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Передмова 
 

Біобібліографічний покажчик складений відділом 
інформаційно-бібліографічної роботи наукової бібліотеки ЧДІЕУ і 
видано з нагоди 55-річчя з дня народження Терещука Олексія 
Івановича – кандидата технічних наук, доцента, декана 
Чернігівського державного інституту економіки і управління.  

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності. Добір матеріалу 
здійснено на основі картотеки «Праці викладачів ЧДІЕУ» та 
електронної БД наукової бібліотеки ЧДІЕУ. Покажчик містить 
довідковий апарат – алфавітний покажчик співавторів. 

Покажчик продовжує серію покажчиків праць викладачів 
ЧДІЕУ. 

 
 
 

Біографія 
 

Народився 27 березня 1957 року у м. Львові. 
У 1979 р. закінчив геодезичний факультет "Львівської 

політехніки" та отримав направлення на кафедру геодезії. 
Працював стажистом-викладачем, асистентом, доцентом, 
заступником завідувача кафедри.  

Зі студентських років займався громадською та науковою 
роботою, працював у науково-геодезичних експедиціях різної 
тематики, зокрема: 

• "Дослідження точності спостережень за деформаціями 
бортів і відвалів кар'єру" (м. Яворів, 1975 p.); 

• "Дослідження рефракції над великою водяною поверхнею" 
(м. Поті, Грузія, м. Морське Миколаївської області, 1978-
1980 pp.); 

• "Створення еталонного Бережанського геодезичного 
полігона" (м. Бережани Тернопільської області,     1983-
1985 pp., 2001 p.); 

Протягом 1983-1986 pp. О.І. Терещук - голова Ради молодих 
вчених геодезичного факультету "Львівської політехніки", у 1986 р. 
- командир студентського будівельного загону "Геодезист", 
працював на ліквідації наслідків землетрусу в Молдові. 
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У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
"Розробка методів врахування систематичних помилок 
високоточного нівелювання", а в 1992 р. одержав диплом доцента. 

О.І. Терещук був одним з ініціаторів та організаторів 
проведення І Української науково-технічної конференції 
"Комплексні дослідження сучасної геодинаміки земної кори"          
(м. Алушта, 1993 р. ) та Міжнародного симпозіуму "Геодинаміка 
гірських систем Європи" (м. Яремче. 1994 p.). Був керівником та 
учасником міжнародних проектів Міжнародного фонду 
"Відродження", фонду розвитку Карпатського Єврорегіону, 
інституту відкритого суспільства (м. Будапешт), ЮНІСЕФ, 
Всесвітнього банку реконструкції та розвитку. У 2003 р. на 
запрошення ректора Чернігівського державного інституту економіки 
і управління переїхав до м. Чернігова і очолив факультет 
геоінформатики і управління територіями (нині інженерно-
будівельний факультет). 

Під керівництвом декана О.І. Терещука колектив факультету, 
до складу якого входять кафедри "Землевпорядкування і 
кадастру", "Геоінформатики і геодезії", "Водопостачання та 
водовідведення", "Промислового і цивільного будівництва", 
проводить плідну роботу з навчання і виховання студентської 
молоді. 

На сьогодні факультет налічує понад 700 студентів денної та 
заочної форм навчання. Студенти факультету є постійними 
учасниками всеукраїнських олімпіад із землевпорядкування і 
кадастру, де виборюють призові місця (II місце - м. Рівне, 2004 p.;  
II місце - м. Харків, 2006 p.). 

Від початку існування факультету з ініціативи O.І. Терещука 
проведено акції студентів, науковців та виробників України та 
зарубіжжя, а також значно активізовано науково-дослідну роботу, 
зокрема: 

• поїздка кращих студентів факультету до Львова та 
Славського (січень, 2003 p.); 

• налагодження співпраці з Вармінсько-Мазурським 
університетом, м. Ольштина, Польща (березень, 2004 p.); 

• проведення міжнародного засідання круглого столу 
"Геоінформатика і управління територіями - погляд у 
завтра" (травень, 2004 p.); 

• започаткування фахового конкурсу "Геофортуна" серед 
студентів під час літньої геодезичної практики (липень,   
2004 p., продовжено в 2005-2007 pp.); 

• проведення міжнародних науково-практичних конференцій 
"Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та 
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землевпорядкування - Європейський досвід" із виданням 
збірників наукових праць конференцій (головний редактор 
О.І. Терещук; травень, 2005, 2006, 2007 pp.), 

• відкриття на базі факультету перманентної GPS-станції 
"Чернігів" (CNIV) та внесення її до Української та 
Європейської мережі (восьма в Україні) (травень, 2005 p.); 

• розгортання та введення в дію спільно з Головною 
астрономічною обсерваторією ПАН України перманентної 
GPS-станції у м. Прилуки (листопад, 2007 p.); 

• навчальна геодезична практика студентів факультету в      
м. Ольштині, Польща (липень, 2005, 2007 pp.); 

• проведення першої в Україні студентської науково-
практичної конференції "Молодь і геодезія – 2005" 
(вересень, 2005 p.); 

• участь у складі делегації Українського товариства геодезії і 
картографії у Конгресі InterGEO-2007, м. Лейпциг, 
Німеччина (вересень, 2007 р.) 

О.І. Терещук є автором понад 100 наукових і методичних 
праць, авторського свідоцтва на винахід та деклараційного 
патенту, активно займається науково-дослідною роботою 
(науковий керівник госпдоговірної теми), є головним редактором 
навчального посібника "Практикум з геодезії". 

З 2004 р. - консультант з питань навчання Держкомзему 
України. З 2007 р. - професор кафедри землевпорядкування і 
кадастру ЧДІЕУ. 
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Наукові статті в журналах, у виданнях, 
що продовжуються 

 
1983 

 
1. Суточный ход показателя преломления радиоволн в 

различных физико-географических районах [Текст] / Н.И. Кравцов, 
А.И. Терещук // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. - 1983. - 
Вып. 37. 

2. Номограмма для определения показателя преломления 
радиоволн [Текст] / Н.И. Кравцов, А.И. Терещук // Геодезия, 
картография и аэрофотосъемка. - 1983. - Вып. 37. 

3. Точность определения показателя преломления 
радиоволн в нижнем 500-метровом слое атмосферы [Текст] /        
Н. Кравцов, А. Федорищев, А. Терещук // Геодезия, картография и 
аэрофотосъемка. - 1983. - Вып. 38. 

4. Исследование влияния влажности воздуха на точность 
определения показателя преломления радиоволн в нижнем слое 
атмосферы [Текст] / А. Терещук, Н. Кравцов, А. Федорищев // 
Всесоюзное совещание по рефракции эл.-магн. волн в атмосфере. - 
Томск, 1983. 

5. Задачи повышения точности прецизионного 
нивелирования [Текст] / А. Терещук, А. Островский, К. Третяк // 
Материалы Всесоюзного совещания по высокоточному 
нивелированию. - Тарту, Эстония, 1983. 
 

1985 
 

6. Исследование зависимости показателя преломления 
радиоволн от метеоэлементов в Центральной Антарктиде [Текст] / 
А. Терещук, Ф. Заблоцкий, Н. Кравцов // Геодезия, картография и 
аэрофотосъемка. - 1985. - Вып. 41. 

7. Анализ формул для учета нивелирной рефракции [Текст] / 
А. Терещук, И. Кметко, В. Литинский // Геодезия и фотограмметрия. - 
1985. 
 

1986 
 

8. Выбор наиболее рациональных способов учета 
нивелирной рефракции [Текст] / И. Кметко, И. Пандул, А. Терещук // 
Геодезия и фотограмметрия в горном деле . - 1986. 
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9. Изыскание эффективных методов учета нивелирной 
рефракции [Текст] / А. Терещук, А. Островский,                                
И. Стащишин // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. - 1986. - 
Вып. 43. 

10. Номограммы для определения поправок за рефракцию 
в высокоточном нивелировании [Текст] / А. Терещук, Б. Джуман,    
Н. Кравцов // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. - 1986. - 
Вып. 43. 

11. Учет влияния вертикальной рефракции в 
геометрическом нивелировании при неустойчивой температурной 
стратификации [Текст] / А. Терещук, А. Островский, Б. Джуман // 
Геодезия, картография и аэрофотосъемка. - 1986. - Вып. 44. 

12. Учет вертикальной рефракции методом фиксации 
амплитуды колебаний изображений при нивелировании в 
маркшейдерских работах [Текст] / А. Терещук, Н. Кравцов // Задачи 
геологических и маркшейдерских служб предприятий цветной 
металлургии на 1986-90 г.г.: материалы всесоюзной конф. - 
Ленинабад, 1986. 
 

1987 
 

13. Способ минимизации систематической погрешности 
нивелирования, вызванной осадкой переходных точек [Текст] /      
А. Островский, А. Терещук // Материалы республ. конф. по 
вопросам режима подземных вод оползневых склонов. - Ялта, 
1987. 
 

1988 
 

14. Учет и способы минимизации некоторых 
систематических погрешностей высокоточного нивелирования 
[Текст] / А. Островский, А. Терещук // Материлы докладов            
ХIV науч.-техн. конф. предприятия №13. -  К., 1988. 

15. Учет рефракции при геометрическом нивелировании 
[Текст] / А.Островский, А. Терещук // Материалы ХVI науч.-техн.. 
конф. инженерно-строительного ин-та. – М., 1988. 

16. Определение частных углов и коэффициентов 
рефракции по колебаниям изображений из двухсторонних 
наблюдений [Текст] / Б. Джуман, А. Терещук // Геодезия, 
картография и аэрофотосъемка. – 1988. - Вып. 48. 

17. А.С. 1446478 АI СССР МКИ4 G01C 15/00. Рейка для 
высокоточного нивелирования [Текст] / А. Островский, Н. Кравцов, 
И. Кметко, А. Терещук. - 1988. - Бюл. № 47. 
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1989 
 

18. Методика минимизации ошибок нивелирования, 
вызванных температурными воздействиями на рейки [Текст] /        
А. Терещук, И. Кметко, В. Литинский // Маркшейдерское дело и 
геодезия: сб. научн. трудов. - Ленинград, 1989. 
 

1990 
 

19. Способ минимизации вертикальных перемещений 
переходных точек [Текст] / А.И. Терещук // Геодезия, картография и 
аэрофотосъемка. - 1990.- Вып. 51. 

20. Устойчивость переходных точек в геометрическом  
нивелировании [Текст] / Н. Кравцов, В. Лиховид, А. Терещук // 
Геодезия, картография и аэрофотосъемка.- 1990.- Вып. 52. 

21. Разработка методов учета систематических 
погрешностей высокоточного нивелирования [Текст]: автореф. 
дис... на соискание ученой степени канд. техн. наук / А.И. Терещук. - 
Львов, 1990. 
 

1992 
 

22. Методы учета нивелирной рефракции по колебаниям 
изображений и оценка их точности [Текст] / Б. Джуман, А. Терещук, 
Н. Кравцов // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. - 1992. - 
Вып. 53. 
 

1993 
 

23. Точність відрахування рейок в турбулентній атмосфері 
[Текст] / О.І. Терещук // Матеріали 1-ї Української наук.-техн. конф. - 
Алушта, 1993. 

24. Підвищення стійкості перехідних точок при 
геометричному нівелюванні на геодинамічних полігонах [Текст] /   
О. Терещук, Н. Гутнікевич, М. Осипенко // Матеріали 1-ї Української 
наук.-техн. конф. - Алушта, 1993. 

25. Про односторонні температурні впливи на інварні рейки 
[Текст] / О. Терещук, М. Кравцов // Матеріали 1-ї Української наук.-
техн. конф. - Алушта, 1993. 
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1994 
 

26. Автоматизація підвищення точності прецизійного 
нівелювання на геодинамічних полігонах [Текст] / О.І. Терещук,       
А. Островський, М. Кравцов, В. Гребенюк // Геодинаміка гірських 
систем Європи: міжнародний симпозіум (м. Яремче, 10-17 квітня     
1994 р.). - Яремче, 1994. 

27. Лазерний кунторомір для визначення об’ємів камер 
підземних порожнин [Текст] / А. Островський, В. Гребенюк та ін. // 
Геодинаміка гірських систем Європи: міжнародний симпозіум  
(Яремче, 10-17 квітня 1994р.). - Яремче,1994. 

28. Методика визначення температурних градієнтів при 
високоточних геодезичних спостереженнях на геодинамічних 
полігонах [Текст] / М. Кравцов, О. Терещук, В. Гребенюк та ін. // 
Геодинаміка гірських систем Європи: міжнародний симпозіум        
(м. Яремче, 10-17 квітня, 1994р.). - Яремче, 1994. 

29. Використання лазерних приладів для вивчення 
геодинамічних процесів [Текст] / А. Островський, О. Терещук,        
В. Гребенюк та ін. // Геодинаміка гірських систем Європи: 
міжнародний симпозіум (м. Яремче, 10-17 квітня 1994р.). - Яремче, 
1994. 
 

1995 
 

30. Питання геодезичної освіти в Україні [Текст] /                 
О. Терещук, О. Мороз // Міжнародна нарада з питань освіти         
(м. Жешув, Польща, 14 –15 березня 1995 р.). – Жешув, 1995. 

31. Про можливості співпраці кафедр геодезичного профілю 
[Текст] / О. Терещук, О. Мороз // Міжнародна наук.-практ. нарада 
(м. Краків, Польща, 16-17 березня1995р.). - Краків, 1995. 
 

1996 
 

32. Метод визначення температурних градієнтів [Текст] /     
О. Терещук, А. Островський // Геоінформаційний моніторинг 
навколишнього середовища: міжнародний наук.-техн. симпозіум  
(Алушта, Крим, 1996). - Алушта, 1996. - С. 53-54. 

33. Визначення залежності між гідродинамічними 
процесами на Тереблянському водосховищі і деформаціями 
напірного трубопроводу Теребля-Рікської ГЕС [Текст] / О. Терещук,  
І. Сідоров, І. Питльований // Геоінформаційний моніторинг 
навколишнього середовища: міжнародний наук.-техн. симпозіум 
(Алушта, Крим, 1996). -  Алушта, 1996. - С. 24-25. 
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34. Дослідження зв’язку між радіаційним балансом і 
температурними градієнтами [Текст] / О.І. Терещук // Наук.-техн. 
конф. "Львівської політехніки". – Львів, 1996. 
 

1997 
 

35. Визначення коефіцієнта ниткового віддалеміра для 
зорової труби з внутрішнім фокусуванням [Текст] / О.Терещук,       
М. Кравцов // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва 
в Україні: наук.-практ. конф. - Львів, 1997. - С. 76-78. 

36. Точність визначення температурних градієнтів [Текст] / 
О.І. Терещук // Наук.-техн. конф. "Львівської політехніки". - Львів, 
1997. 

37. Застосування відеоапаратури при фіксації амплітуди 
коливань зображень штрихів рейок [Текст] / О.І.Терещук // Наук.-
практ. конф. (Instytut Gornictwa). - Вроцлав, Польща, 1997. 
 

1998 
 

38. До питання впливу вертикальної рефракції в 
геометричному нівелюванні [Текст] / С. Перій, О.І. Терещук // 
Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі   
ХХІ ст.: зб. наук. праць (Львів-Карпати, 19-23 січня 1998 р.). – 
Львів, 1998. 

39. Метод визначення коливань зображень [Текст] /             
С. Перій, О. Терещук // Геодезичний моніторинг, геодинаміка і 
рефрактометрія на межі ХХІ ст.: зб. наук. праць (Львів-Карпати, 19-
23 січня 1998 р.). – Львів, 1998. 

40. Методи автоматизації високоточного нівелювання 
[Текст] / О. І. Терещук // Наук.-техн. конф. "Львівської політехніки". - 
Львів, 1998. 
 

1999 
 

41. Дослідження залежності між радіаційним балансом та 
коливаннями зображень штрихів інварних рейок [Текст] /               
О.І. Терещук // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та 
геодезичного виробництва: наук.-техн. конф.- Львів, 1999. 

42. Дослідження точності фіксації бальності коливань із 
застосуванням міри [Текст] / О.І. Терещук // Наук.-техн. конф. 
"Львівської політехніки". – Львів, 1999. 
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2000 
 

43. The ways of improvement of precise levelling accuracy, 
EGS 2000 XXV General Assembly G12 Geodetic and geodinamic 
programmes of  the CEI (Nice, France, 25-29 аpril 2000). – Nice, 2000. 

44. Точність фіксації амплітуди коливань зображень штрихів 
[Текст] / О.І. Терещук // Геоінформаційний моніторинг 
навколишнього середовища – GPS i GIS технології: V міжнар. 
наук.-техн. симпозіум. (Алушта, Крим, 4-10 вересня 2000 р.). - 
Алушта, 2000. - С. 20-23. 

45. Новий метод вилучення рефракції [Текст] / О.І. Терещук // 
Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS i 
GIS технології: V міжнар. наук.-техніч. симпозіум (Алушта, Крим, 4-
10 вересня 2000 р.). - Алушта, 2000. - С. 24. 

46. Метод фіксації коливань зображень штрихів рейок 
[Текст] / О.І. Терещук // Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – 
сучасні технології і перспективи розвитку: 2-а міжнар. наук.-практ. 
конф.(м. Львів-Краків,17-19 жовтня 2000 р.). - Львів, 2000. 

47. До питання точності відрахування штрихів нівелірних 
рейок в турбулентній атмосфері [Текст] / О.І.Терещук // Сучасні 
досягнення геодезичної науки і виробництва (погляд у ХХІ ст.). - 
Львів-Яворів, 2000. 

48. Проблеми підвищення точності прецизійного 
нівелювання при будівництві унікальних споруд [Текст] /                
О.І. Терещук // Current issues of civil and environment engineering. 
Part 1 – Civil Engineering (Жешув, Польща, 25-27 вересня, 2000 р.). – 
Жешув, 2000. - С. 552-554. 
 

2001 
 

49. The method of determination of the temperature gradients, 
EGS 2001 XXVІ General Assembly G12 Geodetic and geodinamic 
programmes of  the CEI (Nice, France, 25-29 March 2001). – Nice, 
2001. 

50. Про єдиний (однотипний) підхід до визначення 
внутрішніх основних інтегральних характеристик Землі [Текст] / 
М.Фис, О.І. Терещук //Геодинаміка.- 2001.-№ 3.  

51. Кафедра геодезії "Львівської політехніки", як опорна 
кафедра вузів регіону [Текст] / О.І. Терещук // Сучасні проблеми 
розвитку топографо-геодезичних та кадастрових робіт: міжнар. 
ювілейна наук.-техн. конф. присвячена 130-й річниці кафедри 
геодезії "Львівської політехніки" (Львів, 29-30 червня 2001р.). – 
Львів, 2001. 
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52.  Експериментальні дослідження залежності 
максимальних коливань зображень візирних цілей від віддалі 
[Текст] / О.І. Мороз, А.Л. Островський, О.І. Терещук // Геодезія, 
картографія і аерофотознімання. – 2001. - № 61. – С. 89-100. 
 

2002 
 

53. Перспективи реставрації та розвитку астрономічної 
обсерваторії на горі Піп Іван [Текст] / О.І.Терещук // Міжнар. наук.-
практ. конф. (Яремче, 24 січня 2002 р.). – Яремче, 2002. 

54. Метод врахування рефракції [Текст] / О.І. Терещук // 
Геомоніторинг – 2002: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Славське, 11-
17 лютого 2002 р.). - Славське, 2002. 

55. Метод дослідження рефракції [Текст] / О.І. Терещук,     
В.О. Літинський // Сучасні досягнення геодезичної науки і 
виробництва (погляд у ХХІ ст.). - Львів, 2002. 
 

2004 
 

56. Перспектива співробітництва між факультетом 
геоінформатики і управління територіями ЧДІЕУ (Україна) та 
факультетом геодезії і просторового господарювання Вармінсько-
Мазурського університету (Польща) [Текст] / О.І. Терещук // Робоча 
нарада (м. Ольштин, Польща, 17-18 березня 2004 р.). - Ольштин, 
2004. 

57. Новий метод вилучення рефракції [Текст] / О.І. Терещук 
// VIII наук.-практ. Конф. викладачів, співробітників та студентів 
ЧДІЕУ. - Чернігів, 2004. 

58. Перспективи становлення та розвитку факультету 
геоінформатики та управління територіями ЧДІЕУ [Текст] /            
О.І. Терещук // Геоінформатика і управління територіями – погляд 
у завтра: міжнар. засідання круглого столу (м. Чернігів, 25-27 
травня 2004 р.). - Чернігів, 2004. 

59. Практикум з геодезії. Ч.2. [Текст] / Терещук О.І.,    
Боровий В.О.  - Чернигов, 2004. - 104 c.  
 

2005 
 

60. Роль регіонального центру ДЗК у працевлаштуванні 
випускників факультету геоінформатики і управління територіями 
[Текст] / О.І. Терещук // Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 60-
річчю утворення інституту геодезії "Львівської політехніки". - Львів, 
2005. 
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61. Перші на Чернігівщині [Текст] / О.І. Терещук,                 
В.І. Зацерковний, В.І. Мовенко та ін. // Міжнародна наук.-практ. 
конф. - Чернігів, 2005. - С. 8-15. 

62. Попереднє обґрунтування конструкції телескопічної 
опори антени перманентної GPS-станції "Чернігів" [Текст] /              
О.І. Терещук, В.В. Суровець , В.І. Мовенко // Новітні досягнення 
геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський 
досвід: міжнар. наук.-практ. конф. - Чернігів, 2005. - С. 26-31. 

63. Аналіз використання земельних ресурсів Чернігівщини 
[Текст] / В.О. Боровий, О.І. Терещук, А.П. Мороз // Новітні 
досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – 
Європейський досвід: міжнар. наук.-практ. конф. - Чернігів, 2005. - 
С. 91-95. 

64. Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та 
землевпорядкування - Європейський досвід: зб. наук. пр. міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25-27 травня 2005 р.) / ЧДІЕУ, фак-т 
геоінформатики і управління територіями; [за ред. О.І. Терещука]. - 
Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. - Вип. 1. – 248 с. 

65. Перспективи внесення перманентної GPS-станції "CNIV" 
до Європейської мережі [Текст] / О.І. Терещук, В.І. Мовенко // Наук.-
техн. семінар Вармінсько-Мазурського університету (м. Ольштин, 
Польща, 7-12 липня 2005 р.). – Ольштин, 2005. 

66. Дослідження телескопічної опори антени перманентної 
GPS–станції "Чернігів" [Текст] / О. Терещук, В. Суровець,                 
В. Мовенко // Геоінформаційний моніторинг навколишнього 
середовища – GPS і GIS – технології: Х-й Ювілейний міжнар. наук.-
техн. симпозіум (м. Алушта, Крим, 6-11 вересня, 2005 р.). - Алушта, 
2005. - С. 54-61. 

67. Сучасний стан геодезичної науки та виробництва в 
Україні [Текст] / О.І.Терещук // Молодь і геодезія - 2005: І-ша 
Всеукраїнська студентська наук.-практ. конф. (Чернігів - Снов’янка, 
17-19 вересня, 2005 р.). - Чернігів, 2005.  
 

2006 
 

68. Дослідження впливу атмосфери на точність геодезичних 
вимірювань [Текст] / О. Терещук, О. Терещенко, О. Залозний // 
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: ХІ міжнар. 
наук.-техн. конф. Geoforum, 2006 (м. Львів-Яворів, 6-8 квітня,     
2006 р.).-  Львів, 2006. 

69. Деклар. пат. 13444 Україна, МПК G09B 29/00 (2006.01).  
Спосіб тренажерного ком’ютеризованого навчання технологічним 
процесам геодезичних і землевпорядних робіт / В.О. Боровий,    
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В.Г. Бурачек, В.І. Зацерковний, О.І. Терещук, В.С. Останін; заявник 
і патентодержатель Чернігівський державний інститут економіки і 
управління - № 20041210918, заяв. 29.12.2004; опубл. 17.04.2006, 
Бюл. №4. 

70. Дослідження методу врахування вертикальної рефракції 
[Текст] / О. Терещук, В. Кузьменко, О. Терещенко // Новітні 
досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – 
Європейський досвід: міжнар. наук.-практ. конф. - Чернігів, 2006. - 
С. 41-47. 

71. Моніторинг гідрологічних умов геодезичного полігону 
ЧДІЕУ [Текст] / О.І. Терещук, В.І. Мовенко // Новітні досягнення 
геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський 
досвід: міжнар. наук.-практ. конф. - Чернігів, 2006. - С. 103-109. 

72. Перспективи становлення спеціальності "Промислове і 
цивільне будівництво" [Текст] / О. Терещук, Г. Василенко,                
В. Мовенко, О. Менайлов, С. Коваленко // Новітні досягнення 
геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський 
досвід: міжнар. наук.-практ. конф. - Чернігів, 2006. - С. 206-208. 

73. Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та 
землевпорядкування - Європейський досвід: зб. наук. праць, 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 24-26 травня 
2006 р.) / ЧДІЕУ, фак-т геоінформатики і управління територіями; 
[за ред. О.І. Терещука]. - Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. -   
Вип. 2. – 235 с.  

74. Проект землеустрою та встановлення меж в натурі (на 
місцевості) з оформленням державного акту на право 
користування землею для Мезенського національного природного 
парку [Текст] / О.І. Терещук // Розробка тендерної документації. - 
Чернігів, 2006. 

75. До питання внесення перманентної GPS-станції 
"Чернігів" у Європейську мережу [Текст] / О.І. Терещук // Міжнар. 
наук. семінар для студентів і викладачів ЧДІЕУ і Вармінсько-
Мазурського ун-ту, ГАО НАН України (м. Київ, 5 липня 2006 р.). – 
К., 2006. 

76. Болонський процес у ВНЗ України. Стан та перспективи 
[Текст] / О.І.Терещук // Наук.-виробн. семінар для студентів і 
викладачів ЧДІЕУ та Вармінсько-Мазурського ун-ту на базі 
Державного підприємства "Науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою" (м. Чернігів, 6 липня 2006 р.). - Чернігів, 
2006. 

77. До питання розвитку та становлення спеціальностей 
факультету геоінформатики і управління територіями ЧДІЕУ [Текст] / 
В.О. Боровий, О.І. Терещук // Геоінформаційний моніторинг 
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навколишнього середовища – GPS і GIS – технології: ХІ-й міжнар. 
наук.-техн. симпозіум (м. Алушта, Крим, 7-12 вересня 2006р.). - 
Алушта, 2006. 

78. Дослідження конструкції опори антени перманентної 
GPS-станції "Чернігів" [Текст] / О.І. Терещук, В.І. Мовенко // Вісник 
геодезії і картографії. - 2006. - №3. 
 

2007 
 

79. Створення мереж референтних станцій на Закарпатті та 
Чернігівщині [Текст] / О.І.Терещук // Нові технології в геодезії та 
землевпорядкуванні: наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 14-16 березня  
2007 р.). - Ужгород, 2007.  

80. Розроблення технології оцінки стану берегової лінії 
русел середніх і великих рік України [Текст] / О. Терещук, В. Глотов, 
В. Чижевський, В. Мовенко // Сучасні досягнення геодезичної науки 
та виробництва: зб. наук. праць. - Львів-Яворів, 2007. - Вип. 1 (13) - 
С. 180-184. 

81. Розвиток геодезичної основи для моніторингу заповідної 
зони озера Магістрацького [Текст] / О. Терещук, В. Мовенко,           
О. Залозний // Сучасні досягнення геодезичної науки та 
виробництва (м. Львів-Яворів,12-14 квітня 2007 р.). - м. Львів, 2007. 

82. Проект створення перманентної GPS-мережі Північного 
регіону України [Текст] / В. Боровий, О. Терещук // Сучасні тенденції 
розвитку економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції:        
ХІ наук.-практ. конф. викладачів, співробітників і студентів ЧДІЕУ 
(м.Чернігів, 25-26 квітня, 2007 р.). - Чернігів, 2007. 

83. Способи мінімізації похибок при геодезичних 
спостереженнях [Текст] / О.І. Терещук // Сучасні тенденції розвитку 
економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції: ХІ наук.-практ. 
конф. викладачів, співробітників і студентів ЧДІЕУ (м. Чернігів, 25-
26 квітня 2007 р.). - Чернігів, 2007. 

84. Пристрій для лабораторних досліджень коливань 
зображень візирних цілей [Текст] / О. Терещук, С. Коваленко // 
Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті 
євроінтеграції: ХІ наук.-практ. конф. викладачів, співробітників і 
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