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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. Andrey Grigorov, Alena Tulskaya, Nahliuk Mykhail, Valeriia 

Karchakova. The Choice of Method Dispersion the Thickener for the 

Production of the Recycling Plastic Grease. Petroleum and Coal (2019); 

61(6): 1389-1394. 

2. Andrey Grigorov, Alexey Sytnik, Natalia Ponomarenko, Gelena 

Neustroieva, Mykhail Nahliuk. Selection of a Dispersion Medium for 

Recycling Plastic Greases According to Fire and Explosion. Petroleum 

and Coal (2020); 62(3): 818-822. 
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3. Kyrylo Shevchenko, Andrey Grigorov, Vitaliy Ponomarenko, Mikhail 

Nahliuk, Oleksandr Bondarenko, Yevhen Stetsiuk, Vasyl Matukhno. 

Technology for Producing Components of Technological and Boiler 

Fuels from Polymer Raw Materials. Petroleum and Coal. 2021. Vol. 63, 

№3. P. 736-741. 

4. Наглюк И.С., Левченко А.В., Наглюк М.И. Изменение 

трибологических свойств моторных, трансмиссионных и 

компрессорных масел в эксплуатации. Технічний сервіс 

агропромислового, лісового та транспортного комплексів: Науковий 

журнал. – Х., 2018. – № 14. – С. 36–40. 

5. Наглюк И.С., Левченко А.В., Наглюк М.И. Изменение 

трибологических свойств моторных, трансмиссионных и 

компрессорных масел в эксплуатации (часть 2). Вісник Харківського 

національного технічного університету сільського господарства ім. 

П. Василенка: зб. наук. пр. – Х., 2019. – Вип. 205. – С. 76–81. 

6. И.С. Наглюк, М.И. Наглюк. Изменение давления в системе смазки 

двигателя при использовании моторного масла разной вязкости. 

Вісник Харківського національного технічного університету 

сільського господарства ім. П. Василенка: зб. наук. пр. – Х., 2019. – 

Вип. 205. – С. 110–115. 

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. Наглюк М.И. Аспекты экологии при техническом обслуживании 

автомобилей / М.И. Наглюк, И.С. Давиденко // Тези ХIV 

Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та 

аспірантів з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» 15 

березня 2018р. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – С.13. 

2. М.І. Наглюк, В.В. Ковтуненко. Прилад для вимірювання 

електропровідності рідин, що застосовуються в автомобілях. 

Комп’ютерні тех-нології і мехатроніка. Збірник наукових праць за 

матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 

ХНАДУ, 2019. – С.37-39. 

3. М.И. Наглюк, Е.А. Макогон. Контроль электропроводности 

антифризов, применяемых в автомобілях. Сучасні енергетичні 

установки на транспорті, технології та обладнання для іх 

обслуговування СЕУТТОО-2019: матеріали 10-і Міжнародної 

науково-практич-ної конференції (12-13 вересня 2019р., м. Херсон). 

– Херсон: Херсонська державна морська академія, 2019. – С. 51–53. 

4. Наглюк Иван, Наглюк Михаил. Изменение трибологических 

свойств моторных, трансмиссионных и компрессорных масел при 

эксплуатации транспортных машин. Сборник докладов научно-

технической конференции с международным участием "Транспорт, 

экология, устойчивое развитие", (16-18 мая 2019 г.), Варна, С. 136-

140. 

5. М.И. Наглюк, Р.А. Мыцай. Изменение давления в системе смазки 

двигателя при использовании моторного масла SAE 5W-30 и SAE 

20W-50. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line 

конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої 

Дню науки. – Житомир: ЖДТУ, 2019, 223 с. 

6. И.С. Наглюк, М.И. Наглюк, А.И. Будянский. Изменение давления 

в системе смазки двигателя при использовании моторного масла 

разной вязкости. Міжнародна науково-методична конференція 

«Проблеми надійності машин» присвячена пам’яті академіка В.Я. 

Аніловича (12-13 листопада 2019 р., м. Харків) збірник матеріалів. – 

Х., ХНТУСГ, 2019. - С.22-23. 

7. Наглюк М.И. Изменение электропроводности антифризов от 

количества израсходованного топлива при эксплуатации. Матеріали 

Між-народної науково-практичної конференції «Сучасні технології 

на автомобільному транспорті та машинобудуванні» 15-18 жовтня 

2019р., Харків. – Х., 2019. – С.354– 355. 

8. Наглюк М.І. Прилад для контролю електропровідності  

охолоджувальної рідини двигуна автомобіля. Комп’ютерні  

технології  і  мехатроніка.  Збірник  наукових  праць за матеріалами 

міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 

2020. – С.69-71. 

9. М.І. Наглюк. Коррозионность охлаждающих жидкостей 

применяемых на автомобилях. Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні технології на автомобільному 

транспорті та машинобудуванні» 16-18 вересня 2020 р., Харків. – Х., 

2020. – С.113 – 115. 

10. Наглюк М.И. Исследование изменения показателей качества 

антифризов при эксплуатации автобусов. Матеріали ХХVI 



міжнародної науково-технічної конференциї «Транспорт, екологія – 

стійкий розвиток», (8-10 жовтня 2020 г.), Варна, С.88-90. 

11. М.И. Наглюк, М.О. Фалько. Зміна концентрації продуктів 

корозійного зношування в антифризах автобусів. Матеріали VІІ 

Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автомобіль і 

електроніка, сучасні технології» 23-24 листопада 2020р., Харків. – 

Х., 2020. – С. 109-110. 

12. Наглюк М.І. Прилад для вивчення, вимірювання та контролю 

електропровідності рідин автомобіля. Комп’ютерні технології і 

мехатроніка. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ міжнародної 

науково-методичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2021. – С.142-

144. 

13. Наглюк М.И. Электропроводность охлаждающих жидкостей 

автомобильных двигателей. 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. 118-

119. 

14. Михаил Наглюк. Уточнение сроков смены антифизов при 

эксплуатации автобусов. Транспорт, екологія – стійкий розвиток: 

матеріали ХХVІI міжнародної науково-технічної конференциї. 

Варна: Варна, 2021. С. 114-118. 

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. Студ. Хорін М.Є. (А-43-15) – 1 місце на Всеукраїнській 

студентській олімпіаді з дисципліни «Технічна експлуатація 

автомобілів» (2019 р.). 

 


