 2016. – 49 с. : табл., рис.  

 

 80. Дипломне проектування : навч.-метод. посібник для слухачів 

магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 8.18010020 

Управління навч. закл. (073 Менеджмент. Управління навч. закл.) / 

О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – Харків : 

[б. в.], 2016. – 46 с. : табл., рис.  

 

 81. Система освіти в Україні та освітні стандарти [Електронний 

ресурс] : конспект лекцій для для слухачів магістратури денної та 

заоч. форм навч. за спец. 073 Менеджмент (Управління навчальним 

закладом) / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – Харків : 

УІПА, 2016. – 32 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2GqPxbY, вільний. 

– (дата звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 
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 82. Технології навчання у сучасній освіті : конспект лекцій для 

слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 011 

Педагогіка вищої школи / О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко ; Укр. інж.-

пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – 

Харків : [б. в.], 2016. – 68 с. : табл., рис.  

 

 83. Управління освітніми проектами [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. 

зі спец. 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) / 

О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, О. К. Бєлова ; Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – Харків : 

УІПА, 2016. – 144 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2VW7dmv, 

вільний. – (дата звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

2017 

 

 84. Дидактичні основи професійної освіти : підручник / 

О. Е. Коваленко [та ін.] ; за ред. д-ра пед. наук, проф. О. Е. Коваленко 

; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : Друкарня Мадрид, 2017. – 238 с. : 

табл., рис.  

 

 85. Дипломне проектування : навч.-метод. посіб. для для 

слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 073 

Менеджмент, спеціалізації Управління навчальним закладом / 

О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. педагогіки, методики та менеджменту освіти. – Харків : 

УІПА, 2017. – 45 с. 

 

 86. Керівник навчального закладу : навч.-метод. комплекс для 

слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 073 

Менеджмент, спеціалізації Управління навчальним закладом / 

О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, 

методики та менеджменту освіти. – Харків : [б. в.], 2017. – 60 с. : табл. 

 

 87. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця : 

навч.-метод. комплекс для слухачів магістратури денної та заоч. форм 

навч. зі спец. 011 Освітні, педагогічні науки / О.  Е. Коваленко, 

Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, методики та 

менеджменту освіти. – Харків : УІПА, 2017. – 105 с. : табл., рис.  
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 88. Теорія і практика освіти в Україні : навч.-метод. комплекс 

для слухачів магістратури денної та заоч. форм навчання зі спец. 011 

Освітні, педагогічні науки / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, 

Н. В. Корольова ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, методики та 

менеджменту освіти. – Харків : УІПА, 2017. – 110 с. : табл., рис. 

 

 89. Техніка управлінської діяльності : навч. посібник для 

студентів вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. та слухачів магістратури 

денної та заоч. форм навч. зі спец. 073 Менеджмент (Управління 

навч. закл.) / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

педагогіки, методики та менеджменту освіти. – 2-ге вид., перероб. та 

доп. – Харків : Друкарня Мадрид, 2017. – 246 с. : табл., рис.  

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

1990 

 

 90. Основы электроэнергетики : единая прогр. и метод. рек. к ее 

внедрению для преподавателей электроэнергет. дисц. и студентов 

спец. 03.01.01 / Харьк. инж.-пед. ин-т ; сост.: В. Д. Иванова, 

Е. Э. Коваленко, С. Ф. Артюх. – Харьков : [б. и.], 1990. – 55 с. : табл.  

 

1993 

 

 91. Методика преподавания электроэнергетических дисциплин и 

производственного обучения : рабочая программа и контрольные 

задания по курсу для студентов заочной формы обучения 

специальности 03.01.01 / Е. Э. Коваленко. – Харьков : [б. и.], 1993. – 

49 с. 

 

1995 

 

 92. Методика преподавания электроэнергетических дисциплин : 

метод. указания по проведению лаб.-практ. занятий для спец. 

701010101 "Электроэнергетика" / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. 

Е. Э. Коваленко. – Харьков : [б. и.], 1995. – 40 с.  
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1996 

 

 93. Методика профессионального обучения : метод. указания по 

выполнению курсовой работы для студентов специальности 

7.01010101 / Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 

1996. – 35 с. 

 

 94. Методика профессионального обучения : метод. указания и 

программа пед. практики для студентов специальности 7.010101 / 

Е. Э. Коваленко, И. С. Посохова ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : 

УИПА, 1996. – 38 с. 

 

 95. Указания по выполнению методической части дипломного 

проекта для студентов инженерно-педагогических специальностей / 

Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко. – Харьков : [б. и.], 1996. 

– 28 с.  

 

1998 

 

 96. Методика профессионального обучения : метод. указания по 

курс. работе для спец. 7.01010429; 7.01010428 / Е. Э. Коваленко ; Укр. 

инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 1998. – 32 с.  

  

 97. Програма курсу “Методика професійного навчання” : для 

студентов інж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – 

Харків : УІПА, 1998. – 25 с. 

 

1999 

 

 98. Педагогическая практика : метод. указания и программа пед. 

практики для инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. 

Е. Э. Коваленко, И. Б. Васильев, В. Б. Бакатанова ; ред. С. Ф. Артюх. 

– Харьков : [б. и.], 1999. – 60 с. 
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2003 

 

 99. Методика професійного навчання : метод. вказівки з 

виконання курс. і диплом. робіт для спец. : 6.01010401; 6.01010405; 

6.01010428; 6.01010429, 6.01010430; 6.01010431 / О. Е. Коваленко, 

В. В. Бєлікова, Н. О. Брюханова ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. 

акад. – Харків : [б. в.], 2003. – 100 с.  

 

 100. Методика професійного навчання : метод. вказівки по 

проведенню практ. занять за курсом / О.  Е. Коваленко, 

Н. О. Брюханова, В. В. Бєлікова, О. К. Бєлова ; ред. О. Е. Коваленко  ; 

Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2003. – 35 с.  

 

 101. Методика профессионального обучения : метод. указ. по 

выполнению курс. и диплом. работ для спец. 6.01010430 / Укр. инж.-

пед. акад. ; сост.: Е. Э. Коваленко, В. В. Беликова, Н. А. Брюханова, 

В. С. Ковальская ; под общ. ред. Е. Э. Коваленко. – Харьков : [б. и.], 

2003. – 102 с. 

 

 102. Педагогіка вищої школи. Система вищої освіти в Україні : 

програма навч. курсу і метод. рек. до її впровадження / Укр. інж.-пед. 

акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – Харків : [б. в.], 

2003. – 24 с.  

 

2006 

 

 103. Магістерська кваліфікаційна робота : метод. рек. для 

магістрантів спец. 8.000009 – "Управління навч. закладом" / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, 

І. В. Гавриш ; ред. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2006. – 41 с.  

 

 104. Методика аналізу і конструювання змісту освіти : робочий 

зошит з курсу "Методика професійного навчання" / Укр. інж.-пед. 
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 114. Методика професійного навчання: основні технології 

навчання [Електронний ресурс] : метод. вказівки по проведенню 
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спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, 
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табл. 

 

 127. Магістерська кваліфікаційна робота : метод. рек. для 
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викон. курс. роботи для студентів всіх інж.-пед. спец. денної форми 

навч. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : 

[б. в.], 2013. – 39 с. : табл., рис.  

 

 148. Дидактичні основи професійної освіти : метод. вказівки по 

орг. та планув. самост. роботи для студентів всіх інж.-пед. спец. 

денної та заоч. форм навч. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та 

методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – 

Харків : [б. в.], 2013. – 36 с. : табл.  

 

 149. Коммуникативные процессы в педагогической 

деятельности : метод. указ. по орг. и планированию самост. работы 

для иностр. студентов дневной формы обуч. инж.-пед. спец. / Укр. 

инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального 

обучения ; сост.: Е. Э. Коваленко, Т. В. Калиниченко, С. А. Лысенко. 

– Харьков : [б. и.], 2013. – 40 с. : табл.  
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 150. Методика професійного навчання. Дидактичне 

проектування [Електронний ресурс] : метод. вказівки по провед. 

практ. занять для студентів денної форми навч. спец. 6.010104.01 

Професійна освіта. Енергетика, спеціалізація – Електроенергетика; 

6.010104.05 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок, 

спеціалізація – Телекомунікаційні системи та мережі, системи 

мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки; 6.010104.29 

Професійна освіта. Електромеханіка, спеціалізація – Автоматизовані 

системи управління промисловими установками; 6.010104.40 

Професійна освіта. Електроніка, спеціалізація – Комп'ютерні системи 

та мережі / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – 

Харків : [б. в.], 2013. – 60 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2KMkf4N, 

вільний. – (дата звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 151. Методика професійного навчання. Дидактичне 

проектування : метод. вказівки по проведенню практ. занять для 

студентів денної форми навч. спец. 6.010104.14 Проф. освіта. 

Охорона праці, спеціалізація Безпека життєдіяльності та охорона 

праці, 6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація, спеціалізація Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : 

[б. в.], 2013. – 52 с. : табл., рис.  

 

 152. Методика професійного навчання. Дидактичне 

проектування : метод. вказівки по проведенню практ. занять для 

студентів денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104 Проф. освіта. 

Економіка спеціалізація Економіка підприємства, маркетинг та 

менеджмент / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : 

[б. в.], 2013. – 50 с. : табл., рис.  

 

 153. Методика професійного навчання. Дидактичне 

проектування : метод. вказівки по проведенню практ. занять для 

студентів денної форми навч. спец. 6.010104 Проф. освіта. Харчові 

технології, 6.010104 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа / 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного 

навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – 

51 с. : табл.  
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 154. Методика професійного навчання. Дидактичне 

проектування : метод. вказівки по проведенню практ. занять для 

студентів денної форми навч. спец. 6.010104.08 Проф. освіта. 

Машинобудування, спеціалізіції Технологія та обладнання 

автоматизованого виробництва в машинобудуванні та 

приладобудуванні, Комп'ютерні технології машинобудівного 

виробництва, 6.010104.17 Проф. освіта. Транспорт спеціалізації 

Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту, 

Експлуатація та ремонт промислового транспорту / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. 

О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – 41 с. : табл., рис.  

 

 155. Методика професійного навчання. Основні технології 

навчання [Електронний ресурс] : метод. вказівки по провед. практ. 

занять для студентів денної форми навч. спец. 6.010104.01 

Професійна освіта. Енергетика, спеціалізація – Електроенергетика; 

6.010104.05 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок, 

спеціалізація – Телекомунікаційні системи та мережі, системи 

мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки; 6.010104.29 

Професійна освіта. Електромеханіка, спеціалізація – Автоматизовані 

системи управління промисловими установками; 6.010104.40 

Професійна освіта. Електроніка, спеціалізація – Комп'ютерні системи 

та мережі / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – 

Харків : [б. в.], 2013. – 38 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2Is9iDH, 

вільний. – (дата звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 156. Методика професійного навчання. Основні технології 

навчання : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студентів 

денної форми навч. спец. 6.010104.14 Проф. освіта. Охорона праці, 

спеціалізація Безпека життєдіяльності та охорона праці та 6.010104.35 

Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація, 

спеціалізація Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; 

упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – 40 с. : табл.  
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 157. Методика професійного навчання. Основні технології 

навчання : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студентів 

денної форми навч. спец. 6.010104 Проф. освіта. Харчові технології, 

6.010104 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; 

упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – 39 с. : табл.  

 

 158. Методика професійного навчання. Основні технології 

навчання : метод. вказівки з викон. курс. роботи для студентів денної 

форми навч. спец. 6.010104.08 Проф. освіта. Машинобудування, 

спеціалізації Технологія та обладнання автоматизованого 

виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні, Комп'ютерні 

технології машинобудівного виробництва, 6.010104.17 Проф. освіта. 

Транспорт, спеціалізації Експлуатація та ремонт місцевого та 

автомобільного транспорту, Експлуатація та ремонт промислового 

транспорту / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : 

[б. в.], 2013. – 114 с. : табл., рис. 

 

 159. Методика професійного навчання. Основні технології 

навчання : метод. вказівки по викон. курсової роботи для студентів 

денної форми навч. спец. 6.01010430 Проф. освіта. Економіка 

спеціалізації Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент / Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; 

упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – 89 с. : табл., 

рис. 

 

 160. Методика професійного навчання. Основні технології 

навчання : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студентів 

денної та заоч. форм навч. спец. 6010104 Проф. освіта. Еко номіка, 

спеціалізація Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент / 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного 

навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – 

31 с. : табл.  
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 161. Методика професійного навчання. Основні технології 

навчання : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студентів 

денної форми навч. спец. 6.010104.14 Проф. освіта. Охорона праці, 

спеціалізація Безпека життєдіяльності та охорона праці та 6.010104.35 

Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація, 

спеціалізація Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-

пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; 

упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – 40 с. : табл. 

 

 162. Методика професійного навчання. Основні технології 

навчання [Електронний ресурс] : метод. вказівки по викон. курсової 

роботи для студентів денної форми навч. напряму підготовки: 

6.010104 Проф. освіта. Електроніка, спеціалізація – Комп’ютерні 

системи та мережі, 6.010104 Проф. освіта. Телекомунікації та зв'язок 

спеціалізація – Телекомунікаційні системи та мережі, системи 

мобільного, супутникового зв’язку та радіотехніки, 6.010104 Проф. 

освіта. Комп'ютерні технології, спеціалізація – Комп’ютерні 

технології в управлінні та навчанні, 6.010104 Проф. освіта. 

Електромеханіка, спеціалізація – Автоматизовані системи управління 

промисловими установками / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та 

методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – 

Харків : [б. в.], 2013. – 141 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2ZjoZ5b, 

вільний. – (дата звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 163. Методика професійного навчання: основні технології 

навчання : метод. вказівки по викон. курс. роботи для студентів 

денної форми навч. спец. 6.010104.20 Проф. освіта. Харчові 

технології, спеціалізація – Технологія харчових виробництв; 

6.010104.34 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа, 

спеціалізація – Поліграфічне виробництво / Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. 

О. Е. Коваленко [и др.]. – Харків : [б. в.], 2013. – 116 с. : табл., рис.  
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 164. Методика професійного навчання: основні технології 

навчання : метод. вказівки по викон. курс. роботи для студентів 

денної форми навч. спец. 6.010104.05 Проф. освіта. Телекомунікації 

та зв'язок, спеціалізація – Телекомунікаційні системи та мережі, 

системи мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки; 

6.010104.40 Проф. освіта. Електроніка, спеціалізація – Комп'ютерні 

системи та мережі; 6.010104.36 Проф. освіта. Комп'ютерні технології, 

спеціалізація – Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні; 

6.010104.29 Проф. освіта. Електромеханіка, спеціалізація – 

Автоматизовані системи управління промисловими установками /  

Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного 

навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – 

139 с. : табл., рис.  

 

 165. Методика професійного навчання: основні технології 

навчання : метод. вказівки по викон. курс. роботи для студентів 

денної форми навч. спец. 6.010104.01 Проф. освіта. Енергетика, 

спеціалізація – Електроенергетика; 6.010104.14 Проф. освіта. 

Охорона праці, спеціалізація – Безпека життєдіяльності та охорона 

праці; 6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація, спеціалізація – Метрологія, стандартизація та 

сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : 

[б. в.], 2013. – 140 с. : табл., рис.  

 

 166. Методика профессионального обучения: дидактическое 

проектирование : метод. указ. по провед. практ. занятий для иностр. 

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

акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; 

сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Харьков : [б. и.], 2013. – 56 с. : табл. 

 

 167. Методика профессионального обучения: дидактическое 

проектирование : метод. указ. по орг. и планиров. самост. работы для 

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

инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального 

обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Харьков : [б. и.], 2013. – 

36 с. : табл. 
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 168. Методика профессионального обучения: основные 

технологии обучения : метод. указ. по провед. практ. занятий для 

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

инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального 

обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Харьков : [б. и.], 2013. – 

40 с. : табл., рис.  

 

 169. Методика профессионального обучения: основные 

технологии обучения : метод. указ. по орг. и планиров. самост. 

работы для иностр. студентов дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. 

спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики 

профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – 

Харьков : [б. и.], 2013. – 32 с. : табл.  

 

 170. Методологические основы профессионального образования 

: метод. указ. по провед. практ. занятий для иностр. студентов 

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

Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост.: 

Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, И. С. Посохова, Л. В. Штефан, 

С. А. Лысенко, М. Р. Рогулина. – Харьков : [б. и.], 2013. – 32 с. : табл.  

 

 171. Методологические основы профессионального образования 

: метод. указ. по орг. и планированию самост. работы для иностр. 

студентов инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и 

методики профессионального обучения ; сост.:  Е.  Э. Коваленко, 

Н. А. Брюханова, И. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лысенко. – 

Харьков : [б. и.], 2013. – 35 с. : табл.  

 

 172. Методологічні засади професійної освіти : метод. вказівки 

по орг. та планув. самост. роботи студентів денної та заоч. форм навч. 

інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, 

І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко, О. О. Єсіпова. – Харків : 

[б. в.], 2013. – 36 с.  
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 173. Методологічні засади професійної освіти : метод. вказівки 

по провед. практ. занять для студентів денної та заоч. форм навч. всіх 

інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, 

І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко, М. Р. Рогуліна. – Харків 

: [б. в.], 2013. – 32 с. : табл.  

 

 174. Освітні технології [Електронний ресурс] : метод. вказівки 

по вивч. дисц. та викон. контр. робіт для слухачів магістратури заоч. 

форми навч. спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / 

Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко. – 

Харків : [б. в.], 2013. – 20 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2UKu87O, 

вільний. – (дата звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 175. Система освіти в Україні та освітні стандарти [Електронний 

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

слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 Управління 

навчальним закладом / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та 

методики професійного навчання ; упоряд.: О.  Е. Коваленко, 

Н. О. Брюханова. – Харків : [б. в.], 2013. – 12 с. – Режим доступу : 

https://bit.ly/2vf549C, вільний. – (дата звернення: 15.04.2019). – Назва 

з екрана. 

 

 176. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : 

метод. вказівки по вивч. дисц. та викон. контр. робіт для слухачів 

магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 Педагогіка вищої 

школи / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, 

Н. О. Брюханова. – Харків : [б. в.], 2013. – 14 с.  

 

 177. Технології навчання у сучасній освіті [Електронний ресурс] 

: метод. вказівки по викон. курс. роботи для слухачів магістратури 

заоч. форми навч. спец. 8.18010021 Педагогіка вищої школи / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, О. К. Бєлова, 

Н. В. Корольова. – Харків : [б. в.], 2013. – 30 с. – Режим доступу : 

https://bit.ly/2UsI2GA, вільний. – (дата звернення: 15.04.2019). – Назва 

з екрана. 
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2015 

 

 178. Керівник навчального закладу : метод. вказівки до практ 

занять для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 

8.18010020 Управління навчальним закладом / Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: 

О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Харків : [б. в.], 2015. – 24 с.  

 

 179. Керівник навчального закладу : метод. вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи для слухачів магістратури денної та заоч. 

форм навч. спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; 

упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Харків : [б. в.], 2015. – 

18 с.  

 

 180. Методика професійного навчання. Дидактичне 

проектування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять 

для студентів денної форми навч. напряму підготовки: 6.010104 

Проф. освіта. Електроніка, 6.010104 Проф. освіта. Енергетика, 

6.010104 Проф. освіта. Телекомунікації та зв’язок, 6.010104 Проф. 

освіта. Електромеханіка / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та 

методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – 

Харків : [б. в.], 2015. – 84 с. : рис., табл. – Режим доступу : 

https://bit.ly/2v9pd15, вільний. – (дата звернення: 15.04.2019). – Назва 

з екрана. 

 

 181. Методика професійного навчання. Основні технології 

навчання [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для 

студентів денної форми навч. напряму підготовки: 6.010104 Проф. 

освіта. Електроніка, 6.010104 Проф. освіта. Енергетика,  6.010104 

Проф. освіта. Телекомунікації та зв’язок, 6.010104 Проф. освіта. 

Електромеханіка / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : 

[б. в.], 2015. – 54 с. : рис., табл. – Режим доступу : 

https://bit.ly/2Ve4CqV, вільний. – (дата звернення: 15.04.2019). – Назва 

з екрана. 
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 182. Система освіти в Україні та освітні стандарти : метод. 

вказівки до практ. занять для слухачів магістратури денної та заоч. 

форм навч. спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / Укр. 

інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; 

упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – Харків : [б. в.], 2015. – 

23 с.  

 

 183. Система освіти в Україні та освітні стандарти : метод. 

вказівки по орг. та планув. самост. роботи для слухачів магістратури 

денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 Управління навчальним 

закладом / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – 

Харків : [б. в.], 2015. – 24 с. 

 

 184. Теорія організації : метод. вказівки по орг. та планув. 

самост. роботи для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. 

спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: 

О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан. – Харків : [б. в.], 2015. – 

23 с.  

 

 185. Теорія організації : метод. вказівки до практ. занять для 

слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 

Управління навчальним закладом / Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: 

О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан. – Харків : [б. в.], 2015. – 

54 с. : табл., рис.  

 

2016 

 

 186. Коммуникативные процессы в педагогической 

деятельности : метод. указ. по орг. и планиров. самост. работы при 

кредитно-трансферной орг. учеб. процесса для иностр. студентов 

дневной формы обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. 

педагогики и методики профессионального обучения ; сост.: 

Е. Э. Коваленко, Т. В. Калиниченко, Л. А. Бачиева. – Харьков : [б. и.], 

2016. – 56 с. : табл.  
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 187. Комунікативні процеси в  педагогічній діяльності : метод. 

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

орг. навч. процесу для студентів денної та заоч. форм навч. інж.-пед. 

спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Т. В. Калініченко. 

– Харків : [б. в.], 2016. – 56 с. : табл.  

 

 188. Комунікативні процеси в  педагогічній діяльності : метод. 

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

орг. навч. процесу для студентів денної та заоч. форм навч. інж.-пед. 

спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Т. В. Калініченко, 

Л. О. Бачієва. – Харків : [б. в.], 2016. – 55 с. : табл.  

 

 189. Основи психології і педагогіки : метод. вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи при кредитно-трансферній орг. навч. процесу 

для студентів денної форми навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: 

О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, К. М. Слесик. – Харків : [б. в.], 

2016. – 57 с. : табл.  

 

 190. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : 

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

трансферній орг. навч. процесу для слухачів магістратури заоч. 

форми навч. зі спец. 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) / 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного 

навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – Харків : 

[б. в.], 2016. – 18 с. : табл.  

 

 191. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : 

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

трансферній орг. навч. процесу для слухачів магістратури заоч. 

форми навч. зі спец. 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) / 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного 

навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – Харків : 

[б. в.], 2016. – 19 с. : табл. 
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 192. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : 

метод. вказівки по провед. практ. занять для слухачів магістратури 

денної форми навч. зі спец. 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої 

школи) / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – 

Харків : [б. в.], 2016. – 24 с. : табл.  

 

 193. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : 

метод. вказівки по провед. практ. занять для слухачів магістратури 

заоч. форми навч. зі спец. 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої 

школи) / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики 

професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – 

Харків : [б. в.], 2016. – 23 с. : табл.  

 

 194. Філософські основи освіти : метод. вказівки по орг. та 

планув. самост. роботи при кредитно-трансферній орг. навч. процесу 

для студентів денної форми навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: 

О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, К. М. Слесик. – Харків : [б. в.], 

2016. – 45 с. : табл., рис.  

 

2017 

 

 195. Керівник навчального закладу [Електронний ресурс] : 

метод. вказівки для провед. практ. занять для слухачів магістратури 

денної та заоч. форм навч. зі спец. 073 Менеджмент, спеціалізації 

Управління навчальним закладом / Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

педагогіки, методики та менеджменту освіти ; упоряд.: 

О. Е. Коваленко, Я. А. Малихіна, Н. В. Корольова. – Харків : УІПА, 

2017. – 24 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2VVfebc, вільний. – (дата 

звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 
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 196. Керівник навчального закладу [Електронний ресурс] : 

метод. вказівки для орг. та планув. самост. роботи при кредитно-

трансферній орг. навч. процесу для слухачів магістратури денної та 

заоч. форм навч. зі спец. 073 Менеджмент, спеціалізації Управління 

навчальним закладом / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, 

методики та менеджменту освіти ; упоряд.: О.  Е. Коваленко, 

Я. А. Малихіна, Н. В. Корольова. – Харків : УІПА, 2017. – 20 с. – 

Режим доступу : https://bit.ly/2UHX7sW, вільний. – (дата звернення: 

15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

2018 

 

 197. Дидактичні основи професійної освіти [Електронний 

ресурс] : метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів 

денної форми навч. спец. 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) / 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, методики та менеджменту 

освіти ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : УІПА, 2018. – 43 с. 

– Режим доступу : https://bit.ly/2IriNDf, вільний. – (дата звернення: 

15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 198. Методика професійного навчання: дидактичне 

проектування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до провед. 

практичних занять для студентів денної форми навч. спец. 015 Проф. 

освіта / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, методики та 

менеджменту освіти ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : 

УІПА, 2018. – 79 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2GoQ3re, вільний. 

– (дата звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 199. Методика професійного навчання: основні технології 

навчання [Електронний ресурс] : метод. вказівки до провед. 

практичних занять для студентів денної форми навч. спец. 015 Проф. 

освіта / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, методики та 

менеджменту освіти ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : 

УІПА, 2018. – 43 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2IGqJ2B, вільний. – 

(дата звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 
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 200. Методика профессионального обучения: дидактическое 

проектирование [Електронний ресурс] : метод. указ. по организации и 

планированию самостоятельной работы для иностр. студентов 

дневной и заочн. форм обуч. спец. 015 Проф. образование / Укр. 

инж.-пед. акад., Каф. педагогики, методики и менеджмента 

образования ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Харьков : УИПА, 2018. 

– 52 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2PkAncz, вільний. – (дата 

звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 201. Методика профессионального обучения: основные 

технологии обучения [Електронний ресурс] : метод. указ. по орг. и 

планированию самостоятельной работы для иностр. студентов 

дневной и заоч. форм обуч. спец. 015 Проф. образование  / Укр. инж.-

пед. акад., Каф. педагогики, методики и менеджмента образования ; 

сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Харьков : УИПА, 2018. – 34 с. – 

Режим доступу : https://bit.ly/2GvktsZ, вільний. – (дата звернення: 

15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 202. Методика профессионального обучения: основные 

технологии обучения [Електронний ресурс] : метод. указ. по 

проведению практ. занятий для иностр. студентов дневной формы 

обуч. спец. 015 Проф. образование / Укр. инж.-пед. акад., Каф. 

педагогики и методики профессионального обучения ; сост. 

Е. Э. Коваленко [и др.]. – Харьков : УИПА, 2018. – 42 с. – Режим 

доступу : https://bit.ly/2DmmTYV, вільний. – (дата звернення: 

15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 203. Философские основы образования [Електронний ресурс] : 

метод. указ. по орг. и планиров. самост. работы для инострентов 

студентов ОС «магистр» дневной формы обуч. инж.-пед. спец. / Укр. 

инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального 

обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Харьков : УИПА, 2018. – 

48 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2UoUpDG, вільний. – (дата 

звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 
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СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ І ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ 

 

1986 

 

 204. Роль межпредметных связей в совершенствовании 
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студентів [Електронний ресурс] : автореф. ... дис. д-ра пед. наук 

:13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Микола Іванович  

Лазарєв ; наук. конс. д-р пед. наук, проф.О. Е. Коваленко ; Харк. 

держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2004. – 40 с. – 

Режим доступу : https://bit.ly/2GqVm9k, вільний. – (дата звернення: 

15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

2006 

 

 348. Лазарєва Т. А. Формування професійних умінь із загальної 

хімічної технології у майбутніх інженерів засобами задачного 

навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.04 – теорія та 

методика професійної освіти / Тетяна Анатоліївна Лазарєва ; наук. 

кер. д-р пед. наук, проф.О. Е. Коваленко ; Луганський нац. пед. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2006. – 20 с.  

 

 349. Назаркін О. А. Методика навчання спеціальної 

автомобільної підготовки курсантів вищих навчальних закладів 

системи МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.02 – 

теорія та методика навчання (технічні дисципліни)  / Олександр 

Анатолійович Назаркін ; наук. кер. д-р пед. наук, 

проф.О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2006. – 

50 с.  
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 350. Сажко Г. І. Методика формування ергономічних знань та 

умінь майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп'ютерних 

технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (технічні дисципліни) / Галина Іванівна Сажко ; 

наук. кер. д-р пед. наук, проф.О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : [б. в.], 2006. – 50 с.  

 

2007 

 

 351. Сукачова Г. П. Формування професійного мовленевого 

етикету інженера-педагога у навчально-виховному процесі 

[Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / 

Ганна Павлівна Сукачова ; наук. кер. д-р пед. наук, 

проф.О. Е. Коваленко ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. – Київ : 

[б. в.], 2007. – 18 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2KPDaf2, вільний. 

– (дата звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

2008 

 

 352. Хоменко С. В. Методика формування економічних знань у 

майбутніх інженерів-педагогів засобами комп'ютерних технологій : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (техн. дисц.) / Світлана Валеріївна Хоменко ; наук. кер. д-р 

пед. наук, проф.О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : 

[б. в.], 2008. – 20 с.  

 

2009 

 

 353. Костюченко М. П. Проектування інтегрованого змісту 

технічних дисциплін модульного навчання у професійно-технічних 

навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. техн. наук 13.00.02 – 

теорія та методика навчання (техн. дисц.) / Михайло Петрович  

Костюченко ; наук. кер. д-р пед. наук, проф.О. Е. Коваленко ; Укр. 

інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2009. – 20 с. 
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 354. Бачієва Л. О. Методика навчання основ наукових 

досліджень майбутніх фахівців з машин та апаратів хімічних 

виробництв : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.02 – теорія та 

методика навч. (технічні дисципліни) / Лариса Олександрівна Бачієва 

; наук. кер. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. 

– Харків : УІПА, 2011. – 20 с. : рис.  

 

 355. Брюханова, Н. О. Теорія і методика проектування системи 

педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. 

... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Наталія Олександрівна Брюханова ; наук. 

конс. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Луганський нац. пед. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : [б. в.], 2011. - 40 с. 

 

 356. Кайдалова, Л. Г. Теоретичні та методичні засади 

неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців 

фармацевтичного профілю : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 

- "Теорія і методика професійної освіти" / Лідія Григорівна Кайдалова 

; наук. конс. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Класич. приват. 

ун-т. - Запоріжжя : [б. в.], 2011. - 40 с. : рис., табл. 

 

 357. Корольова Н. В. Формування у майбутніх інженерів-

педагогів компетентності з проектування методик навчання 

електроенергетичних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук 

13.00.02 – теорія та методика навч. (технічні дисципліни) / Наталія 

Валеріївна Корольова ; наук. кер. д-р пед. наук, проф.О. Е. Коваленко 

; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2011. – 20 с. : рис.  

 

 358. Пермінова А. В. Розвиток методик навчання майбутніх 

інженерів-педагогів швейного профілю у другій половині XX 

століття : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Анна 

Василівна Пермінова ; наук. кер. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко 

; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2011. – 20 с. : рис.  
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2013 

 

 359. Штефан Л. В. Теоретичні і методичні засади формування 

інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі 

професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук спец. 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти / Людмила Володимирівна 

Штефан ; наук. кер. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Харк. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2013. – 40 с. : табл., 

рис. 

 

2014 

 

 360. Майський Г. Ю. Формування професійно-педагогічних 

умінь студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі 

педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук спец. 13.00.02 

– теорія та методика навчання (технічні дисципліни) / Геннадій 

Юрійович Майський ; наук. кер. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко 

; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2014. – 20 с. : табл., рис. 

 

2015 

 

 361. Лазарєва Т. А. Теоретичні і методичні засади підготовки 

майбутніїх інженерів-технологів харчової галузі до творчої 

професійної діяльності : автореф. дис. ... доктора пед. наук спец. 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Тетяна Анатоліївна 

Лазарєва ; наук. кер. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Інститут 

професійно-технічної освіти НАПН України. – Київ : [б. в.], 2015. – 

40 с.  

 

2016 

 

 362. Калініченко Т. В. Формування комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін у процесі 

фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук спец. 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти / Тетяна Володимирівна 

Калініченко ; наук. кер. д-р пед. наук, проф.О. Е. Коваленко ; Укр. 

інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2016. – 23 с. : табл., рис. 
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 363. Делай как я! : страницы биографии С. Ф. Артюха / 

И. Г. Шелепов ; под ред. Е. Э. Коваленко. – Харьков : [б. и.], 2002. – 

17 с. : ил.  

 

2003 

 

 364. Методика професійного навчання. Практикум з 

дидактичного проектування : навч. посібник для інж.-пед. спец. / 

О. К. Бєлова ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Харків : 

[б. в.], 2003. – 60 с. : iл.  

 

 365. Методичні вказівки по виконанню методичної частини 

дипломних проектів (робіт) : навч. посібник для інж.-пед. спец. 

:7.01.01.04.09; 7.01.01.04.10; 7.01.01.04.28 / О. К. Бєлова, 

Г. В. Ізюмська ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Харків : 

[б. в.], 2003. – 40 с. : iл.  

 

 366. Педагогіка вищої школи. Моделі освітньої та фахової 

підготовки : програма навч. курсу і метод. рек. до її впровадження / 

Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. О. Брюханова ; ред. О. Е. Коваленко. 

– Харків : [б. в.], 2003. – 48 с. 

 

 367. Педагогіка вищої школи. Світовий досвід та тенденції 

розвитку вищої освіти : програма навч. курсу і метод. рек. до її 

впровадження / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. О. Брюханова ; ред. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2003. – 29 с. 

 

 368. Педагогічна практика. Програма та методичні вказівки : 

навч. посіб. для інж.-пед. спец. / В. В. Бєлікова, І. П. Чепурко, 

Н. О. Брюханова, В. Б. Бакатанова, О. А. Макаренко ; відповід. ред. 

О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2003. – 43 с.  
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 369. Педагогічне стажування : програма і метод. вказівки до пед. 

стажування для слухачів магістратури / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: 

Н. О. Брюханова, І. П. Чепурко, В. В. Бєлікова, В. Б. Бакатанова, 

О. А. Макаренко ; відповід. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 

2003. – 21 с.  

 

 370. Программа и методические указания к педагогической 

практике : для студентов инж.- пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. 

В. В. Беликова, И. П. Чепурко, Н. А. Брюханова ; ред. 

Е. Э. Коваленко. – Харьков : [б. и.], 2003. – 36 с.  

 

 371. Професійна педагогіка. Теорія і методика виховної роботи у 

ПТЗО : метод. рек. до семінарсько – практич. занять з розділу для 

інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; І. Б. Васильєв, О. А. Макаренко 

; ред. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2003. – 44 с.  
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 372. Абітурієнту Української інженерно-педагогічної академії / 

Укр. інж.-пед. акад. ; під ред. д-ра пед. наук, проф. О. Е. Коваленко; 

уклад.: С. Л. Жубр, А. І. Тарасенко. – Харків : УIПА, 2004. – 56 с. : іл.  

 

 373. Концепція розвитку інженерно-педагогічної освіти в 

Україні : проект / Укр. інж.-пед. акад. ; керівник авт. кол. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2004. – 19 с.  

 

 374. Методика навчання з технічних дисциплін : матеріали 

Всеукр. наук.-метод. студ. конф., (23-25 листопада 2004 р.) / Укр. 

інж.-пед. акад. ; под ред.: О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх, М. І. Лазарєв, 

Б. М. Арпентьєв, М. Г. Ілюха, А. Т. Ашеров, О. А. Мельниченко, 

А. М. Баранов, С. П. Бочарова. – Харків : [б. в.], 2004. – 83 с.  

 

 375. Науково-практична конференція (37-ма; 2004 р.; Харків). 

Секції 1-9 : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2004. – * с.  

 

 376. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Вип. 

8 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : УIПА, 

2004. – 232 с. 
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 377. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 9 / Укр. інж.-пед. акад. ; ред. О. Е. Коваленко. – Харків : УIПА, 

2005. – 253 с.  

 

 378. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 10 / Укр. інж.-пед. акад. ; ред. О. Е. Коваленко. – Харків : УIПА, 

2005. – 314 с.  

 

 379. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 11 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. Е. Э. Коваленко. – Харків : 

[б. в.], 2005. – 240 с. 

 

 380. Проблеми розробки та впровадження модульної системи 

професійного навчання. Ч. 1 : матеріали III міжнар. наук.-практ. 

конф., 18-21 квітня 2005 р. / ред. кол.: О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх, 

С. П. Бочарова, М. І. Лазарєв, Б. М. Арпентьєв, А. Т. Ашеров, 

В. В. Будко. – Харків : [б. в.], 2005. – 110 с.  

 

 381. Проблеми розробки та впровадження модульної системи 

професійного навчання. Ч. 2 : матеріали III міжнар. наук.-практ. 

конф., 18-21 квітня 2005 р. / Укр. інж.-пед. акад., Укр. міжгалузевий 

центр модульного навчання ; ред. кол. О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх, 

С. П. Бочарова, М. І. Лазарєв, Б. М. Арпентьєв, А. Т. Ашеров, 

В. В. Будко ; год. ред. О. Е. Коваленко. – Київ : [б. в.], 2005. – 70 с.  

 

2006 

 

 382. Методика навчання викладачів технічних дисциплін 

проектуванню дидактичних матеріалів : метод. рекомендації для 

викладачів / Н. О. Брюханова; за ред. О. Є. Коваленко ; Укр. інж.-пед. 

акад. – Харків : [б. в.], 2006. – 145 с. : іл. 

 

 383. Методика навчання з технічних дисциплін : матеріали 

Всеукр. студ. наук.-метод. конф. (12-13 квітня 2006 р.) / Укр. інж.-

пед. акад. ; ред. кол.: О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх, М. І. Лазарєв, 

Б. М. Арпентьєв, М. Г. Ілюха, А. Т. Ашеров, О. А. Мельниченко, 

А. М. Баранов, С. П. Бочарова. – Харків : [б. в.], 2006. – 110 с. 
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 384. Методологія, методи та засоби управління навчальним 

закладом : метод. вказівки з виконання курс. роботи з дисц. для 

студентів зі спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд.: П. Ю. Баранов, В. В. Бєлікова; за заг. ред. д-ра 

пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2006. – 36 с. : іл.  

 

 385. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (39 -та; 

26-27 січня 2006 р.; Харків). Ч. 1-4 : збірник тез доп. / Укр. інж.-пед. 

акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2006. 

 

 386. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40 -ва; 

19-20 грудня 2006 р.; Артемівськ). : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Артемівськ : [б. в.], 2006. – 

102 с. : іл.  

 

 387. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 12 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : 

УIПА, 2006. – 270 с. : іл.  

 

 388. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 13 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : 

УIПА, 2006. – 300 с. : іл.  

 

 389. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 14-15 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : 

[б. в.], 2006. – 488 с. . 

 

 390. Управління навчальним закладом: контроль в системі 

освіти : робоча програма, метод. реком. по опрацюванню курсу та 

контр. завдання для денної та заоч. форми навчання спец. 8.00009 

"Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

В. В. Бєлікова ; ред. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2006. – 290 с. : 

іл. 
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2007 

 

 391. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40 -а; 

24-25 січня 2007 р.; Харків) : програма / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

оргкомітету О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2007. – 39 с.  

 

 392. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40 -ва; 

24-25 січня 2007 р.; Харків). Ч. 1-7 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2007.  

 

 393. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 16 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : 

УIПА, 2007. – 417 с. . 

 

 394. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 17 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : 

УIПА, 2007. – 416 с.  

 

 395. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 18-19 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : 

УIПА, 2007. – 352 с. 

  

2008 

 

 396. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41 -ша; 

28-29 січня 2008 р.; Харків) Ч. 1-7 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2008.  

 

 397. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 20 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : 

УIПА, 2008. – 282 с.  

 

 398. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 21 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : 

УIПА, 2008. – 254 с. 
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2009 

 

 399. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (42-га; 

19-20 лютого 2009 р.; Харків). Ч. 1-6 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. 

акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2009.  

 

 400. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 22-23 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2009. – 376 с. : рис., табл. 

 

 401. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 24-25 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УIПА, 2009. – 496 с.  

Присвячується пам'яті академіка В. С. Ледньова.  

 

 402. Студентська наукова конференція (43-я; січень-лютий 2009 

р.; Харків). Ч. 4 : Механіко-технологічний факультет. Секція: 

Загальної та експериментальної фізики / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

оргкомітету О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2009. – 20 с.  

 

2010 

 

 403. Методика викладання у вищій школі : метод. вказівки щодо 

організації та планування самост. роботи студентів магістратури за 

спец. 8.030601 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; 

С. А. Лисенко ; під заг. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2010. – 

52 с. : табл. 

 

 404. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (43-тя; 

19 лютого 2010 р.; Харків). Ч. 2-6 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2010.  

 

 405. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 26-27 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : 

[б. в.], 2010. – 271 с. : рис., табл.  
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 406. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 28-29 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Харків : 

[б. в.], 2010. – 276 с. : рис., табл.  

 

 407. Студентська наукова конференція (44-та; 19-20 лютого 2010 

р.; Харків). Ч. 4. Секції : Загальної та експериментальної фізики; 

Охорони праці, стандартизації та сертифікації; Поліграфічного 

виробництва і комп'ютерної графіки : зб . тез доп. / Укр. інж.-пед. 

акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2010. – 

60 с.  

 

2011 

 

 408. Інженерно-педагогічна освіта у дослідженнях науковців / 

Укр. інж.-пед. акад. ; за заг. ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан. – 

Харків : [б. в.], 2011. – 313 с. : фот. 

 

 409. Інноваційні розробки науково-педагогічних працівників 

Української інженерно-педагогічної академії / Укр. інж.-пед. акад. ; 

уклад.: Л. В. Штефан, О. О. Мельниченко ; ред. О. Е. Коваленко. – 

Харків : [б. в.], 2011. – 100 с. 

 

 410. Методологія, методи та засоби управління навчальним 

закладом : метод. вказівки з виконання курс. роботи для спец. 

8.000009 "Управління навч. закладом" / І.  М. Шалімова, 

В. В. Бєлікова ; під заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : [б. в.], 2011. – 40 с. 

 

 411. Наукові школи Української інженерно-педагогічної 

академії / Укр. інж.-пед. акад. ; голова ред. ради О. Е. Коваленко ; 

уклад.: М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, О. О. Мельниченко. – Харків : 

[б. в.], 2011. – 153 с. : фот. 

 

 412. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-а ; 

18-25 лютого 2011 р. ; Харків). Ч. 2-5 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. 

акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2011. 
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 413. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 30-31 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2011. – 313 с. : табл., рис.  

 

 414. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 32-33 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2011. – 322 с. : табл., рис.  

 

 415. Риторика : конспект лекцій для студентів інж.-пед. спец. / 

С. А. Лисенко, О. Й. Бєлєй ; під заг. ред. д-ра пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2011. – 60 с. 

 

 416. Студентська науково-практична конференція (45-а, 

листопад-грудень 2011 р., Харків). Ч. 4. Секції : Вищої та прикладної 

математики. Загальної та експериментальної фізики. Охорони праці, 

стандартизації та сертифікації. Поліграфічного виробництва і 

комп'ютерної графіки. Теоретичної та загальної електротехніки : зб. 

тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О.  Е. Коваленко. – 

Харків : [б. в.], 2011. – 88 с. 

 

 417. Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. Вип. 1 / Укр. 

інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – 

Харків : [б. в.], 2011. – 133 с. : іл.  

 

 418. Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. Вип. 2 / Укр. 

інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – 

Харків : [б. в.], 2011. – 220 с. : рис., табл., граф.  

 

2012 

 

 419. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 

2 березня 2012 р.; Харків). Ч. 2-3 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2012.  

 

 420. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 34-35 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2012. – 347 с. : табл., рис.  
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 421. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 36 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2012. – 270 с. : табл., рис.  

 

 422. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 37 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2012. – 364 с. : табл., рис.  

 

2013 

 

 423. Актуальні проблеми формування та управління 

потенціалом підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного 

розвитку : матеріали заоч. наук.-практ. конф., Харків, 22-25 жовтня 

2013 р. / Укр. інж.-пед. акад., Департамент економіки та міжнар. 

відносин ХОДА, Укр. держ. акад. залізн. трансп., Нац. авіац. ун-т ; 

голова оргкомітету О. Е. Коваленко. - Харків : [б. в.], 2013. – 485 с. 

 

 424. Качество технологий – качество жизни : материалы VI 

Междунар. науч.-практ. конф., 30-31 мая 2013 г., г. Харьков / Укр. 

инж.-пед. акад., Нац. мониторинговый ком. Украины междунар. о-ва 

инженерной педагогики, МГП "Ин-т проблем управления НАН 

Украины", ГП "Харьк. регион. науч.-произв. центр стандартизации, 

метрологии и сертификации", ООО "Орган по сертификации 

ПромСтандарт" ; председатель оргкомитета Е.  Э. Коваленко ; оргком. 

Р. М. Трищ [и др.]. – Харьков : [б. и.], 2013. – 148 с.  

 

 425. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 38-39 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2013. – 471 с. : табл., рис.  

 

 426. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 40-41 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2013. – 317 с. : табл., рис.  
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 427. Риторика [Електронний ресурс] : метод. вказівки по провед. 

практ. занять для студентів денної та заоч. форм навч. всіх інж.-пед. 

спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. А. Лисенко, В. В. Бєлікова, 

І. М. Веретенко ; за ред. д-ра пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – 

Харків : [б. в.], 2013. – 76 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2ZmxRqL, 

вільний. – (дата звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

 428. Студентська науково-практична конференція (48-ма; 

12 грудня 2013 р.; м. Харків). Ч. 1. Технологічний факультет. Секції : 

Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій; Технології 

харчової промисловості; Технологій та дизайну; Поліграфічного 

виробництва та комп'ютерної графіки: зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. 

акад. ; голова оргкомітету д-р пед. наук, проф., ректор УІПА 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2013. – 114 с.  

 

 429. Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. Вип. 3 / Укр. 

інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – 

Харків : [б. в.], 2013. – 94 с. : табл., рис.  

 

 430. Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. Вип. 4 / Укр. 

інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – 

Харків : [б. в.], 2013. – 89 с. : табл., рис.  

 

2014 

 

 431. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (47 -ма; 

15 травня 2014 р.; м. Харків). Ч. 1. Технологічний факультет . Секції : 

Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій; Технології 

харчової промисловості; Технологій та дизайну; Поліграфічного 

виробництва та комп'ютерної графіки : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. 

акад. ; голова оргкомітету д-р пед. наук, проф., ректор УІПА 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2014. – 91 с. : табл., рис.  
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 432. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (47 -ма; 

15 травня 2014 р.; м. Харків). Ч. 5. Факультет економічних, 

управлінських та освітніх технологій. Секції : Економіки та 

організації діяльності суб'єктів господарювання; Креативної 

педагогіки та інтелектуальної власності; Менеджменту; 

Українознавства і політології: зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету д-р пед. наук, проф., ректор УІПА 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2014. – 45 с.  

 

 433. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (47 -ма; 

15 травня 2014 р.; м. Харків). Ч. 6. Секції : Систем управління 

технологічними процесами і об'єктами; Радіоелектроніки та 

комп'ютерних систем; Інформатики і комп'ютерних технологій : зб. 

тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О.  Е. Коваленко. – 

Харків : [б. в.], 2014. – 42 с. : табл., рис. 

 

 434. Проблеми економіки освіти в Україні : колективна 

монографія / В. В. Прохорова, Ю. Є. Безугла, М. С. Пантелєєв, 

В. І. Чобіток, Л. Ф. Чумак, Г. В. Фоменко, О. В. Ярмош ; за ред. 

О. Е. Коваленко. – Харків : НТМТ, 2014. – 110 с. : ил., табл. 

 

 435. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 42-43 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2014. – 299 с. : рис., табл.  

 

 436. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 44 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2014. – 206 с. : табл., рис.  

 

 437. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 45 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2014. – 205 с. : табл., рис.  
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 438. Студентська науково-практична конференція (49-та; 

листопад 2014 р.; м. Харків). Ч. 1. Технологічний факультет . Секції : 

Харчових та хімічних технологій; технологій та дизайну; 

Поліграфічного виробництва та комп'ютерної графіки; Вищої та 

прикладної математики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

оргком. д-р пед. наук, проф., ректор УІПА О. Е. Коваленко. – Харків : 

[б. в.], 2014. – 110 с. : рис.  

 

 439. Студентська науково-практична конференція (49-та; м. 

Харків). Ч. 5. Факультет економічних, управлінських та освітніх 

технологій. Секції : Економіки та організації діяльності суб'єктів 

господарювання; Менеджменту; Українознавства і політології : зб. 

тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргком. О. Е. Коваленко. – 

Харків : [б. в.], 2014. – 86 с. : табл., рис. 

 

 440. Управління функціонуванням та розвитком економічних 

систем в умовах глобальних перетворень [Електронний ресурс] : 

матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / 

Укр. інж.-пед. акад., Брянськ. держ. техн. ун-т, Укр. держ. акад. 

залізн. трансп., Нац. авіац. ун-т ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко ; 

співголова оргкомітету А. П. Тарасюк [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2014. 

– 447 с. : рис. – Режим доступу : https://bit.ly/2IxI7XZ, вільний. – (дата 

звернення: 15.04.2019). – Назва з екрана. 

 

2015 

 

 441. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (48 -а; 

травень 2015 р.; м. Харків). Ч. 1. Технологічний факультет . Секції : 

Харчових та хімічних технологій; Технологій та дизайну; 

Поліграфічного виробництва та комп'ютерної графіки; Вищої та 

прикладної математики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

оргком. д-р пед. наук, проф., ректор УІПА О. Е. Коваленко. – Харків : 

[б. в.], 2015. – 65 с. : табл., рис.  
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 442. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (48 -а; 

травень 2015 р.; м. Харків). Ч. 6. Факультет комп'ютерних технологій 

в управлінні та навчанні . Секції : Систем управління технологічними 

процесами і об'єктами; Радіоелектроніки та комп'ютерних систем; 

Інформатики і комп'ютерних технологій; Сучасних інформаційно-

бібліотечних технологій : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

оргком. д-р пед. наук, проф., ректор УІПА О. Е. Коваленко. – Харків : 

[б. в.], 2015. – 56 с. : рис.  

 

 443. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 46 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2015. – 177 с. : табл., рис.  

 

 444. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 47 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2015. – 209 с. : табл., рис.  

 

 445. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 48-49 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2015. – 420 с. : табл., рис.  

 

 446. Стиль образу, мовлення та поведінки : навч.-метод. 

посібник для студентів денної та заоч. форм навч. інж.-пед. спец. / 

С. А. Лисенко [та ін.] ; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – Харків : 

УІПА, 2015. – 70 с. : табл., рис.  

 

 447. Студентська науково-практична конференція (50-та; 

листопад 2015 р.; м. Харків). Ч. 1. Технологічний факультет . Секції : 

Харчових та хімічних технологій. Технологій та дизайну. Вищої та 

прикладної математики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

орг. ком. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2015. – 78 с. : табл., рис.  

 

 

 

 

 

 



97 
 

2016 

 

 448. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (49 -та; 

травень 2016 р.; м. Харків). Ч. 1. Технологічний факультет . Секції : 

Харчових та хімічних технологій. Технологій та дизайну. Вищої та 

прикладної математики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

оргком. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2016. – 54 с. : табл., рис.  

 

 449. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 50-51 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2016. – 380 с. : табл., рис.  

 

 450. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 52-53 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2016. – 410 с. : табл., рис.  

 

 451. Студентська наукова конференція (50-та; м. Харків). Ч. 5. 

Факультет економічних, управлінських та освітніх технологій. Секції 

: Економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання. 

Менеджменту. Філософії, українознавства і політології : зб. тез доп. / 

Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргком. О. Е. Коваленко. – Харків : 

[б. в.], 2016. – 56 с.  

 

2017 

 

 452. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (50 -та, 

травень 2017 р., м. Харків). Ч. 1. Енергетичний факультет . Секції : 

Теплоенергетики та енергозбереження ; Фізики та електроенергетики 

; Охорони праці, метрологія та сертифікація : зб. тез доп. / Укр. інж.-

пед. акад. ; голова орг. ком. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2017. – 

42 с.  

 

 

 

 

 



98 
 

 453. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (50 -та, 

травень 2017 р., м. Харків). Ч. 1. Технологічний факультет. Секції : 

Харчових та хімічних технологій; Технологій та дизайну; Вищої та 

прикладної математики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

орг. ком. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2017. – 60 с. : табл., рис.  

 

 454. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (50 -а, 

травень 2017 р., м. Харків). Ч. 3. Факультет комп'ютерних і 

інтегрованих технологій в виробництві та освіті. Секції : 

Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального 

виробництва; Інформаційних комп'ютерних і поліграфічних 

технологій; Креативної педагогіки та інтелектуальної власності; 

Металоріжучого обладнання і транспортних систем; Сучасних 

інформаційно-бібліотечних технологій : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. 

акад. ; голова орг. ком. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 2017. – 50 с. 

: табл., рис.  

 

 455. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (50 -та, 

18 травня 2017 р., м. Харків). Ч. 5. Факультет економічних, 

управлінських та освітніх технологій. Секції : Економіки та 

організації діяльності суб’єктів господарювання; Менеджменту; 

Філософії, українознавства, історії та політології : зб. тез доп. / Укр. 

інж.-пед. акад. ; голова орг. ком. О. Е. Коваленко. – Харків : [б. в.], 

2017. – 39 с.  

 

 456. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 54-55 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2017. – 392 с. : табл., рис.  

 

 457. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 56-57 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2017. – 309 с.  
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2018 

 

 458. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 58 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2018. – 156 с.  

 

 459. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. 

Вип. 59 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. 

О. Е. Коваленко. – Харків : УІПА, 2018. – 100 с.  

 

ДОПОВІДІ ПРО РОБОТУ АКАДЕМІЇ 

 

2004 

 

 460. Підсумки роботи в 2003/2004 навчальному році та основні 

напрямки діяльності Академії в 2004/2005 навчальному році : 

доповідь ректора академії / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : [б. в.], 2004. – 70 с.  

 

2006 

 

 461. Підсумки роботи в 2005/2006 навчальному році та основні 

напрямки діяльності академії в 2006/2007 навчальному році : 

доповідь ректора академії / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : [б. в.], 2006. – 95 с.  

 

2007 

 

 462. Підсумки роботи в 2006/2007 навчальному році та основні 

напрямки діяльності академії в 2007/2008 навчальному році : 

доповідь ректора академії / проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. 

акад. – Харків : [б. в.], 2007. – 100 с.  

 

2008 

 

 463. Підсумки роботи в 2007/2008 навчальному році та основні 

напрямки діяльності академії в 2008/2009 навчальному році : 

доповідь ректора академії / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : [б. в.], 2008. – 94 с.  



100 
 

 

 464. Підсумки роботи та перспективна розгорнута програма 

діяльності претендента на заміщення посади ректора Української 

інженерно-педагогічної академії на 2008-2012 роки / проф. 

О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2008. – 49 с. : 

іл.  

 

2009 

 

 465. Підсумки роботи в 2008/2009 навчальному році та основні 

напрямки діяльності академії в 2009/2010 навчальному році : 

доповідь ректора академії / проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. 

акад. – Харків : [б. в.], 2009. – 54 с. : табл.  

 

2010 

 

 466. Підсумки роботи в 2009/2010 навчальному році та основні 

напрямки діяльності академії в 2010/2011 навчальному році : 

допопідь ректора академії / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : [б. в.], 2010. – 80 с. : табл. 

 

2012 

 

 467. Виступ / О. Е. Коваленко // Про участь центральних та 

регіональних органів виконавчої влади, об'єднань роботодавців у 

формуванні трудового потнціалу держави та професійній підготовці 

квалікованих робітників для сучасної економіки України : матеріали 

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 21 

грудня 2011 року / голова ред. кол. М. Г. Луцький. – Київ, 2012. – 

С. 48-51. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 

 

2000 

 

 468. Абітурієнту Української інженерно-педагогічної академії / 

уклад. О. Е. Коваленко, С. Л. Жубр ; ред. С. Ф. Артюх. – Харків : 

УIПА, 2000. – 48 с.  
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2010 

 

 469. Коваленко, Олена Едуардівна. Довідник першокурсника : 

інформаційний посібник для першокурсників / О.  Е. Коваленко, 

Д. В. Коваленко, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : 

[б. в.], 2010. – 48 с. : іл.  

 

2012 

 

 470. Информационные материалы об Украинской инженерно-

педагогической академии : информ. пособие для проведения 

профориентационной работы в школах, ПТУ, профессиональных 

лицеях, колледжах, техникумах преподавателями и студентами 

Украинской инженерно-педагогической академии / Укр. инж.-пед. 

акад. ; сост.: Е. Э. Коваленко, В. В. Бурцева, Т. В. Калиниченко. – 

Харьков : [б. и.], 2012. – 32 с. 

 

ПЕРСОНАЛІЇ 

 

2003 

 

 471. По стопам учителя: Коваленко Елена Эдуардовна (г.р. 

1959): Ректор Украинской инженерно-педагогической академии (с 

2003 г.) / С. Ф. Артюх, Е. В. Астахова // Служение Отечеству и долгу. 

Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805-

2004 годы). – Харьков, 2004. – С. 677-678. 

 

2004 

 

 472. Коваленко Елена Эдуардовна : ректор Украинской 

инженерно-педагогической академии // 500 влиятельных личностей. 

Т. 8: Харькову – 350 : информационно-биографический справочник / 

Восточно-Украинский биографический ин-т. – Харьков : СУБИ, 2004. 

– С. 193.  
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2009 

 

 473. Коваленко Олена Едуардівна: до 50-річчя від дня 

народження : біобібліогр. покажчик / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: 

О. І. Єрьоміна, І. І. Царенко, Т. В. Калініченко [та ін.]; наук. 

консультант В. І. Лобунець; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Харків : 

УIПА, 2009. – 133 с. : фото + 1 л. порт. – (Вчені УІПА – ювіляри).  

 

2010 

 

 474. Коваленко Олена Едуардівна // Енциклопедія педагогічної 

освіти України / Д. Васильчук [и др.] ; авт.-упоряд. В. Болгов ; худож. 

оформ. І. Болгов. – Київ : [б. в.], 2010. – С. 102. 

 

2011 

 

 475. Коваленко Олена Едуардівна // Літопис досягнень сучасної 

України: "Успішні професіонали України" / голов. редкол.: 

Ю. А. Шеремета (голов. ред). [та ін.]. – Київ : Альфа-Віта, 2011. – 

С. 59. 

 

 476. "Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка" : 

наукова школа доктора пед. наук., професора Коваленко Олени 

Едуардівни // Наукові школи Української інженерно-педагогічної 

академії / Укр. інж.-пед. акад.; голова ред. ради О. Е. Коваленко ; 

уклад.: М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, О. О. Мельниченко. – Харків : 

[б. в.], 2011. – С. 5-36. 

 

 477. Основні дати життя та науково-педагогічної діяльності 

О. Е. Коваленко // Наукові школи Української інженерно-

педагогічної академії / Укр. інж.-пед. акад.; голова ред. ради 

О. Е. Коваленко ; уклад.: М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, 

О. О. Мельниченко. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 11-15. 
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2013 

 

 478. Коваленко Олена Едуардівна / Н. В. Корольова // 
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з синами Денисом та Юрієм 
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Денисом та Юрієм 

О.Е. Коваленко 

на відпочинку з сім’єю 
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