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Таблиця показників, що визначають кваліфікацію працівника 

 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Volkov V., Gritsuk I., Volkova T., Dytiatiev A., Volodarets H., 

Chygyryk N., Bulgakov N. Energy Approach to the Formation of Braking 

Properties of Vehicles. SAE Technical Paper 2020-01-5115, 

doi:10.4271/2020-01-5115. 

2. Дитятьев А. В. Некоторые вопросы диагностики автоматических 

коробок передач. Вісник Харківського національного технічного 

університету сільського господарства, Вип. 192 «Проблеми 

надійності машин». 2018. С. 167-172. 

3. Дитятьєв О.В. Питання локалізації несправностей в системі подачі 

палива з безпосереднім уприскуванням. Науковий журнал 

«Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного 

комплексів» №22, Харків: ХНТУСГ, 2020, С.232 – 241. 

4. Дитятьєв О.В. Особливості діагностування рульового керування 

автомобілів. Вісник машинобудування та транспорту №2(14), 

ВНТУ, 2021. - С. 19-27. 

2) наявність одного патенту на винахід або 

п’яти деклараційних патентів на винахід чи 

корисну модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір; 

1. Дитятьєв О.В., Бєлов В.І. Пат. на корисну модель № 124925 

«Спосіб портативної оцінки демпфуючої здатності амортизаторів в 

підвісці автомобіля». Україна, МПК G01M 17/04. Заявник і власник 

патенту ХНАДУ, опубл. 25.04.2018. 

2. Дитятьєв О.В., Мармут І.А. Пат. на корисну модель № 124924 

«Портативний пристрій для діагностики амортизаторів в підвісці 

автомобіля». Україна, МПК G01M 17/04. Заявник і власник патенту 

ХНАДУ, опубл. 25.04.2018. 

3. Дитятьєв О.В. Волков В.П. Патент на корисну модель № 137943 

«Спосіб діагностування рульового керування автомобіля». Заявник і 

власник патенту ХНАДУ, опубл. 11.11.2019, бюлл. № 21/19. 

4. Дитятьєв О. В. Волков В. П. Мармут І. А. Бєлов В. І. Патент на 

корисну модель №138522 «Пристрій для діагностування рульового 

керування автомобіля». Заявник і власник патенту ХНАДУ, опубл 

25.11.2019, бюл. № 22/2019. 

5. Дитятьєв О.В. Волков В.П. Патент на корисну модель № 145473 

«Пересувний пристрій для діагностування рульового керування 

автомобіля» Опубл. 10.12.2020, Бюл. № 23. 

6. Дитятьєв О.В,  Волков В.П. Патент на винахід UA 122901. Спосіб 

оцінки демпфуючої здатності амортизаторів в підвісці автомобіля. 

Опубл. 20.01.2021. Бюл. № 3. 

7. Дитятьєв О.В,  Волков В.П. Патент на винахід UA 122902. 

Портативний пристрій для діагностики амортизаторів в підвісці 

автомобіля. Опубл. 20.01.2021. Бюл. № 3. 

8. Дитятьєв О.В,  Волков В.П. Патент на винахід UA 123801. Спосіб 

діагностування рульового керування автомобіля. Опубл. 02.06.2021. 

Бюл. № 22. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного співавтора); 

1. Рабинович Э.Х., Волков В.П., Белогуров Е.А., Дитятьев А.В., Зуев 

В.А., Зыбцев Ю.В., Буравцев М.Х., Тарасов С.П. Дорожное 

диагностирование легковых автомобилей. / Под редакцией 

Рабиновича Э.Х. – Х.: ХНАДУ, 2018. – 279 с. 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування; 

1. В.П. Волков, І.А. Мармут, Ю.В. Горбік, Є.О. Білогуров, О.В. 

Дитятьєв, Є.Ю. Зенкін, В.М. Павленко, І.Ю. Сараєва, С.М. 

Мастепан. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 

«Технічна експлуатація автомобілів» для студентів денної та заочної 

форми навчання зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». – 

Х.: ХНАДУ, 2020. – 160 с. 

2. Мастепан С.М., Дитятьєв О.В. Конспект лекцій з дисципліни 

«Фірмове обслуговування автомобілів». (електронний ресурс), 2021. 

https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=1423 . 

3. Павленко В.М., Дитятьєв О.В. Конспект лекцій з дисципліни 

«Технічна експлуатація автомобілів (частина 1)». (електронний 

ресурс), 2022. https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=2375 . 

4. Павленко В.М., Дитятьєв О.В. Конспект лекцій дисципліни 

«Технічна експлуатація автомобілів (частина 2)». (електронний 

ресурс), 2022. https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=3691 . 

12) наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

1. Alexandr Ditjatiev. On the localization of troubleshooting of the 

highpressure control of the direct injection system / / В сб.  “Транспорт, 

екология - устойчиво развитие”, ХХІV научно -техническа 

конференция с международно участие, Ековарна ‘2018, 14 – 16 Юни 

2018, с.102 – 104. 

https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=1423
https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=2375
https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=3691


публікацій; 2. Дитятьєв О.В., Бєлов В.І. Про тестові впливи при діагностуванні 

підвіски автомобіля. В сб. «Комп’ютерні технології і мехатроніка», 

Харків, 30 травня 2019 р., С.54-56. 

3. Дитятьєв О.В., Бєлов В.І. Холодоагенти для автомобілів - стан і 

перспективи. сб. "Сучасні технології на автомобільному транспорті 

та машинобудуванні" - Харків, ХНАДУ, 15 – 18 жовтня 2019 р., – С. 

91-93. 

4. Дитятьев А.В.  Особенности зимнего пуска дизельных двигателей. 

Тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 

Сучасний рух науки: 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. с.381-385. 

5. Дитятьєв О. В., Новік Д. Д. Нові технології в технічному 

обслуговуванні шин. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні тенденції розвитку автомобільного транспорту 

та галузевого машинобудування», (16-18 вересня 2020 р.), м. Харків, 

ХНАДУ, с. 75-77. 

6. Александр Дитятьев. О симптомах неисправностей 

турбокомпрессоров дизельных двигателей. Матеріали ХХVI 

міжнародної науково-технічної конференциї «Транспорт, екологія – 

стійкий розвиток», (8-10 жовтня 2020 г.), Варна, С.40-43. 

7. Дитятьев А. В., Белов В. И. О роли сухого трения в 

диагностировании подвески легковых автомобилей. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції "Експлуатаційна та 

сервісна інженерія": присвячена 90-річчю ХНТУСГ та 120 річниці з 

дня народження академіка П. М. Василенка, 15-16 жовтня 2020 р. 

Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 103-104. 

8. Дитятьев А.В., Белов В.И. Особенности автомобильных 

двигателей с системой отключения цилиндров. Наукові праці 

Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю 

кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету "Новітні 

технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці 

фахівців" 27-29 жовтня 2021 р., с. 100-101. 

9. А.В. Дитятьев. О заряде автомобильного аккумулятора. Матеріали 

XIV  Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні 

технології та перспективи розвитку автомобільного тракспорту", 25 

- 27 жовтня 2021, ВНТУ, Вінниця, с. 84-86. 

10. Кривошапов С.І., Дитятьев А.В. Вимір вертикальних прискорень 

кузова автомобіля. Комп'ютернi технологiї i мехатронiка : зб. наук. 

пр. за матерiалами ІІІ мiжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2021 

р.) [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України; Харк. нац. 

автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2021. - 285 с. 

11. Alexander Dityatiev. Контроль параметров состояния газового 

тракта турбонаддува. Матеріали ХХVIІ міжнародної науково-

технічної конференциї «Транспорт, екологія – стійкий розвиток», 

(13-15 травня 2021 г.), Варна, С.70 – 73. 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, 

який став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених 

до Європейської або Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі зазначених мистецьких конкурсів, 

1. Робота у складі конкурсної комісії Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (2018, 

2019 рр.). 

2. Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського 

конкурсу студентських робіт за спеціальністю (2018, 2019, 2020 рр.). 

3. Студ. Рева В.Б. (А-41) – 3 місце у Всеукраїнському конкурсі 

студентських робіт за спеціальністю (2021 р.). 



фестивалів); керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного 

судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової діяльності). 

8 років професійної діяльності (1994-1999 – технічний та 

генеральний директор фірми «Автоторгівельна група Renault»; 1999-

2001 – керівник відділу сервісу фірм «Chrysler» «Jeep»). 

 


