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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. Krivoshapov, S., "Calculation Method for Determining the Fuel 

Consumption of the Vehicle in the Operating Conditions," SAE 

Technical Paper, 2020-01-2166, 2020, https://doi.org/10.4271/2020-01-

2166.  

2. Krivoshapov S.I., Nazarov A.I., Mysiura M.I., Marmut I.A., Zuyev 

V.A., Bezridnyi V.V., Pavlenko V.N. Calculation methods for 

determining of fuel consumption per hour by transport vehicles. IOP 

Conf. Series: Materials Science and Engineering 977 (2020) 012004. IOP 

Publishing. doi:10.1088/1757-899X/977/1/012004. 

3. Sergy Krivoshapov. Development of a Piston Fuel Flow Meter Based 

on a Microcontroller and Its Use for Vehicle Diagnostics. SAE Technical 

Paper, 2021-01-1150, 2021, https://doi.org/10.4271/2021-01-1150. 

4. Aleksandr Nazarov, Sergey Krivoshapov, Nikolay Misyura, Valentin 

Belov, Vladimir Zuiev, Ivan Nazarov, Nikolay Sergienko. "Investigation 

of the Rational Area of Friction Surfaces in Contact of Friction Linings 

for Disc Brakes of Passenger Cars," SAE Technical Paper 2021-01-1295, 

2021, https://doi.org/10.4271/2021-01-1295.  

5. Methods for diagnosing cars by changing fuel consumption. Yriy 

Vasilevich Gorbik, Sergey Ivanovich Krivoshapov, Ivan Sergeevich 

Nahliuk, Alexandr Ivanovich Nazarov, Nikolay Illich Mysiura, Serhii 

Mykolayovych Mastepan and Volodymyr Volodymyrovich Bezridnyi. 

AIP Conference Proceedings 2439, 020014 (2021); 

https://doi.org/10.1063/5.0068418. 

6. Кривошапов С.І. Нормування витрат рідини для нейтралізації 

викидів оксидів азоту у відпрацьованих газів автомобіля (розчину 

сечовини) / Кривошапов С.І. // НАУКОВІ НОТАТКИ: 

Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки»). - 

Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2018. - № 62. - 

С. 148-151.  

7. Кривошапов С.И. Определение расхода топлива при прогреве 

двигателя автомобиля / С.И. Кривошапов // Технічний сервіс 

агропромислового, лісового та транспортного комплексів : 

Науковий журнал. - Харків, 2018. - № 14. - С. 74-78. 

8. Кравченко О.П., Кривошапов С.І., Чуйко С.П. Вдосконалення 

алгоритму нормування витрати палива міським автобусом 

обладнаним кондиціонером. Сучасні технології в машинобудуванні 

та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – №2 

(13). С 76-83. 

9. Кривошапов С.И. Упрощенная методика нормирования часового 

расхода топлива транспортных автомобилей и специализированных 

машин. Журнал "Вестник двигателестроения", Запорожье, №2/2019 - 

С. 159-165. 

10. Кривошапов С.І. Вдосконалення існуючої методики нормування 

витрат палива дорожньо-транспортних засобів. Ситеми і засоби 

транспорту. Проблеми експлуатації і діагностики: монографія / За 

науковою ред. проф. Грицука І. - Херсон: ХДМА, 2019. - С. 419-434. 

11. Кривошапов С. І. Визначення норми витрати палива 

газобалонних автомобілів на прогрів в умовах низьких температур 

експлуатації / С.І. Кривошапов // Технічний сервіс 

агропромислового лісового та транспортного комплексів - № 17. - 

2019. - С. 98-108. 

12. Кривошапов С. І. Визначення норми витрати палива 

газобалонних автомобілів на прогрів в умовах низьких температур 

експлуатації. Технічний сервіс агропромислового лісового та 

транспортного комплексів - № 17. - 2019. С. 98-108. 

13. Кривошапов С.І. Витратомір палива на базі мікроконтролера 

AVR Microchip (Atmel). Автомобіль і електроніка. Сучасні 

технології, № 17, 2020 - С. 77-84. 

14. Кривошапов С.І. Визначення норми витрати палива 

газобалонних автомобілів на прогрів в умовах низьких температур 

експлуатації. Науковий журнал «Технічний сервіс 

агропромислового, лісового та транспортного комплексів»  №21, 

Харків, 2020, с. 211-221. 

15. Кривошапов С.І. Оцінка точності і достовірності вимірювання 

витрат палива. Науковий журнал «Технічний сервіс 

агропромислового, лісового та транспортного комплексів»  №22, 

Харків, 2020, с. 90-97. 

16. Зуев В.А., Кривошапов С.И., Рабинович Э.Х., Буравцев М.Х., 

https://doi.org/10.4271/2020-01-2166
https://doi.org/10.4271/2020-01-2166
https://doi.org/10.4271/2021-01-1150
https://doi.org/10.4271/2021-01-1295
https://doi.org/10.1063/5.0068418


Кашканов В.А. Оценка предлагаемого способа измерения моментов 

инерции частей привода автомобиля по разгону и выбегу. Науковий 

журнал «Вісник машинобудування та транспорту». – Винниця: 

ВНТУ, 2020. – № 2(12), С. 54-60. 

17. Кривошапов С.І. Корегування ресурсу та періодичності 

технічного обслуговування транспортних машин за методикою 

нормування витрати палива. Автомобільний транспорт, Вип. 46, 

2020. С. 78-85. 

18 Зуєв В.О., Кривошапов С.І. Діагностування двигуна за витратою 

палива. Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, 

лісового та транспортного комплексів». – Х.: ХНТУСГ ім. П. 

Василенка, 2021. – № 23, с. 34-41. 

19. Кривошапов С.І., Зуєв В.О., Кашканов В.А. Оцінка точності 

вимірювання параметрів автомобіля на стенді з біговими 

барабанами. Вісник машинобудування та транспорту, ВНТУ. 2021,  

№ 1 (13), С. 60-67. 

20. Кривошапов С. І., Кашканов В. А. Оцінка потужності механічних 

втрат у двигуні, трансмісії та колесах автомобіля на стенді з 

біговими барабанами. Вісник машинобудування та транспорту, 

ВНТУ, 2021, № 2 (14), С. 41-49. 

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. Кривошапов С.І. Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація та 

обслуговування машин», 2018. (електронний ресурс). 

http://surl.li/eawyg  

2. Кривошапов С.І. Конспект лекцій з дисципліни «Методи 

планування та обробки результатів експериментів», 2022. 

(електронний ресурс). https://dl2022.khadi-

kh.com/enrol/index.php?id=1387 . 

3. Кривошапов С.І. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія 

експлуатації автомобілів», 2022. (електронний ресурс). 

4. Кривошапов С.І. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна 

експлуатація машин». (електронний ресурс), 2022. 

5. С.І. Кривошапов. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Методи планування та обробки результатів 

експерименту» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт». – Х.: ХНАДУ, 2020, 27 с. 

6. Кривошапов С.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

дисципліни «Теорія експлуатації автомобілів» для магістрів 

спеціальності 274 Автомобільний транспорт. – Х.: ХНАДУ, 2021, 40 

с. 

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах; 

Відповідальний виконавець бюджетної теми: 05-53-01 (№ RK 

0101U0052G8) «Теорія управління технічним станом транспортних 

машин на основі діагностичної інформації». 

11) наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою); 

Наукове консультування підприємств та установ з розрахунків норм 

витрати пального транспортними засобами (2018-2021 рр.). 

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; 

1. С.И. Кривошапов. Изменение расхода топлива от состояния дорог 

// Материалы XXIV научно-технической конференции «Транспорт, 

экология – устойчивое развитие». – Варна. – 2018. – с. 125-129. 

2. Кривошапов С. И. Определение влияния условий эксплуатации 

транспортных средств на расход топлива // Наукові праці 

Міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології 

розвитку автомобільного транспорту" – Х. ХНАДУ, 2018. - с. 130-

131. 

3. Кривошапов С.І., Русанов С.А. До питання моделювання роботи 

системи «ДВЗ – теплоакумулятор» при передпусковій тепловій 

підготовці. сб. "Сучасні технології на автомобільному транспорті та 

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

223-225. 

4. С.І. Кривошапов, Д.В. Івченко. Моделювання процесу обігріву та 

охолодження повітря у салоні легкового автомобіля. Тези 

Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки. – Житомир: 

ЖДТУ, 2019. 



5. Кривошапов С.И. Определение расхода жидкости adblue для 

системы нейтрализации выбросов оксидов азота. Сборник докладов 

XXV научно-технической конференции с международным участием 

"Транспорт, экология, устойчивое развитие", (16-18 мая 2019 г.), 

Варна, С. 84-88. 

6. Кривошапов С.І. Бортова система реєстрації витрати палива та 

умов експлуатації автомобіля. Збірник наукових праць за 

матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 

«Комп’ютерні технології і мехатроніка». Харків, ХНАДУ, 2019, С. 

112-114. 

7. Кривошапов С.И. Внедрение информационных баз данных в 

процесс обучения студентов. Сучасні тенденції організаційно-

методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та 

шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної 

інтеграції. Всеукраїнської науково-методичної інтернет - 

конференції з проблем вищої освіти і науки (18 листопада 2019 р.) - 

Харків С. 280-283. 

8. Кривошапов С.И. Предпосылки к необходимости 

совершенствованию методики нормирования расхода топлива 

дорожно-транспортных средств на автомобильном транспорте. 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та 

обладнання для їх обслуговування. 10-та Міжнародна науково-

практична конференція, 12-13 вересня 2019 р. – Херсон: Херсонська 

державна морська академія. С.38-39. 

9. Кривошапов С.И. Анализ методики нормирования расхода 

топлива на автомобильном транспорте. Сучасні технології на 

автомобільному транспорті та машинобудуванні: Наукові праці 

Міжнародної науково-практичної конференції. - Харків: ХНАДУ, 

2019. С.371-373. 

10. Кривошапов С.І. Передумови щодо корегування ресурсу та 

періодичності технічного обслуговування транспортних машин за 

методикою нормування витрати палива. Збірник матеріалів 

міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми надійності 

машин» присвячена пам’яті академіка В.Я. Аніловича. - Харків: 

ХНТУСГ, 2019. - С. 68-69. 

11. Назаров О.І., Цибульський В.А., Кривошапов С.І. та ін. 

Особливості створення та використання дистанційних курсів для 

підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки спеціалістів. 

Матеріали міжнародної науково-методичної інтернет- конференції “ 

Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення 

підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах 

глобалізації та євроекономічної інтеграції ” (ХНАДУ, 18 листопада 

2020 р.)  – Харків: ХНАДУ, 2020. – С. 60-63. 
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