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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. Nazarov A. Increasing the accuracy of the non-contact temperature 

measurement in the case of energy audits of different 

objects/Cherepaschuk G., Kalashnikov E., Nazarov A., Siroklin V. // 

Technology audit and production reserves. №1/1(39). – 2018. – С. 55-61. 

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. 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. 

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. Назаров О.І. Підвищення безпеки використання легкових 

автомобілів у експлуатаційних умовах [міжвузівський збірник]/ 

Назаров І.О. Назаров О.І. Клец Д.М., Цибульський В.А. – Луцьк: 

Наукові нотатки. № 61, 2018.– с. 162-168. 

6. Д.М. Клец, О.І. Назаров, Є.М. Шпінда. Потенційна можливість 

реалізації прирощення вповільнення легковими автомобілями під 

час екстреного гальмування в різних експлуатаційних умовах. 

Луцьк: ЛНТУ, 2018. –Вип. 64. – С. 81-86. 

7. Cherepaschuk G., Kalashnikov E., Nazarov A., Siroklin V. Increasing 

the accuracy of the non-contact temperature measurement in the case of 

energy audits of different objects. Журнал ХНАУ «Technology audit 

and production reserves». - №1/1(39). – 2018. – С. 55-61. 

8. Д.М. Клец, О.І. Назаров, Є.М. Шпінда, Калашніков Є.Є. Оценка 

реализации тормозных моментов на осях автомобиля с учетом 

аэродинамического сопротивления движению. Луцьк: ЛНТУ, 2019. –

Вип. 65. – С. 93-100. 

9. Kletz D.M., Nazarov O.I., Slinchenko I.V., Shpinda Ye.M. The 

potential for implementing an increase in deceleration of light vernicles 

during emergency braking under various operating conditions. Харків: 

ХНАДУ, 2019. – Вип.11. – Частина 3. – с. 43–49. 

10. Назаров О.І., Назаров І.О., Шпінда Є.М. Вплив закону зміни 

коефіцієнта розподілу гальмівних сил на енергонавантаження гальм 

двовісних автотранспортних засобів у процесі експлуатації. 

Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 107-114. 

11. Назаров О.І., Назаров І.О., Шпинда Є.М., Мисюра М.І., 

Коханенко В.Б. Вплив зміни коефіцієнта розподілу гальмівних сил у 

процесі експлуатації на ефективність гальмування двовісних 

автомобілів. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями 

знань «Технічні науки») Випуск 67, 2019, С. 95-104. 

12. О.І. Назаров, І.О. Назаров, Є.М. Шпінда. Підвищення 

ефективності гальмування легкових автомобілів, обладнаних 

комбінованими системами стеження за процесом гальмування. 

Вісник Машинобудування та транспорту. №2(10), Вінниця, 2019. – 

С. 54-64 DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2019-10-2-54-64.  

13. Назаров О.І., Шпінда Є.М., Цибульський В.А. Оцінка відносного 

зносу гальм транспортних засобів. Збірник науков. праць «Вісник 

ХНТУСГ» / Назаров О.І., Шпінда Є.М., Цибульський В.А. – Харків: 

ХНТУСГ, 2019. – С. 306-319. 

14. Borisenko A.Т., Borisenko E.A., Tanko E.V., Medvedev N.G., 

Nazarov A.I. Synthesis of devices for estimating technical condition of 

fuel injection nozzles. Збірник наукових праць за матеріалами 

науково-технічної конференції «Microcad 2020»  – Харків: НТУ 

«ХПІ», 2020. – С. 166-121. 

15. Назаров А.И., Шпинда Е.М., Руденький В.С., Медведев Ю.Н., 

Трушков Б.А. Повышение тормозной эффективности двухосных 

транспортных средств при выполнении экстренных торможений в 

эксплуатационных условиях. «Експлуатаційна та сервісна 

інженерія» (ХНТУСГ, 15-16 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНТУСГ, 

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


2020. – С. 8-18. 

16. Назаров А.И., Шпинда Е.М., Шабленко С.К. и др. Сравнительная 

оценка тормозных свойств эксплуатируемых легковых автомобилей 

с учетом износа тормозов. Науковий журнал «Вісник 

машинобудування та транспорту». – Винниця: ВНТУ, 2020. – № 2, 

С. 76-84. 

17. Назаров О.І., Назаров І.О., Шпінда Є.М. Підвищення 

ефективності гальмування легкових автомобілів, обладнаних 

комбінованими системами стеження за процесом гальмування: 

Збірник науков. праць «Вісник машинобудування та транспорту» /  – 

Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 306-319. 

18. А.И. Назаров, В.А. Кашканов, И.А. Назаров, Е.И. Иванченко, 

В.А. Галкин, В.И. Назаров. Оценка функциональной пригодности 

тормозных систем легковых автомобилей по изменению пути 

торможения в процессе эксплуатации. Науковий журнал «Вісник 

машинобудування та транспорту». – Винниця: ВНТУ, 2020. – № 1 

(13), С. 78-86. 

19. Назаров О.І., Цибульський В.А, Назаров І.О. Забезпечення 

регламентованого строку служби дискових гальм двовісних 

транспортних засобів. Науковий журнал «Технічний сервіс 

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

ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2021. – № 23, с. 74-83. 

20. Назаров О.І., Кашканов В.А., Гуменюк Р.С., Котік Є.А. 

Обґрунтування впливу зміни коефіцієнта міжосьового розподілу 

гальмівної сили на керованість легкового автомобіля. Вісник 

машинобудування та транспорту ВНТУ. 2021. № 2 (14).С. 77-86. 

21. Назаров О.І. Підвищення гальмівної ефективності двовісних 

транспортних засобів під час виконання екстрених гальмувань у 

експлуатаційних умовах. Технічний сервіс агропромислового 

лісового та транспортного комплексів : Науковий журнал. - № 22. – 

2020. С. 8-18. Опубліковано: 2021-03-19. 

22. Назаров О. І., Галущак О. О., Галущак А. В., Тертичний Д. І. 

Забезпечення керованості легкових автомобілів у разі комбінованого 

гальмування на криволінійній дільниці дороги. Вісник 

машинобудування та транспорту ВНТУ. 2022. № 1 (15). С. 122-130. 

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 

реєстрацію авторського права на твір; 

1. Патент на корисну модель. №137712. Україна. Дисковий 

гальмівний механізм підвищеної стабільності й довговічності / Клец 

Д.М., Назаров О.І., Назаров І.О., Шпінда Є.М., Холодов А.П., 

Чаплигіна О.М., Рєзніков О.О. – Київ: ДП «Український інститут 

інтелектуальної власності», 2019. – Бюл. №21. – 8с.  

2. Патент на корисну модель. №137711. Україна. Барабанні 

гальмівні механізми підвищеної стабільності та довговічності / Клец 

Д.М., Назаров О.І., Назаров І.О., Шпінда Є.М., Холодов А.П., 

Чаплигіна О.М., Рєзніков О.О. – Київ: ДП «Український інститут 

інтелектуальної власності», 2019. – Бюл. №21. – 7с.  

3. Патент на винахід. № а201904673. Україна. Електронна система 

запалювання в двигунах легкових автомобілів / Сергієнко Є.М., 

Назаров О.І. – Київ: ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності», 2019. –4с. 

4. Патент на винахід №124738. Електронна система запалювання / 

Борисенко А.М., Сергієнко М.Є., Худолій О.І., Мигущенко Р.П., 

Назаров О.І., Павлова Н.М., Борисенко Є.А., Шуба І.В. Київ: 

Національний орган інтелектуальної власності державне 

підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» 

(УКРПАТЕНТ)», 2021. Заявка а2019 04673. Заявл. 02.05.2019. – 

Опубл. 10.11.2021. – Бюл. №45. 

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. Назаров О.І. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія і методи 

наукової творчості». (електронний ресурс), 2022. https://dl2022.khadi-

kh.com/enrol/index.php?id=645 . 

2. Назаров О.І. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія наукових 

досліджень». (електронний ресурс), 2018. https://dl2022.khadi-

kh.com/course/view.php?id=910 . 

3. Назаров А.И. Методы и средства геометрических величин: 

лабораторный практикум / Г.О. Черепащук, Е.Е. Калашников, А.П. 

Потыльчак, А.И. Назаров. – Харьков: НАУ «ХАИ», 2018, 108с. 

4. О.І. Назаров, В.А. Цибульський, Є.Є. Калашніков. Методичні 

вказівки до практичних занять з дисципліни «Технічна кібернетика 

транспорту» студентів денної та заочної форми навчання зі 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем – магістр. – Х.: ХНАДУ, 2020, 32 с.  

https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=645
https://dl2022.khadi-kh.com/enrol/index.php?id=645
https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=910
https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=910


5. О.І. Назаров, І.В. Погорілий. Методичні вказівки до контрольної 

роботи з дисципліни «Теорія та методи наукової творчості» для 

студентів заочної форми навчання зі спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – 

бакалавр– Х.: ХНАДУ, 2021, 20 с. 

11) наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою); 

Наукове консультування представників науково-технічного центру 

при Запорізькому автомобілебудувальному заводі протягом 2018, 

2019, 2020 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. Назаров О.І., Міщенко С.В., Кошелєв В.В., Мішнєв А.С. Оцінка 

безпеки використання легкових автомобілів при виконанні 

гальмувань в умовах експлуатації // Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Новітні технології розвитку 

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

ХНАДУ, с. 153-155. 

2. Nazarov A. Increasing the accuracy of the non-contact temperature 

measurement in the case of energy audits of different 

objects/Cherepaschuk G., Kalashnikov E., Nazarov A., Siroklin V. // 

Technology audit and production reserves. №1/1(39). – 2018. – С. 55-61. 

3. Назаров О.І., Назаров І.О., Шпінда Є.М. Вплив закону зміни 

коефіцієнта розподілу гальмівних сил на енергонавантаження гальм 

двовісних автотранспортних засобів у процесі експлуатації. Стаття 

за матеріалам 7-ої міжнародної науково-технічної конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 

(ВНТУ, 8-10 квіт. 2019 р.) 

4. Назаров О.І., Назаров І.О., Шпінда Є.М., Сергієнко М.Є. 

Improvement of braking properties of cars equipped with electronic 

monitoring systems by braking process. Матеріали 3-ьої всеукраїнської 

науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт 

автомобільного транспорту та будівельної техніки», (ПолНТУ, 24-25 

квіт. 2019 р.) 

5. Тарасов Ю.В., Назаров О.І., Клец Д.М., Шпінда Є.М. Підвищення 

ефективності та ресурсу гальмівних механізмів транспортних 

засобів військової техніки. Матеріали науково-практичної 

конференції «Службово-бойова діяльність Національної академії 

Національної гвардії України» (НАНГУ, 14 березня 2019 р.) Харків: 

НАНГУ, 2019. – С. 164-166. 

6. Назаров О.І. Впровадження результатів передової світової 

практики викладання дисциплін у галузі IT-технологій. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні 

технології і мехатроніка» (Україна, Харків, 30 травня 2019) Харків: 

ХНАДУ, 2019. – С. 66-68. 

7. Назаров А.И. Леженков В.А., Зиттманн К. Улучшение тормозных 

свойств легковых автомобилей с АБС оборудованием 

динамическими регуляторами тормозных сил. сб. "Сучасні 

технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні" - 

Харків, ХНАДУ, 15 – 18 жовтня 2019 р., – С.  115-117. 

8. Назаров А.И., Журавлев В.С., Кулиш П.Г. Влияние стабильности 

взаимодействия колес с дорогой на стабильность характеристик 

динамики торможения автомобиля. сб. "Сучасні технології на 

автомобільному транспорті та машинобудуванні" - Харків, ХНАДУ, 

15 – 18 жовтня 2019 р.  – С.  118-121. 

9. Назаров А.И., Шпинда Е.М. Синицын А.О. Изнашивание 

дисковых тормозов в процессе эксплуатации. сб. "Сучасні технології 

на автомобільному транспорті та машинобудуванні" - Харків, 

ХНАДУ, 15 – 18 жовтня 2019 р.  – С.  122-124. 

10. Volkov V., Nazarov A., Nazarov I., Shpinda Y. Improvement of 

functional stability of brake systems of cars equipped abs. Сборник 

докладов научно технической конференции с международным 

участием "Транспорт, экология, устойчивое развитие", (16-18 мая 

2019 г.), Варна, С. 102-107. 

11. Назаров О.І., Назаров І.О., Шпінда Є.М. Зниження інтенсивності 

зношування дискових гальмівних механізмів легкових автомобілів. 

Збірник наукових робіт «АDVANCED OF SCIENCE» за матеріалами 

1-ої міжнародної науково-практичної конференції «Dicovery 

Science» (Чехія, Карлові Вари, 5 квітня 2019) С. 310-327. 

12. Назаров О.І., Шпінда Є.М. Підвищення стабільності динамічних 

характеристик гальмівних механізмів. Матеріали Всеукраїнського 

науково-практичного семінару «Забезпечення функціональної 

стабільності автомобілів та тракторів» (ХНАДУ, 22 травня 2019 р.) 



Харків: ХНАДУ, 2019. – С.21-22. 

13. Тарасов Ю.В., Назаров О.І., Клец Д.М., Шпінда Є.М., Цебрюк 

І.В. Підвищення безпеки використання транспортних засобів 

військової техніки. матеріали науково-практичної конференції 

«Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності 

військових формувань та правоохоронних органів», (НАНГУ, 31 

жовт. 2018 р.) Харків: НАНГУ, 2018. - С. 159-160. 

14. Назаров О.І. Покращення гальмівних властивостей енергетичних 

модулів. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні 

розробки в аграрній сфері» (ХНТУСГ, квітень 2019р.) Харків: 

ХНТУСГ, 2019. – 2с. 

15. Тарасов Ю.В., Назаров О.І. Впровадження результатів передової 

світової практики викладання технічних дисциплін у військових 

закладах. матеріали науково-практичної конференції «Актуальні 

питання забезпечення службово-бойової діяльності військових 

формувань та правоохоронних органів» (НАНГУ, 31 жовтня 2019 р.) 

/ [Тарасов Ю.В., Назаров О.І.]. – Харків: НАНГУ, 2019. – С.212-213. 

16. Назаров А.И. Заходи щодо підвищення строку служби дискових 

гальмівних механізмів легкових автомобілів. Матеріали 1-ої 

міжнародної науково-практичної конференції «PRIORITY 

DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT» (Львів, 28-29 жовтня 

2019 р.). – с. 112-117. 

17. Назаров О.І., Шпінда Є.М. Заходи щодо зниження інтенсивності 

зношування гальм транспортних засобів. Матеріали 4-ої науково-

практичної конференції «Проблеми надійності машин» (ХНТУСГ, 

12-13 листопада 2019 р.) – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 61-63. 

18. Назаров О.І., Шпінда Є.М. Підвищення стійкості та керованості 

легкових автомобілів під час екстрених гальмувань. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Безпека на 

транспорті–основа ефективної інфраструктури: проблеми та 

перспективи» (ХНАДУ, 26-27 листопада 2019 р.) / – Харків: 

ХНАДУ, 2019. - 3с. 

19. Назаров О.І., Назаров В.І., Шпінда Є.М. Визначення зносу 

фрикційних поверхонь барабанних гальмівних механізмів сучасних 

легкових автомобілів. Матеріали 9-ої Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» – том.2 - С. 

579-584. 

20. Назаров О.І., Назаров І.О., Шпінда Є.М. Зниження інтенсивності 

зношування дискових гальмівних механізмів легкових автомобілів. 

Збірник наукових робіт «АDVANCED OF SCIENCE» за матеріалами 

1-ої міжнародної науково-практичної конференції «Dicovery 

Science» (Чехія, Карлові Вари, 5 квітня 2019) С. 310-327. 

21. Назаров О.І., Шпінда Є.М. Підвищення ефективності 

гальмування легкових автомобілів, обладнаних АБС, що 

експлуатуються.  Матеріали 8-ої міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку 

автомобільного транспорту», (ВНТУ, 14-15 квітня 2020 р.)  – 

Вінниця: ВНТУ, 2020. – С. 242-244. 

22. Назаров О.І. Покращення практики викладання технічних 

дисциплін у вищих навчальних закладах:. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Комп’ютерні технології і 

мехатроніка». – Харків, ХНАДУ, 2020 - С. 12-14. 

23. 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. 

24. Назаров О.І. Заходи щодо зниження інтенсивності зношування 

гальм автомобілів. Матеріали науково-практичної конференції 

«Сучасні тенденції розвитку автомобільного транспорту та 

галузевого машинобудування» (ХНАДУ, 16-18 вересня 2020 р.)  – 

Харків: ХНАДУ, 2020. – с.115-118. 

25. Назаров А.И., Назаров В.И, Шпинда Е.М. Обеспечение 

необходимой тормозной эффективности легковых автомобилей в 

эксплуатационный период. Матеріали XI Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (Дніпро, 8-9 

жовтня 2020 р.). – Дніпро: ДНТУ, 2020. – с.69-71. 



26. Alexander Nazarov, Yevgeny Shpinda, Nicolay Sergienko, Igor 

Pogorilyi. Relative increase of the resource of disc brakes of motor 

vehicles. Матеріали ХХVI міжнародної науково-технічної 

конференциї «Транспорт, екологія – стійкий розвиток», (8-10 жовтня 

2020 г.), Варна, С.91 – 99. 

27. Назаров А.И., Шпинда Е.М., Руденький В.С., Медведев Ю.Н., 

Трушков Б.А. Оценка изменения нормальних реакций на осях 

двухосных транспортных средств при выполнении экстренных 

торможений в эксплуатационных условиях. Матеріали науково-

практичної конференції «Експлуатаційна та сервісна інженерія» 

(ХНТУСГ, 15-16 жовтня 2020 р.). – Харків: ХНТУСГ, 2020. – С. 99-

100. 

28. Назаров А.И., Шпинда Е.М. Барсуков С.А., Евтушенко А.О. 

Сравнительная оценка тормозных свойств эксплуатируемых 

легковых автомобилей. Матеріали міжнародної наукової 

конференції «Modern scientific idea ‘2020"» (Білорусь, жовтень 2020 

р.) / – Мінськ: БНТУ, 2020. – С. 17-19 Режим доступа: 

https://www.sworld.com.ua. 

29. Назаров А.И., Шпинда Е.М. Барсуков С.А., Евтушенко А.О. 

Прогнозная оценка тормозных свойств легковых автомобилей в 

эксплуатационный период. Науковий періодичний журнал «Modern 

scientific researches» – Білорусь: Мінськ, 2020. –Вып. 13. – С 91-98. 

Режим доступа: 

https://www.sworld.com.ua/index.php/conference/conference-

bel/conference-calendar/next-conference-bel. 

30. Назаров А.И., Галкин В.А., Назаров В.И. Контроль 

функциональной пригодности тормозных систем легковых 

автомобилей по изменению пути торможения в процессе 

эксплуатации. За матеріалами 1Х-ої Міжнародної науково-технічної 

інтернет-конференції «Сучасний рух науки». – Вінниця: ВНТУ, 

2021. 

31. Назаров О.І., Надвіренко А.Р., Кауакаллах Ассім. Алгоритм 

пошуку несправностей у системах постійного впорскування палива 

«BOSCH KE-JETRONIC» легкових автомобілів. 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. 120-121. 

32. Назаров О.І., Слива Є.С., Джаррад Мамед Іліас. Особливості 

технології технічного обслуговування системи впорскування палива 

«bosch l-jetronic» легкових автомобілів. 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. 428-431. 

33. Назаров О.І., Слива Є.С., Кошелєв М.С. Features of technologies 

of technical maintenance of systems for injection «BOSCH L/LE-

JETRONIC» of engines in passenger cars production Germany. 

https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-modern-scientific-research- achievements-innovations-and-

development-prospects-21-23-noyabrya-2021-goda-berlin-germaniya/.  

34. Назаров О.І., Гуменюк М.В. Дослідження впливу зміни 

гальмівної сили на осях легкового автомобіля на маневреність. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN 

LIFE», Великобританія, 2021. – 8с. 

35. С.Є. Расторгуев, М.Є. Сергієнко, П.М. Калінін, О.І. Назаров. До 

питання вдосконалення багатодискових муфт трансмісій 

транспортно-тягових машин. Матеріали ХV-ої Міжнародної 

науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні 

дослідження молодих вчених» (Харків, 01 - 03 грудня 2021 р.). 

Україна, НТУ «ХПІ», 2021. – с. 292-314. 

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 

1. Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського 

конкурсу студентських робіт за спеціальністю (2018, 2019, 2020, 

2021 рр.). 

https://www.sworld.com.ua/
https://www.sworld.com.ua/index.php/conference/conference-bel/conference-calendar/next-conference-bel
https://www.sworld.com.ua/index.php/conference/conference-bel/conference-calendar/next-conference-bel


(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; 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової діяльності). 

8 років (З 1988 по 1989 р. інженер - конструктор на підприємстві 

АвтоЗАЗ м. Запоріжжя. 

З 1989 по 1995 рік інженер – конструктор 1-ої категорії на 

підприємстві УкрНДІСГоМ). 

 


