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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.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. 

2. Volkov V., Gritsuk I., Volkova T., Marmut I., Saraieva I., Volodarets 

M., Chygyryk N., Bulgakov M. Assessment of the Influence of Braking 

Devices over the Stability of Braking Properties of the Vehicles. SAE 

Technical Paper 2020-01-5163, 2020, doi:10.4271/2020-01-5163. 

3. Volkov, V., Gritsuk, I., Volkova, T., Berezhnaja, N., Pliekhova G., 

Bulgakov M., Marmut I., Volska O. “System Approach to Forecasting 

Standards of Vehicles’ Braking Efficiency”. SAE Technical Paper 2021-

01-5083, 2021, doi:10.4271/2021-01-5083. 

4. Мармут І.А. Математичні моделі стендової діагностики 

гальмівних систем автомобілів. «Сучасні технології в 

машинобудуванні та транспорті». Науковий журнал. – Луцьк: 

Луцький НТУ, 2018. - №2(11), с. 90-96. 

5. Мармут И.А. Обоснование выбора диаметра роликов 

инерционного тормозного стенда. Науковий журнал «Технічний 

сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». – 

Х.: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2018. - №113, с. 241-246. 

6. Мармут І.А. Оптимизация системы профилактических 

мероприятий при эксплуатации автомобилей. Науковий журнал 

«Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного 

комплексів». – Х.: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2018. - №114. 

7. Мармут И.А. Анализ влияния приведенных масс в системе 

«автомобиль-стенд» на точность диагностирования тормозов. 

Вісник Харківського національного технічного університету 

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

Василенка, 2019. – Вип. 205, С. 265-274. 

8. Мармут І.А. До питання вибору обладнання для діагностування 

гібридних автомобілів та електромобілів. Міжвузівський збірник 

"НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2019. Випуск № 65, с. 153-158. 

9. Мармут І.А., Рабінович Е.Х., Волкова Т.В. Силова взаємодія коліс 

автомобіля з повноопорним стендом з біговими барабанами. 

Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та 

транспорт-ного комплексів». – Х.: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019. - 

№ 17, с. 14-24. 

10. Мармут І.А. Розробка методики повірки системи вимірювання 

потужності на роликовому стенді пересувної діагностичної станції 

легкових автомобілів. Науковий журнал «Технічний сервіс 

агропромислового, лісового та транспортного комплексів». – Х.: 

ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2020. - № 22 , С. 19-26. 

11. Мармут І.А., Зуєв В.О., Кашканов В.А. Експериментальне 

дослідження опору кочення коліс автомобіля на роликовому стенді. 

Науковий журнал «Вісник машинобудування та транспорту». – 

Винниця: ВНТУ, 2020. – № 2, С. 68-75. 

12. Мармут И.А., Кашканов А.А., Кашканов В.А. Дослідження 

взаємодії коліс автомобіля з роликами стенда при гальмуванні. 

Науковий журнал «Вісник машинобудування та транспорту». – 

Винниця: ВНТУ, 2021. – № 1 (13), С. 68-77. 

13. Мармут І.А., Рабінович Е.Х. Експериментальна оцінка 

аеродинамічного та дорожнього опорів руху автомобіля. Науковий 

журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та 

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

№ 23, с. 110-121. 

14. Мармут І.А., Кашканов В.А., Зуєв В.О. Теоретичні дослідження 

силової взаємодії тривісного автомобіля зі стендом з одиночними 

роликами. Вісник машинобудування та транспорту ВНТУ. 2021. № 2 

(14). С. 52-61. 

15. Мармут І.А., Кашканов а.А., Кашканов В.А., Себко Д.П. 

Оптимізація інерційної маси гальмівного роликового стенда. Вісник 

машинобудування та транспорту ВНТУ. 2022. № 1 (15). С. 106-115. 

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 

1. 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. 



реєстрацію авторського права на твір; 2. 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. 

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. Волков В.П., Грицук І.В., Мармут І.А., Грицук Ю.В., Волкова 

Т.В., Волков Ю.В. Інтелектуальні системи контролю технічного 

стану транспортних засобів. Підручник. Електронне видання на CD-

ROM (дозвіл ХНАДУ № 21/19/7.2 від 04.10.2019 р.). – Х.: ХНАДУ, 

2019. – 268 с. ISBN 978-966-303-747-9. 

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. Мармут І.А. Сараєва І.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Основи 

технічної діагностики автомобілів». (електронний ресурс), 2020. 

https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=2040 . 

2. Мармут І.А., Сараєва І.Ю. Конспект лекцій з дисципліни 

«Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту 

автомобілів». (електронний ресурс), 2021. https://dl2022.khadi-

kh.com/course/view.php?id=644 . 

3. Мармут І.А., Зуєв В.О. Програма, методичні вказівки та 

контрольні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної 

діагностики автомобілів» для студентів центру освітніх послуг 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». – Х.: ХНАДУ, 2020, 

26 с.. 

4. Мармут І.А. Програма та методичні вказівки до курсового 

проекту з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для 

студентів центру освітніх послуг спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт». – Х.: ХНАДУ, 2020, 28 с.. 

5. 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. 

6. Волков В.П., Мармут І.А., Павленко В.М., Зуєв В.О. Методичні 

вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) бакалавра для 

студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Харків: 

ХНАДУ, 2021, 60 с. 

7. Волков В.П., Мармут І.А., Павленко В.М., Зуєв В.О. Методичні 

вказівки до виконання дипломної роботи магістрів спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт». Харків: ХНАДУ, 2022. – 38 с. 

(електронний ресурс). http://surl.li/dehcw . 

8. Мармут І.А., Горбік Ю.В., Бєлов В.І. Методичні вказівки до 

курсового проекту з дисципліни «Основи проектування підприємств 

автомобільного транспорту» для бакалаврів спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт». Харків: ХНАДУ, 2022. – 30 с. 

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

kh.com/course/view.php?id=3750  

11) наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою); 

1. Наукове консультування представників підприємств та 

організацій протягом 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 рр. (проведення 

занять з підвищення кваліфікації інженерного складу підприємств 

України). 

2. Наукове консультування слухачів з ДП «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації 

та якості» (ДП «УкрНДНЦ») протягом 2018, 2019 рр. 

3. Науково-методичне консультування з питань технічної 

експлуатації автомобілів ДНЗ «Луганський центр професійно-

технічної освіти державної служби зайнятості» (2020 р.). 

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. Мармут І.А. Особливості стендової перевірки тягових 

властивостей автомобілів з повним приводом // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні 

установки на транспорті, технології та обладнання для їх 

обслуговування», 13-14 вересня 2018, Херсон, ХДМА, с.62-67. 

2. Мармут І.А. Методика визначення потужності автомобіля на 

роликовому стенді ПДС-Л при наявності гідроприводу // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології 

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

Харків, ХНАДУ, с. 140-141. 

3. Мармут И.А., Рабинович Э.Х. К вопросу оптимизации 

конструктивных параметров роликового стенда для проверки 

тормозов. Сборник докладов ХХІV научно технической 

https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=2040
https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=644
https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=644
http://surl.li/dehcw
https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=3750
https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=3750


конференции с международным участием "Транспорт, экология, 

устойчивое развитие", (14-16 июня 2018 г.), Варна, С. 119-124. 

4. Мармут И.А. Обзор вариантов изменения конструкции стенда 

ПДС-Л. Сб. "Сучасні технології на  автомобільному транспорті та 

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

107-110. 

5. Igor Marmut, Ernest Rabinovich, Mikhail Buravtsev, Dmitrij Kushnir, 

Constantin Zdebsky. "Methods of rolling and air resistance estimation by 

car coasting parameters". Сборник докладов ХХV научно технической 

конференции с международным участием "Транспорт, экология, 

устойчивое развитие",  (16-18 мая 2019 г.), Варна, С. 89-96. 

6. Мармут І.А. Структура і принцип роботи електронної моделі 

стенду при вимірюванні діагностичних параметрів гальмівної 

системи автомобіля. Збірник наукових праць за матеріалами 

міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні 

технології і мехатроніка». Харків, ХНАДУ, 2019, С. 48-50. 

7. Мармут І.А. До питання визначення приведеної інерційної маси 

трансмісії автомобіля на роликовому стенді. Збірник матеріалів 

міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми надійності 
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діючим студентським науковим гуртком / 
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участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 
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