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Стаж науково-
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Основи технічної діагностики автомобілів (8 год.) 
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Спеціальність Автомобілі та автомобільне господарство 

кваліфікація Інженер-механік 
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кваліфікація Спеціаліста з економіки підприемства 

Відомості про підвищення кваліфікації 
Підвищення кваліфікації (стажування) з метою розширення 

знань за спеціальністю на підприємстві НВО «Карсис» ТОВ, 

м. Харків (01.04.2019 - 01.05.2019) – 108 годин. 

 

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; 

- Ernest Rabinovich, Igor V. Gritsuk, Vladimir Zuiev, Evgeny 

Zenkin, Andrii Golovan, Yuriy Zybtsev, Vladimir Volkov, Juraj Gerlici, 

Kateryna Kravchenko, Olena Volska, Nickolay Rudnichenko «Evaluation 

of the Powertrain Condition Based on the Car Acceleration and Coasting 

Data» SAE Technical Paper 2018-01-1771, 2018, doi:10.4271/2018-01-

1771. (Pages: 12). 

- Зибцев Ю.В. Дорожные испытания автомобилей в 

эксплуатации и исследованиях [Сборник научн. трудов] / Зибцев 

Ю.В. – Харків: Технічний сервіс агропромислового та 

транспортного комплексів, 2018, № 14, С. 164-168. 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=756d4JAAAAAJ


- Рабинович Э.Х., Зыбцев Ю.В., Калекин В.В. Оценка момента 

инерции подвижных частей автомобильного двигателя. / 

Автомобильный транспорт / Сб. научн. тр. – Х.: Изд-во ХНАДУ. – 

2018. – Вып. 42. – С. 37-42. 

- Зыбцев Ю.В. Экспериментальная оценка методов расчета 

времени разгона автомобиля. Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – 

Х.: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019. – Вип. 201, С. 229-238. 

- Зыбцев Ю.В. Усовершенствование методики измерения 

скорости движения автомобилей на неустановившихся режимах. 

Вісник Харківського національного технічного університету 

сільського господарства ім. П. Василенка. – Х.: ХНТУСГ ім. П. 

Василенка, 2019. – Вип. 205, С. 296-305. 

- Зыбцев Ю.В., Погребняк В.С. Изменение конфигурации 

кривой крутящего момента двигателя при разгоне автомобиля. 

Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та 

транспортного комплексів»  №22, Харків, 2020, С.45-51. 

- Зыбцев Ю.В. Изменение конфигурации кривой крутящего 

момента ДВС при разгоне автомобиля. Науковий журнал 

«Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного 

комплексів». – Х.: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2021. – № 23, С. 28-33. 

- Зыбцев Ю.В. Определение пути выбега легкового автомобиля 

с использованием модифицированного метода близких скоростей. 

Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та 

транспортного комплексів». – Х.: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2021. – 

№ 23, С. 42-53. 

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); 

- 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. 

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 

публікацій; 

- Ернест Рабинович  Определение момента инерции 

автомобильного двигателя методом разгона / Ернест Рабинович, 

Владислав Калекин. -  Програма конференции ЕКОВАРНА ’2018. 

14-16 юни 2018.  – С. 156-161. 

- Зибцев Ю.В. Перевірка тягово-швидкісних властивостей 

колісних машин у дорожніх умовах // Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Новітні технології розвитку 

автомобільного транспорту», (16-19 жовтня 2018 р.), м. Харків, 

ХНАДУ, С. 115-116. 

- Зыбцев Ю.В. Дорожные испытания автомобилей в 

эксплуатации и исследованиях. Сб. "Сучасні технології на 

автомобільному транспорті та машинобудуванні" - Харків, ХНАДУ, 

15 – 18 жовтня 2019 р., – С.  93-95. 

- Зибцев Ю.В. Перевірка тягово-швидкісних властивостей 

колісних машин у дорожніх умовах. Збірник наукових праць за 

матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 

«Комп’ютерні технології і мехатроніка». – Харків, ХНАДУ, 30 

травня 2019, С. 186-189. 

- Зибцев Ю.В. Повышение точности нормирования 

диагностических параметров двигателя автомобиля. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку автомобільного транспорту та галузевого 

машинобудування», (16-18 вересня 2020 р.), м. Харків, ХНАДУ, С. 

82-83. 

- Зибцев Ю.В. Изменение конфигурации кривой крутящего 

момента ДВС при разгоне автомобиля. Матеріали VIII-ої 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і 

перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 

2020 року у: збірник наукових праць - Вінниця: ВНТУ, 2020, С. 119-

120. 

- Зибцев Ю.В. Изменение конфигурации кривой крутящего 

момента ДВС при разгоне автомобиля. Програма XХІ міжнародної 

наукової конференції „Сучасні проблеми землеробської механіки” 

Присвяченої 90-річчю харківського національного технічного 

університету сільського господарства ім. П. Василенка та 120-й 

річниці з дня народження академіка П. М. Василенка (17-18 жовтня 

2020 р.), м. Харків, ХНТУСГ, С. 26 у програмі. 

- Зыбцев Ю.В. Развитие стендов для диагностики ходовой 



части автомобилей. 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. 104-107. 

- Yuri Zybtsev, Alexander Nazarov. Оценка момента инерции 

вращающихся частей автомобильного двигателя. Матеріали ХХVIІ 

міжнародної науково-технічної конференциї «Транспорт, екологія – 

стійкий розвиток», (13-15 травня 2021 г.), Варна, С.82-86. 

 


