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Міністерство інфраструктури України 

Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний 
інститут (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)  

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний 
інститут імені М. П. Шульгiна» (ДП «ДерждорНДІ») 

За підтримки Комітету Верховної Ради України з питань транспорту 
та інфраструктури 

 

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Перспективи розвитку  
автомобільного транспорту  

та інфраструктури» 
23–25 листопада 2021 р.  

 
 

Формат: у режимі відеоконференції (онлайн). 

Графік роботи 23, 24, 25 листопада 2021 р.: 
➢ Підключення до платформи ZOOM: 9:30 – 9:55 

➢ Початок: о 10:00 
➢ Перша частина: 10:00 – 13:00 
➢ Перерва на обід: 13:00 – 14:00 
➢ Друга частина: 14:00 – 17:00 
➢ Перерва на каву: 17:00 – 17:30 

➢ Дискусійна панель: 17:30 – 19:00 
 

Регламент виступу: 10…15 хв. 
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23 листопада 2021 р. (перший день) 

Пленарне засідання  

1. Відкриття конференції. Вступне слово: «Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Перспективи розвитку автомобільного транспорту та 
інфраструктури» як нова міжгалузева, міждисциплінарна платформа» 

Горицький Віктор Михайлович, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор 
технічних наук, професор 

 

https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=2 

2. Вітання учасників від Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та 
інфраструктури 

Кісєль Юрій Григорович, голова Комітету Верховної Ради України з питань 
транспорту та інфраструктури 
Лукіна Людмила Володимирівна, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань транспорту та інфраструктури 

 
https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=674 

3. Вітання учасників, вступне слово від Міністерства інфраструктури України 

Мустафа Найем, заступник Міністра інфраструктури України 

 

https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=864 

4. Вітання учасників, вступне слово від ДП «ДерждорНДІ» 

Безуглий Артем Олександрович, директор ДП «ДерждорНДІ», кандидат економічних 
наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України 

 

https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=1236 

5. Вступне слово від Національного транспортного університету, Транспортної 
академії України,  галузевої науки 

Дмитриченко Микола Федорович, ректор Національного транспортного 
університету, президент Транспортної академії України, доктор технічних наук, 
професор 

 

https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=1498 

6. Вітання учасників від Технологічного університету Дрездена (Німеччина) 
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Хорст Бруннер, професор, доктор технічних наук, GmbH VUFO bei TU Dresden 

 

https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=1925 

7. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року: основні 
положення, пріоритети та питання практичної реалізації 

Соляннік Катерина Володимирівна, т. в. о. директора Директорату стратегічного 
планування та європейської інтеграції Міністерства інфраструктури України, кандидат 
економічних наук 

 

https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=3049 

8. Стан, проблеми, тенденції автомобільного транспорту як підґрунтя до розвитку 
автомобільної галузі 

Климпуш Орест Дмитрович, голова Федерації роботодавців транспорту України, 
кандидат технічних наук, професор, дійсний член Транспортної академії України 

 

https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=4230 

9. Міжнародні автомобільні перевезення. Забезпечення конкурентоздатності  

Костюченко Леонід Михайлович, голова Асоціації міжнародних автомобільних 
перевізників України (АсМАП України), кандидат технічних наук, дійсний член 
Транспортної академії України 

 

https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=5315 

10. Перспективи впровадження дуальної вищої освіти при підготовці фахівців для 
транспортної галузі України 

Дмитриченко Микола Федорович, ректор Національного транспортного 
університету, президент Транспортної академії України, доктор технічних наук, 
професор 
Славінська Олена Сергіївна, проректор з наукової роботи Національного 
транспортного університету, доктор технічних наук, професор, дійсний член 
Транспортної академії України 
Рутковська Інесса Анатоліївна, професор Національного транспортного університету, 
кандидат технічних наук, дійсний член Транспортної академії України  
Бубела Андрій Володимирович, доцент Національного транспортного університету, 
доктор технічних наук, дійсний член Транспортної академії України, дійсний член 
Академії будівництва України 
Усиченко Олена Юріївна, професор Національного транспортного університету, 
кандидат технічних наук 
 
https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=6233 
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11. Німецьке поглиблене дослідження дорожньо-транспортних пригод (GIDAS) 

Хорст Бруннер, професор, доктор технічних наук, GmbH VUFO bei TU Dresden 
Хенрік Лієрс, дипломований інженер, GmbH VUFO bei TU Dresden 
Томас Унгер, дипломований інженер, GmbH VUFO bei TU Dresden 
Макаров Володимир Андрійович, професор Вінницького національного технічного 
університету, доктор технічних наук 
 
https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=7465 

12. Стратегія розвитку Державного підприємства «Державний автотранспортний 
науково-дослідний і проектний інститут (ДП «Державтот рансНДІпроект») в 
контексті реалізації Національної транспортної Стратегії на період до 2030 року 

Горицький Віктор Михайлович, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор 
технічних наук, професор 

 

https://youtu.be/7IcUs9XLuXs?t=9087 

13. Прогнози розвитку автомобільного транспорту, споживання різних видів 
енергії, викидів забруднювальних речовин і впливу на довкілля на період до 2050 
року за різними сценаріями соціально-економічного розвитку та підходами до 
державного регулювання 

Клименко Олексій Андрійович, заступник директора з наукової роботи 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор технічних наук, доцент, дійсний член 
Транспортної академії України 

 

https://youtu.be/k0fDTx-n3zE?t=15 

14. Управління ризиком у життєвому циклі колісного траспортного засобу 

Агеєв Володимир Борисович, начальник Науково-дослідного центру технічної служби 
з випробувань колісних транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат 
технічних наук (доктор філософії), дійсний член Транспортної академії України 

 

https://youtu.be/k0fDTx-n3zE?t=1315 

15. Проєкти розвитку транспортної інфраструктури країн – нових членів ЄС 

Новікова Алла Михайлівна, начальник Центру комплексних транспортних проблем 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор економічних наук, дійсний член Транспортної 
академії України 

 

https://youtu.be/k0fDTx-n3zE?t=3432 

16. Концептуальні аспекти запровадження в Україні критеріїв якості послуг 
пасажирського автомобільного транспорту з використанням досвіду Євросоюзу 
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Велісєвич Микола Климентійович, старший науковий співробітник ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект» 

 

https://youtu.be/k0fDTx-n3zE?t=4673 

17. Шляхи вирішення проблем під час  реорганізації  внутрішньообласного 
автобусного сполучення, пов’язаного зі створенням нових територіальних громад 

Журавель Владислав Васильович, завідувач відділу пасажирських та вантажних 
перевезень ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 

 

https://youtu.be/k0fDTx-n3zE?t=6157 

18. Сучасні технології оперативного контролю технічного стану транспортних 
засобів 

Волков Володимир Петрович, завідувач кафедри технічної експлуатації і сервісу 
автомобілів, професор Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету, доктор технічних наук, дійсний член Транспортної академії України 
Волкова Тетяна Вікторівна, доцент Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету, кандидат технічних наук 

19. Прикладні моделі агентної симуляції 

Мацюк В’ячеслав Іванович, професор кафедри транспортних технологій та засобів у 
АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор 
технічних наук 

 

https://youtu.be/k0fDTx-n3zE?t=6913 

20. Загальні принципи, положення та моделі методу спрямованого синтезу 
інноваційних транспортних систем 

Красноштан Олександр Михайлович, доцент кафедри менеджменту Національного 
транспортного університету, кандидат технічних наук 

21. Альтернативні палива для транспорту: біогаз та зріджений метан 

Жук Геннадій Віліорович, директор, завідувач відділу газових технологій Інституту 
газу Національної академії наук України, доктор технічних наук 
Крушневич Сергій Петрович, старший науковий співробітник Інституту газу 
Національної академії наук України, кандидат технічних наук 
Костриця Сергій Валентинович, науковий співробітник Інституту газу Національної 
академії наук України, кандидат технічних наук 
Вербовський Олексій Валерійович, науковий співробітник Інституту газу 
Національної академії наук України, кандидат технічних наук 
Іванов Юрій Вікторович, науковий співробітник Інституту газу Національної академії 
наук України 
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Онопа Юлія Рудольфівна, науковий співробітник Інституту газу Національної академії 
наук України 
Малежик Петро Іванович, науковий співробітник Інституту газу Національної 
академії наук України 
Кубенко Станіслав Борисович, науковий співробітник Інституту газу Національної 
академії наук України 
 
https://youtu.be/k0fDTx-n3zE?t=8295 

 

24 листопада 2021 р. (другий день) 

Дорожня інфраструктура  

 Автомобільний транспорт (продовження) 

1. Законодавчі та нормативні новації у дорожній галузі 

Безуглий Артем Олександрович, директор ДП «ДерждорНДІ», кандидат економічних 
наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України 

 

https://youtu.be/J_TWCkNalNI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=6558 

2. Сучасні будівельні норми для якісного проєктування і будівництва 
автомобільних доріг 

Ілляш Сергій Іванович, начальник Центру дорожніх матеріалів та технологій ДП 
«ДерждорНДІ», кандидат технічних наук 

 

https://youtu.be/J_TWCkNalNI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=316 

3. Аналітична експертна система управління мостами – невід'ємна складова 
розвитку інфраструктури 

Боднар Лариса Петрівна, начальник Центру транспортних споруд ДП «ДерждорНДІ», 
кандидат технічних наук 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J_TWCkNalNI&list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTn
Yuvz&t=2172s 

4.Основні підходи до районування територій України за експлуатаційними умовами 
роботи асфальтобетону 

Копинець Іван Вікторович, завідувач відділу бітумних в’яжучих та асфальтобетонів ДП 
«ДерждорНДІ», кандидат технічних наук 
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https://youtu.be/J_TWCkNalNI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=5865 

5. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на основі застосування оновлених 
нормативних документів 

Нагребельна Людмила Павлівна, начальник Центру безпеки дорожнього руху ДП 
«ДерждорНДІ» 

 

https://youtu.be/J_TWCkNalNI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=3822 

6. Нові національні стандарти з охорони довкілля при проєктуванні та будівництві 
автомобільних доріг. Сучасні підходи у проєктуванні інженерних споруд для 
міграції тварин через автомобільні дороги України 

Харитонова Наталія Миколаївна, завідувач відділу екології та земляного полотна 
ДП «ДерждорНДІ» 

 

https://youtu.be/J_TWCkNalNI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=5000 

7. До питання ефективності вторинного захисту дорожнього бетону 

Толмачов Сергій Миколайович, професор Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету, доктор технічних наук 

 

https://youtu.be/J_TWCkNalNI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=8548 

8. Метод оцінювання довговічності цементобетонного покриття автомобільних 
доріг 

Чиженко Наталія Петрівна, доцент Національного транспортного університету, 
кандидат технічних наук 

 

https://youtu.be/J_TWCkNalNI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=9915 

9. Моделювання температурного зародження міжшарових дефектів у м’якому 
покритті на жорсткій основі 

Шевчук Людмила Володимирівна, доцент кафедри вищої математики Національного 
транспортного університету, кандидат технічних наук 
Білобрицька Олена Іванівна, доцент кафедри вищої математики Національного 
транспортного університету, кандидат технічних наук 
Гринчак Ілона Іллівна, асистент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії 
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Національного транспортного університету 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YAb5J-
a0KoI&list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=144s 

10. Сучасні матеріали для інженерного облаштування дорожньо-транспортної 
інфраструктури 

Триліс Олег Володимирович, технічний спеціаліст ТОВ «Стандартпарк Україна» 

 

https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=867 

Автомобільний транспорт (продовження) 

11. Мрії та реалії у застосуванні термоелектричних генераторів в автомобільному 
транспорті 

Анатичук Лук'ян Іванович, директор Інституту термоелектрики Національної академії 
наук та Міністерства освіти і науки України, академік Національної академії наук 
України, кандидат фізико-математичних наук 
Кузь Роман Васильович, співробітник Інституту термоелектрики Національної академії 
наук та Міністерства освіти і науки України 
 
https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=1944 

12. Поліпшення екологічних показників дизельних двигунів шляхом додавання 
мікродомішок водню до штатного палива 

Лєвтєров Антон Михайлович, старший науковий співробітник відділу водневої 
енергетики Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної 
академії наук України, кандидат технічних наук 
Авраменко Андрій Миколайович, завідувач відділу водневої енергетики Інституту 
проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України, 
доктор технічних наук 
 
https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=3598 

13. Оцінювання процесів розшарування та міцності у гібридних композиційних 
матеріалах 

Звірко Ольга Іванівна, завідувач відділу, старший науковий співробітник Фізико-
механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України, доктор 
технічних наук 

14. Прецизійні правлячі алмазні інструменти в механообробці складнопрофільних 
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виробів у автомобілебудівній та суміжних галузях 

Шейко Максим Миколайович, провідний науковий співробітник Інституту надтвердих 
матеріалів Національної академії наук України, доктор технічних наук 

15. Поліпшення надійності пар тертя засобів транспорту шляхом управління 
припрацювання 

Дмитриченко Микола Федорович, ректор Національного транспортного університету, 
президент Транспортної академії України, доктор технічних наук, професор 
Богданов Іван Миколайович, аспірант кафедри виробництва, ремонту та 
матеріалознавства Національного транспортного університету 
 
https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=5134 

16. Угода про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС 

Новікова Алла Михайлівна, начальник Центру комплексних транспортних проблем ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», доктор економічних наук, дійсний член Транспортної 
академії України 

 

https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=5959 

17. Дослідження цінової політики в транспортній галузі в контексті перспектив 
розвитку пасажирських авіаперевезень в Україні 

Ященко Тетяна Михайлівна, завідувач відділу економіки автомобільного транспорту 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Новікова Алла Михайлівна, начальник Центру комплексних транспортних проблем ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», доктор економічних наук, дійсний член Транспортної 
академії України 
Леонов Микола Анатолійович, провідний інженер відділу економіки автомобільного 
транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 
https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=7011 

18. Тенденції розвитку вимог міжнародних договорів України у сфері 
автомобільного транспорту та інфраструктури 

Симоненко Роман Вікторович, заступник начальника Центру наукових досліджень 
комплексних транспортних проблем ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор технічних 
наук, дійсний член Транспортної академії України 
Устименко Віктор Сергійович, заступник завідувача відділу забезпечення виконання 
міжнародних договорів у сфері транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат 
технічних наук, дійсний член Транспортної академії України 
Дегтяр Зоя Олексіївна, завідувач відділу законодавчого забезпечення виконання 
міжнародних договорів у сфері транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
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https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=7877 

19. Доступність автобусів загального призначення пасажирам з обмеженою 
мобільністю 

Зелінський Євген Михайлович, завідувач лабораторії загальної та пасивної безпеки 
транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Лич Василь Олексійович, провідний інженер лабораторії загальної та пасивної безпеки 
транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Лапшин Юрій Андрійович, заступник завідувача лабораторії загальної та пасивної 
безпеки транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 
https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=8815 

20. Локалізація та виробництво електромобілів в Україні 

Бризгалов Віталій Володимирович, СЕО (директор) COOLON MOTOR 

21. Результати спільних досліджень ДП «ДержавтотрансНДІпроект» і 
Національного транспортного університету щодо використання бензо-спиртових 
сумішей у двигунах з іскровим запалюванням 

Гутаревич Юрій Феодосійович, завідувач кафедри двигунів і теплотехніки 
Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор, дійсний 
член Транспортної академії України 
Овчинніков Дмитро Володимирович, науковий співробітник лабораторії енергетики і 
екології транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
Устименко Віктор Сергійович, заступник завідувача відділу законодавчого 
забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук, дійсний член Транспортної 
академії України 
Гора Микола Дмитрович, завідувач сектору випробовування транспортних засобів, 
двигунів і моторних палив лабораторії енергетики і екології транспорту 
 
https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=10321 

22. Перспективи підвищення екологічної безпеки автотранспортних засобів із 
дизелями 

Матейчик Василь Петрович, декан автомеханічного факультету Національного 
транспортного університету, доктор технічних наук, професор, дійсний член 
Транспортної академії України 
Ковбасенко Сергій Володимирович, професор Національного транспортного 
університету, кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Транспортної академії 
України 
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https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=11795 

23. Застосування суміші біогазу та метану в газовому двигуні 

Лісовал Анатолій Анатолійович, професор кафедри двигунів і теплотехніки 
Національного транспортного університету, доктор технічних наук, дійсний член 
Транспортної академії України 

 

https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=12971 

24. Покращення паливно-економічних характеристик дизельних двигунів шляхом 
їхнього переведення на газоподібні продукти конверсії метанолу  

Криштопа Святослав Ігорович,  завідувач кафедри автомобільного транспорту Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних 
наук 
Криштопа Людмила Іванівна, доцент кафедри вищої математики Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, кандидат технічних наук 
Власюк Юрій Станіславович, завідувач відділу автотехнічних досліджень та 
криміналістичного дослідження транспортних засобів Івано-Франківського науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
 
https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=16683 

25. Поліпшення триботехнічних властивостей автомобільних деталей шляхом 
формування зносостійких покриттів 

Головащук Михайло Володимирович, асистент, Національний транспортний 
університет 
Солових Євген Костянтинович, професор Центральноукраїнського національного 
технічного університету, доктор технічних наук 
Солових Андрій Євгенович, доцент Центральноукраїнського національного технічного 
університету, кандидат технічних наук 
 
https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=14208 

26. Регулювання екологічних властивостей колісних транспортних засобів у 
життєвому циклі 

Горицький Віктор Михайлович, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор 
технічних наук, професор 
Клименко Олексій Андрійович, заступник директора з наукової роботи ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», доктор технічних наук, доцент, дійсний член Транспортної 
академії України 
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https://youtu.be/YAb5J-a0KoI?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=14766 

25 листопада 2021 р. (третій день) 

Автомобільний транспорт (продовження) 

1. Стан і перспективи впровадження безпечних та надійних зон паркування для 
вантажівок у країнах ЄС 

Сабанська Ольга Володимирівна, начальник відділу європейської інтеграції АсМАП 
України 
 
https://youtu.be/tYupyTxoN0Q?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=151 

2. Удосконалення системи оцінювання відповідності колісних транспортних 
засобів в Україні 

Гутаревич Сергій Юрійович, старший науковий співробітник ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук, доцент, дійсний член 
Транспортної академії України 
Жаров Костянтин Сергійович, начальник Центру оцінки відповідності КТЗ та 
наукових досліджень системи регулювання ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат 
технічних наук 
Пінчук Віктор Андрійович, завідувач відділу досліджень системи технічного 
регулювання ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 
https://youtu.be/tYupyTxoN0Q?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=1378 

3. До питання щодо акредитованих випробувальних лабораторій у сфері 
обов'язкового оцінювання колісних транспортних засобів, що  були у 
користуванні 

Пінчук Віктор Андрійович, завідувач відділу досліджень системи технічного 
регулювання ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Бабін Юрій Володимирович, завідувач лабораторії активної безпеки транспортних 
засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 
https://youtu.be/tYupyTxoN0Q?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=2693 

4. Оцінювання та мінімізація ризиків у діяльності органів із сертифікації із 
застосуванням вимірних показників 

Безродний Михайло Юхимович, завідувач відділу управління якістю ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект» 
Шевчук Ганна Дмитрівна, провідний інженер відділу управління якістю ДП 
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«ДержавтотрансНДІпроект» 
 
https://youtu.be/tYupyTxoN0Q?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=3518 

5. Європейська система дотримання безпечності колісних транспортних засобів у 
період експлуатації 

Брегіда Федір Михайлович, завідувач відділу  дослідження та нормативного  
забезпечення у сфері технічної експлуатації ДТЗ ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 
кандидат технічних наук 
Горпинюк Андрій Васильович, начальник Центру наукових досліджень у сфері 
безпеки на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
Данько Андрій Іванович, заступник завідувача відділу дослідження та нормативного  
забезпечення у сфері технічної експлуатації ДТЗ ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Мержиєвський Валентин Вацлавович, старший науковий співробітник ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект» 
Пономарьова Юлія Олексіївна, перекладач І категорії ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 
https://youtu.be/tYupyTxoN0Q?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=6251 

6. Нормативне забезпечення перевірки відповідності викидів забруднювальних 
речовин транспортними засобами, що перебувають в експлуатації 

Колобов Костянтин Сергійович, завідувач науково-виробничої лабораторії 
енергетики та екології транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних 
наук 
Дегтяр Зоя Олексіївна, завідувач відділу законодавчого забезпечення виконання 
міжнародних договорів у сфері транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Устименко Віктор Сергійович, заступник завідувача відділу законодавчого 
забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
 
https://youtu.be/tYupyTxoN0Q?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=4960 

7. До питання перегляду ДСТУ 3649:2010 «Колісні транспортні засоби. Вимоги 
щодо безпечності технічного стану та методи контролювання»  

Бабін Юрій Володимирович, завідувач лабораторії активної безпеки транспортних 
засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Логвін Сергій Миколайович, заступник завідувача лабораторії активної безпеки 
транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Нілов Ростислав Юхимович, Завідувач сектору організаційно-методичної 
документації та науково-дослідних робіт ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 
https://youtu.be/tYupyTxoN0Q?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=7833 
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8. Методика розрахунку невизначеності вимірювання з урахуванням  положень 
ILAC-G8:09/2019 

Волков Олександр Федорович, завідувач відділу нормативного забезпечення та 
управління якістю ВЦ ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук, доцент 
Науменко Ніла Олександрівна, заступник завідувача відділу нормативного 
забезпечення та управління якістю ВЦ ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 
https://youtu.be/tYupyTxoN0Q?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=8478 

9. Аналіз доцільності переобладнання автомобілів в ЕКТЗ 

Гладченко Володимир Сергійович, провідний інженер відділу оцінки відповідності 
переобладнання транспортних засобів та їхніх складових частин ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект» 
Грищук Олександр Казимирович, професор Національного транспортного 

університету, кандидат технічних наук 
 
https://youtu.be/tYupyTxoN0Q?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=9676 

10. Порівняння витрат на експлуатацію транспортних засобів з різними видами 
силових установок в Україні 

Андрусенко Сергій Іванович, завідувач кафедри технічної експлуатації автомобілів та 
автосервісу Національного транспортного університету,  
кандидат технічних наук, професор 
Бугайчук Олександр Сергійович, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів 
та автосервісу Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, 
доцент 
 
https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=64 

11. Розробка методики порівняння експлуатаційних витрат автобусів та 
тролейбусів з різними видами силових установок 

Будниченко Валерій Борисович, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів 
та автосервісу Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, 
доцент 
Андрусенко Сергій Іванович, завідувач кафедри технічної експлуатації автомобілів та 
автосервісу Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, 
професор 
Подпіснов Владислав Сергійович, старший викладач кафедри технічної експлуатації 
автомобілів та автосервісу Національного транспортного університету 
 
https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=1539 

12. Оцінювання ефективності управління подачею спиртовмісного палива у 
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двигуні з іскровим запалюванням 

Цюман Микола Павлович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки Національного 
транспортного університету, кандидат технічних наукУстименко 
Яковлєва Анна Валеріївна, провідний науковий співробітник УкрНДНЦ хіммотології і 
сертифікації ПММ і ТР, доцент Національного авіаційного університету, кандидат 
технічних наук 
Цюман Євгенія Сергіївна, старший викладач кафедри екології та безпеки 
життєдіяльності Національного транспортного університету, кандидат економічних 
наук 
Добровольський Олександр Сергійович, доцент кафедри двигунів і теплотехніки 
Національного транспортного університету, кандидат технічних наук 

Сосіда Сергій Володимирович, інженер відділу технічного забезпечення виконання 
міжнародних договорів у сфері транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект», аспірант 
Національного транспортного університет 

 

https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=3573 

13. Покращення екологічних показників колісних транспортних засобів шляхом 
додавання водневмісних сполук до паливо-повітряної суміші 

Янко Ілля Володимирович, інженер відділу технічного забезпечення виконання 
міжнародних договорів у сфері транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект», аспірант 
Національного транспортного університету 
Симоненко Роман Вікторович, заступник начальника центру наукових досліджень 
комплексних транспортних проблем ДП «ДержавтотрансНДІпроект», доктор технічних 
наук, доцент, дійсний член Транспортної академії України 
 
https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=5681 

14. Застосування водню як моторного палива для автомобільних двигунів з 
іскровим запалюванням 
Ковальов Сергій Іванович, завідувач відділу забезпечення виконання міжнародних 
договорів у сфері транспорту «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 

Закревський Олександр Іванович, старший науковий співробітник ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект» 

Бугрик Олексій Вікторович, науковий співробітник ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 
кандидат технічних наук 

 

https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=6304 
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15. Роль нормування витрат палива в енергоефективності експлуатації 
транспортних засобів  

Колобов Костянтин Сергійович, завідувач науково-виробничої лабораторії 
енергетики та екології транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних 
наук 
Бондар Олександр Васильович, завідувач науково-виробничої лабораторії 
енергетики та екології транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних 
наук 
Мироненко Юрій Вікторович, провідний інженер ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Духота Олексій Олександрович, провідний інженер ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Гора Микола Дмитрович, завідувач сектору випробування транспортних засобів, 
двигунів і моторних палив ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 
https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=7450 

16. Оптимізація показників паливної економічності автомобілів-самоскидів у 
процесі розвантаження 

Свєтазаров Олександр Миколайович, асистент кафедри виробництва, ремонту та 
матеріалознавства Національного транспортного університету 

17. Гальмування автоцистерни з частково наповненою цистерною 

Попелиш Денис Михайлович, завідувач відділу оцінки відповідності переобладнання 
транспортних засобів та їхніх складових частин ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Сахно Володимир Прохорович, завідувач кафедри автомобілів Національного 
транспортного університету, доктор технічних наук, доцент, професор, дійсний 
член Транспортної академії України  
Горпинюк Андрій Васильович, начальник Центру наукових досліджень у сфері 
безпеки на транспорті ДП «ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
 
https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=8916 

18. Дослідження впливу штучних дорожніх нерівностей та їхньої швидкості 
долання на зміну реакцій у контакті шин із дорогою 
Сахно Володимир Прохорович, завідувач кафедри автомобілів Національного 
транспортного університету, доктор технічних наук, професор, дійсний член 
Транспортної академії України 
Назаренко Микола Борисович, заступник завідувача відділу, учений секретар ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», кандидат технічних наук 
Разбойніков Олександр Олександрович, асистент кафедри автомобілів 
Національного транспортного університету, кандидат технічних наук 
Трохимченко Володимир Миколайович, науковий співробітник ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», аспірант Національного транспортного університету 
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https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=9392 

19. Аналіз методів програмної діагностики дизельних двигунів 

Мешков Денис Вікторович, доцент кафедри ДВЗ Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук 
Божко Едуард Валерійович, аспірант Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
 
https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=10043 

20. Алгоритми управління свічками розжарювання під час холодного пуску 
автомобільного дизеля 

Левченко Денис Вадимович, аспірант  Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету 

 

https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=10290 

21. Моделювання електропневматичного гальмового приводу обладнаного 
модуляторами прямого перетікання повітря 

Куріпка Олександр Володимирович, аспірант  Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету 

22. До питання визначення споживчого критерію «ціна-якість» для пневматичних 
шин 

Борщевський Олексій Олексійович, науковий співробітник 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 

https://youtu.be/flA3hVzz3FU?list=PLeZaUfKXVim_LIsUMMIFmKlaIkbTnYuvz&t=11207 

 


