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кількості лекційних годин) 

Технічна експлуатація автомобілів (16 год.) 
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технічного університету  

Спеціальність Автомобілі та автомобільне господарство 
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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. 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. 

2. Мастепан С.М. Використання нейромережевих технологій в 

управлінні якістю процесів технічного обслуговування та ремонту 

автомобілів. Вісник Житомирського державного технологічного 

університету. Серія: Технічні науки, № 2 (82) – 2018, С. 99-104. 

3. Мастепан С.М. Оцінка ефективності витрат на підвищення якості 

послуг автосервісу. Наукові нотатки / Міжвузівський збірник (за 

галузями знань «Технічні науки» / Випуск 65 – Луцьк, 2019 – C. 159-

164. 

4. Мастепан С.М. Моніторинг та економічне обгрунтування цін на 

сервісні послуги. Вісник ХНТУСГ ім П. Василенка «Іноваційні 

проекти у галузі технічного сервісу машин», Випуск 201 – Харків, 

2019 -C. 4-12. 

5. Мастепан С.Н. Разработка программы технико-технологического 

развития эргатической системы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. Материалы Международной научно-

практической конференции БНТУ 2019/ В 2-х томах. Том 2 / Минск 

2019. – с. 58-62. 

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. Мастепан С.М. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна 

експлуатація автомобілів (частина 3)». (електронний ресурс), 2022. 

https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=925 . 

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. 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. 

4. С.М. Мастепан. Програма, методичні вказівки та контрольні 

завдання з дисципліни «Фірмове обслуговування автомобілів» для 

студентів центру освітніх послуг спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт». – Х.: ХНАДУ, 2020, 23 с. 

9) робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або у 

складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або у складі Акредитаційної 

комісії, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з 

вищої або фахової передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-методичних/експертних рад 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної 

служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю); 

Голова 2-ої секції «Нові технології розвитку: транспортної системи, 

у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-

космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової 

техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, 

радіофізики та астрономії» конкурсу проектів наукових робіт, 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, 

які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ, що належать до сфери 

управління МОН 2016-2019 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. Мастепан С.М. Аналіз факторів, що впливають на формування 

ринку послуг ТО та ремонту транспортних засобів // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології 

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

Харків, ХНАДУ, с. 145-147. 

2. Мастепан С.М., Мастепан Е.А. Мониторинг качества отдельных 

процессов производства услуг технической эксплуатации и ремонта 

автомобилей. Сборник докладов научно-технической конференции с 

международным участием "Транспорт, экология, устойчивое 

развитие", (16-18 мая 2019 г.), Варна, С. 131-135. 

https://doi.org/10.1063/5.0068418
https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=925
https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=1423


3. Мастепан С.М., Мастепан О.А. Підвищення ефективності 

використання виробничо-технічної бази ПАТ. Збірник наукових 

праць міжнародної науково- практичної конференції присвяченої 90-

річчю Харківського автомобільно- дорожнього університету та 90-

річчю автомобільного факультету;Сучасні тенденції розвитку 

автомобільного транспорту та галузевого машинобудування; – 

Харків, 2020. – с. 105-107. 

4. Serhii Mastepan, Olena Mastepan. Formation of directions for the 

development of automobile transport enterprises. Матеріали ХХVI 

міжнародної науково-технічної конференциї «Транспорт, екологія – 

стійкий розвиток», (8-10 жовтня 2020 г.), Варна, С.78-82. 

5. Serhii Mastepan, Victor Kuzmin. System of monitoring of provision of 

technological processes of maintenance and repair of vehicles by material 

resources. Сборник докладов XXVІI научно-технической 

конференции «Транспорт, экология – устойчивое развитие». 13-15 

мая 2021 р. Варна: Болгария, 2021. С. 110-113. 

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, 

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; 

1. Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності (2018, 2019 рр.). 

3. Студ. Литвин А.В. (А-43-15) – 2 місце на Всеукраїнській 

студентській олімпіаді за спеціальністю (2019 р.). 

4. Студ. Ковтун О.М. (Ам-13-18) – 2 місце у Всеукраїнському 

конкурсі студентських робіт за спеціальністю (2019 р.). 

5. Студ. Кравченко Р.В. (А-35т1-17) – 2 місце у Всеукраїнському 

конкурсі студентських робіт за спеціальністю (2020 р.). 

6. Студ. Коваленко В.М. (А-43-16) – 2 місце у Всеукраїнському 

конкурсі студентських робіт за спеціальністю (2020 р.). 

7. Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Технічна експлуатація 

автомобілів» (2018, 2019 рр.). 

 


