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Министерство образования и науки Украины 

 

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-

ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

IV Международной научно-практической конференции 

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
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Харьков 2019



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

26 листопада 2019 р. 

 

9.00 – 10.00             Реєстрація учасників конференції (хол ХНАДУ) 

                                 ( Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, ХНАДУ)  

10.00 – 13.00          Відкриття конференції та проведення пленарного                         

                                засідання (конференц-зал ХНАДУ, ліве крило,  

                                другий поверх ) 

14.00 – 17.00           Секційні засідання конференції 

 

 

 

27 листопада 2019 р. 

 

9.00 – 13.00             Секційні засідання конференції 

14.00 –  16.00          Пленарне засідання,  

                                 обговорення та прийняття рішення конференції,  

                                 закриття конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

26 ноября 2019 г. 

 

9.00 – 10.00             Регистрация участников конференции (холл ХНАДУ) 

                                 ( Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 25, ХНАДУ)  

10.00 – 13.00          Открытие конференции и проведение пленарного                

                                заседания (конференц-зал ХНАДУ, левое крыло,  

                                второй этаж) 

14.00 – 17.00           Секционные заседания конференции 

 

 

 

27 ноября 2019 г. 

 

9.00 – 13.00             Секционные заседания конференции 

14.00 –  16.00          Пленарное заседание,  

                                 Обсуждение и принятие решения конференции,  

                                 закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Туренко А.М. – ректор ХНАДУ, д-р техн. наук, професор, Заслужений діяч 

науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, академік Транспортної 

академії України, голова організаційного комітету конференції 

Богомолов В.О. – проректор ХНАДУ з наукової роботи, д-р техн. наук, 

професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії 

України, академік Транспортної академії України, заступник голови організаційного 

комітету конференції 

Бекетов Ю.О. – декан факультету транспортних систем ХНАДУ, канд. екон. 

наук, відповідальна особа за організацію та проведення конференції 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

 

Наглюк І.С., завідувач кафедри організації та безпеки дорожнього руху, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, д-р техн. наук, 

професор 

Нагорний Є.В., завідувач кафедри транспортних технологій, Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет, д-р техн. наук, професор 

Горбачов П.Ф., завідувач кафедри транспортних систем і логістики, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, д-р техн. наук, 

професор 

Поліщук В.П., завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього 

руху Національного транспортного університету, д-р техн. наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії України 

Біліченко В.В., завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту 

Вінницького національного технічного університету, д-р техн. наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії України 

Плачінта Д.В., Державний експерт експертної групи з безпеки руху та 

перевезень Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури 

України 

Клец Д.М., проф., д-р техн. наук, Менеджер проекту «Реформа дорожньої 

галузі» Команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури України 

Варшава М.М., керівник  Експертної групи з безпеки руху та перевезень 

Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України 

Кірєєв В.І., Генеральний директор Білоруського науково-дослідного інституту 

транспорту «Транстехніка» 

Капський Д.В., д-р техн. наук, професор, декан автотракторного факультету 

Білоруського національного технічного університету (Білорусь) 

Пронелло Кристина, проф., доктор філософії, керівник дослідницької групи  

TRIS (Транспортні дослідження для інновацій і стійкого розвитку) в Політехнічному 

університеті Туріну, завідувач кафедрою «Інтелектуальні транспортні системи і 

територіальна динаміка» в Сорбоннському університеті (Італія) 

Рапазо Валентина, науковий співробітник Міжвузівського відділу 

регіональних і міських досліджень і планування (DIST) Політехнічного університету 

Туріну (Італія) 

Ельчин Назім огли Юсифзаде, канд. техн. наук, доцент, декан транспортного 

факультету, архітектурно-будівельний Університет (Азербайджан) 

Гелашвілі Отар Георгійович, декан транспортного і машинобудівного 

факультету, академік інженерної академії Грузії, д-р техн. наук, професор (Грузія) 

Рамона Лупу, експерт із комунікацій та кампаній з безпеки дорожнього руху, 

Проект «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні» 



Міхаель Шраге, Радник зі стратегічних питань дорожньої поліції та безпеки 

дорожнього руху, Консультативна місія Європейського союзу 

Олегас Прентковськіс, доцент, д-р, Вільнюський технічний університет 

ім. Гедімінаса, Головний редактор наукового журналу ТРАНСПОРТ (ISSN 1648-4142) 

(Литва) 

Віліус Бартуліс, доцент, д-р, декан факультету транспортного 

машинобудування, Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса (Литва) 

Ришард Свекатовській, д-р, кафедра наук про управління, Вища школа 

Логістики, Перший університет логістики в Польщі (Польща) 

Мороз М.М., завідувач кафедри транспортних технологій, д-р техн. наук, 

професор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Криштопа С.І., завідувач кафедрою автомобільного транспорту Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу, д-р техн. наук 

Лобашов О.О., завідувач кафедри транспортних систем і логістики 

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, 

д-р техн. наук, професор 

Кравченко О.П., завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій 

Державного університету «Житомирська політехніка», д-р техн. наук, професор,  

Монастирський Ю.А., завідувач кафедри автомобільного транспорту ДВНЗ 

«Криворізький національний університет», д-р техн. наук, професор 

Мурований І.С., завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій 

Луцького національного технічного університету, канд. техн. наук, доцент 

Батракова А.Г., завідувач кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, д-р техн. наук, 

професор 

Juraj Gerlici, Prof., Dr. Ing.Head of Department of Transport and Handling 

Machines, University of Žilina, Slovakia 

Тажигулова Г.О., д-р пед. наук, професор кафедри транспорту та 

професійного навчання Карагандінського державного університету ім. Е.А. Букетова 

(Казахстан) 

Овчаров М.С., канд. техн. наук, професор кафедри транспорту і професійного 

навчання Карагандінського державного університету ім. Е.А. Букетова (Казахстан) 
  

 

Відповідальний секретар організаційного комітету, професор кафедри  

організації та безпеки дорожнього рух, ХНАДУ, Степанов О.В.,  

тел. (057)707-37-06, 066-770-30-96 

 

Відповідальний за публікації, доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху 

ХНАДУ, Семченко Н. О., тел. (057)707-37-06 

 

E-mail: btdr@ukr.net 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Туренко А.Н. – ректор ХНАДУ, д-р техн. наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки и техники Украины, Лауреат Государственной премии Украины, 

академик Транспортной академии Украины, председатель организационного 

комитета конференции 

Богомолов В.А. – проректор ХНАДУ по научной работы, д-р техн. наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат 

Государственной премии Украины, академик Транспортной академии Украины, 

заместитель председателя организационного комитета конференции 

Бекетов Ю.А. – декан факультета транспортных систем ХНАДУ, канд. экон. 

наук, ответственное лицо за организацию и проведение конференции 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Наглюк И.С., заведующий кафедрой организации и безопасности дорожного 

движения, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, д-р 

техн. наук, профессор 

Нагорный Е.В., заведующий кафедрой транспортных технологий, 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, д-р техн. наук, 

профессор 

Горбачев П.Ф., заведующий кафедрой транспортных систем и логистики, 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, д-р техн. наук, 

профессор 

Полищук В.П., заведующий кафедрой транспортных систем и безопасности 

дорожного движения Национального транспортного университета, д-р техн. наук, 

профессор, заслуженный деятель - академик Транспортной академии Украины 

Биличенко В.В., заведующий кафедрой автомобилей и транспортного 

менеджмента Винницкого национального технического университета, д-р техн. наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, академик Транспортной 

академии Украины 

Плачинта Д.В., Государственный эксперт экспертной группы по безопасности 

движения и перевозок Директората по безопасности на транспорте Министерства 

инфраструктуры Украины 

Клец Д.М., проф., д-р техн. наук, Менеджер проекта «Реформа дорожной 

отрасли» Команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины 

Варшава Н.Н., руководитель Экспертной группы по безопасности движения и 

перевозок Директората по безопасности на транспорте Министерства 

инфраструктуры Украины 

Киреев В.И., Генеральный директор Белорусского научно-исследовательского 

института транспорта «Транстехника» (Беларусь) 

Капский Д.В., д-р техн. наук, профессор, декан автотракторного факультета 

Белорусского национального технического университета (Беларусь) 

Пронелло Кристина, проф., доктор философии, руководитель 

исследовательской группы  TRIS (Транспортные исследования для инноваций и 

устойчивого развития) в Политехническом университете Турина, заведующий 

кафедрой «Интеллектуальные транспортные системы и территориальная динамика» в 

Сорбоннском университете (Италия) 

Рапазо Валентина, научный сотрудник Межвузовского отдела региональных и 

городских исследований и планирования (DIST) Политехнического университета 

Турина (Италия) 



Ельчин Назим оглы Юсифзаде, канд. техн. наук, доцент, декан 

транспортного факультета, Архитектурно-строительный Университет (Азербайджан) 

Гелашвили Отар Георгиевич, декан транспортного и машиностроительного 

факультета, академик инженерной академии Грузии, д-р техн. наук, профессор 

(Грузия) 

Рамона Лупу, эксперт по коммуникациям и кампаниям по безопасности 

дорожного движения, Проект «Модернизация и повышение безопасности дорожной 

сети в Украине» 

Михаэль Шраге, Советник по стратегическим вопросам дорожной полиции и 

безопасности дорожного движения, Консультативная миссия Европейского союза 

Олегас Прентковскис, доцент, д-р, Вильнюсский технический университет 

им. Гедиминаса, Главный редактор научного журнала ТРАНСПОРТ (ISSN 1648-4142) 

(Литва) 

Вилиус Бартулис, доцент, д-р, декан факультета транспортного 

машиностроения, Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса (Литва) 

Рышард Свекатовский, д-р, кафедра наук об управлении, Высшая школа 

Логистики, Первый университет логистики в Польше (Польша) 

Мороз Н.Н., заведующий кафедры транспортных технологий, д-р техн. наук, 

профессор, Кременчугский национальный университет имени Михаила 

Остроградского 

Криштопа С.И., заведующий кафедрой автомобильного транспорта Ивано-

Франковского национального технического университета нефти и газа, д-р техн. наук 

Лобашов А.О., заведующий кафедрой транспортных систем и логистики 

Харьковского национального университета городского хозяйства 

имени А.Н. Бекетова, д-р техн. наук, профессор 

Кравченко А.П., заведующий кафедрой автомобилей и транспортных 

технологий Государственного университета «Житомирская политехника», д-р техн. 

наук, профессор,  

Монастырский Ю.А., заведующий кафедрой автомобильного транспорта 

ГВУЗ «Криворожский национальный университет», д-р техн. наук, профессор 

Мурованый И.С., заведующий кафедрой автомобилей и транспортных 

технологий Луцкого национального технического университета, канд. техн. наук, 

доцент 

Батракова А.Г., заведующий кафедрой проектирования дорог, геодезии и 

землеустройства, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 

д-р техн. наук, профессор 

Juraj Gerlici, Prof., Dr. Ing.Head of Department of Transport and Handling 

Machines, University of Žilina, Slovakia 

Тажигулова Г.О., д-р пед. наук, професор кафедры транспорта и 

профессионального обучения Карагандинского государственного университета им. 

Е.А. Букетова (Казахстан) 

Овчаров М.С., канд. техн. наук, кафедры транспорта и профессионального 
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Ответственный секретарь организационного комитета, профессор кафедры 

организации и безопасности дорожного движения, ХНАДУ, Степанов О.В, 
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Ответственный за публикации, доцент кафедры  

организации и безопасности дорожного движения, Семченко Н.А.,  

тел.(057)707-37-06 



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 25, ХНАДУ, м. Харків, Україна, 61002 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 25, ХНАДУ, г. Харьков, Украина, 61002 

 

 

 

 

 

E-mail: btdr@ukr.net 

 

 

mailto:btdr@ukr.net


26 листопада 2019 р. 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(10.00 – 13.00) 

 

1.  Туренко А.М. - Ректор ХНАДУ, вітальне слово. 

2.  Бекетов Ю.О. - декан факультету транспортних систем ХНАДУ, 

канд. екон. наук, професор 

3.  Кокот С.О. - Заслужений працівник транспорту України 

Член-кореспондент Транспортної Академії 

України 

Директор навчально-консультаційного центру 

АсМАП України (Асоціація міжнародних 

автомобільних перевізників України) 

4.  Добруха Л.Г. - Заступник директора навчально-

консультаційного центру АсМАП України 

(Асоціація міжнародних автомобільних 

перевізників України) з навчальної роботи 

Голова акредитаційного комітету Академії 

MCAT 

5.  Віктор Романов - Директор з розвитку  

Системи попередження аварій 

ТзОВ «Квінто-Плюс» 

6.  Козоріз В. П. - Віце-президент громадської організації 

«Товариство учасників руху», голова 

Громадської спілки захисту пішоходів 

7.  Степанов О.В. - Професор кафедри організації та безпеки 

дорожнього руху, ХНАДУ, д-р техн. наук, 

доцент  

8.  Рябушенко О.В. - Доцент кафедри організації та безпеки 

дорожнього руху, ХНАДУ, канд. техн. наук, 

доцент  

9.  Абрамова Л.С. - Професор кафедри організації та безпеки 

дорожнього руху, ХНАДУ, канд. техн. наук, 

доцент  

10.  Ширин В.В. - Доцент кафедри організації та безпеки 

дорожнього руху, ХНАДУ, канд. техн. наук, 

доцент  

 



26 ноября 2019 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(10.00 – 13.00) 

 

1. Туренко А.Н. - Ректор ХНАДУ, приветственное слово. 

2. Бекетов Ю.О.  - декан факультета транспортных систем 

ХНАДУ, канд. экон. наук, профессор 

3. Кокот С.А. - Заслуженный работник транспорта Украины 

Член-корреспондент Транспортной 

Академии Украины 

Директор учебно-консультационного центра 

АсМАП Украины (Ассоциация 

международных автомобильных 

перевозчиков Украины) 

4. Добруха Л.Г. - Заместитель директора учебно-

консультационного центра АсМАП Украины 

(Ассоциация международных автомобильных 

перевозчиков Украины) по учебной работе 

Председатель аккредитационного комитета 

Академии MCAT 

5. Виктор Романов - Директор по развития  

Системы предупреждения аварий 

ТзОВ «Квинто-плюс» 

6. Козорез В. П. - Вице-президент общественной организации 

«Общество участников движения», 

председатель Общественного союза защиты 

пешеходов 

7. Степанов А.В. - Профессор кафедры организации и 

безопасности дорожного движения, ХНАДУ, 

д-р техн. наук, доцент 

8. Рябушенко А.В. - Доцент кафедры организации и безопасности 

дорожного движения, ХНАДУ, канд. техн. 

наук, доцент 

9. Абрамова Л.С. - Профессор кафедры организации и 

безопасности дорожного движения, ХНАДУ, 

канд. техн. наук, доцент 

10. Ширин В.В. - Доцент кафедры организации и безопасности 

дорожного движения, ХНАДУ, канд. техн. 

наук, доцент 

 



1 секція.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  

НА ТРАНСПОРТІ  

 
Керівник секції: 

1. Бекетов Юрій Опанасович, декан Факультету транспортних систем, ХНАДУ, канд. екон. 

наук, проф., тел. +380 (57) 707 37 38.  

2. Рябушенко Олександр Васильович, заст. завідувача кафедри організації та безпеки 

дорожнього руху, ХНАДУ, канд. техн. наук, доц., тел. +380 (57) 707 37 06. 

 

Секретар секції: асистент кафедри організації та безпеки дорожнього руху, ХНАДУ, 

Засядько Дмитро Володимирович, тел. +380 (57) 707 37 06 

 

26 листопада 2019 р. 

 

14.00 - 17.00                                Робота секції (конференц-зал, 

                                                                     ліве крило, другий поверх) 

 

1. Досвід та проблеми підготовки фахівців з організації та безпеки дорожнього руху.  

Бекетов Юрій Опанасович, декан Факультету транспортних систем, канд. екон. наук, 

професор, Нефьодов Віктор Миколайович, заступник декана Факультету транспортних 

систем з навчально-методичної роботи, канд. техн. наук, доцент, Ярмак Тетяна Василівна, 

помічник декана Факультету транспортних систем з виховної роботи, канд. соціол. наук, 

доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

2. Проблеми організаційно-правового регулювання велосипедного руху в містах 

України. 

Клименко Станіслав Валерійович, Голова громадської організації, радник з питань 

розвитку велоінфраструктури Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, 

Штанько Ігор Ігорович, студент Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету, факультет транспортних систем 
 

3. Проблема оптимізації швидкісного режиму на вулично-дорожній мережі 

найкрупніших міст України.  

Рябушенко Олександр Васильович, доцент кафедри організації та безпеки дорожнього 

руху, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, канд. техн. наук, 

доцент  
 

4. Оценка применения практики «самоконтроля» на предприятиях, эксплуатирующих 

транспортные средства, в контексте современных условий и правового поля.  

Капский Д.В., д-р техн. наук, профессор, декан автотракторного факультета, Кот Е.Н., 

канд. техн. наук, доцент кафедры «Транспортные системы и технологии», Семченков 

С.С., м.т.н., старший преподаватель кафедры «Транспортные системы и технологии», 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 
 

5. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

Шатова Юлия Сергеевна, студентка, Кущенко Лилия Евгеньевна, канд. техн. наук, доцент 

кафедры ЭОДА, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, г. Белгород, Россия 



6. Залежність виду покарання від порушень правил дорожнього руху в країнах світу.  

Бережна Наталія Георгіївна, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій і 

логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка, Бережний Євген Вікторович, заступник начальника відділу 

управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в 

Харківській області, Гугняк Сергій Володимирович, т.в.о. заступника начальника 

Вовчанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській 

області 
 

7. Елементи теорії ігор на транспорті.  

Штанько І.І., ст. гр. Т-35-Т-17, Плехова Г.А., науковий керівник, доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

8. Правові питання підготовки операторів кар'єрних автосамоскидів. Монастирський 

Юрій Анатолійович, завідувач кафедри автомобільного транспорту, ДВНЗ «Криворізький 

національний університет», д-р техн. наук, професор, Бондар Ігор Вікторович, директор, 

Сервісний торгово-логістичний центр «БЕЛАЗ-Україна» 

 

2 секція. 

 

ВПЛИВ ФАКТОРУ ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕКУ ТРАНСПОРТНИХ 

ПРОЦЕСІВ: СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
 

Керівник секції: 

Степанов Олексій Вікторович, професор кафедри організації та безпеки дорожнього руху, д-

р техн. наук, доцент, тел. +380 (57) 707 37 06 

 

Секретар секції:  доцент кафедри організації і безпеки дорожнього руху ХНАДУ, канд. техн. 

наук, Капінус Сергій Васильович,  тел. +380 (57) 707 37 06 

 

26 листопада 2019 р. 

 

    14.00 - 17.00                                       Робота секції (ауд. 518) 

 

1. Аксіоматика інтелектуальних транспортних систем. Степанов Олексій Вікторович, 

професор кафедри організації та безпеки дорожнього руху, д-р техн. наук, доцент, Венгер 

Альбіна Сергіївна, аспірантка кафедри організації та безпеки дорожнього руху, Кулікова 

Марина Едуардівна ст. гр. Т-35т1-17, Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

 

2. Дорожній затор, як фактор розвитку втоми водія.  

Гюлєв Нізамі Уруджевич, професор кафедри Транспортних систем і логістики, д-р техн. 

наук, доцент, Лобашов Олексій Олегович, завідувач кафедри Транспортних систем і 

логістики, д-р техн. наук, професор,  

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. 

Харків 

 

3. Вплив електромагнітного випромінювання на функціональний стан організму водія 

и на дорожньо-транспортні події.  

Кравцов М. М., доцент кафедри МБЖД, Харківський національний автомобільно-

дорожній університет 



4. Інтелект на варті дорожньої безпеки.  

    Добруха Л.Г., аспірантка кафедри міжнародного транспорту і митного контролю, 

Національний транспортний університет, Київ, Україна Заступник директора «НКЦ 

АсМАП України» 

 

5. Влияние человеческого фактора на вероятность возникновения ДТП.  

Днистренко Никита Сергеевич, студент, Колодезная Анастасия Сергеевна, магистрантка, 

Кущенко Лилия Евгеньевна, канд. техн. наук, доцент кафедры ЭОДА,  

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, г. 

Белгород 
 

6. Еко-водіння - алгоритм паливної економічності та безпеки перевезень міським 

маршрутним автобусом.  

Кравченко Олександр Петрович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів і 

транспортних технологій, Чуйко Сергій Петрович, аспірант кафедри автомобілів і 

транспортних технологій   

Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир 
 

7. Дослідження умов та ризиків пішохідного руху в зоні розташування дитячих 

навчальних закладів з позиції користувачів пішохідних переходів.  

Птиця Геннадій Григорович, доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху, 

канд. техн. наук, Дрокіна Альона Володимирівна, магістрант, Морозов Євгеній 

Олександрович, магістрант  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

8. Влияние психоэмоциональных качеств водителя на БДД.  

Семенова Елена Дмитриевна, студентка, Кулыгина Наталья Андреевна, магистрантка, 

Кущенко Лилия Евгеньевна, канд. техн. наук, доцент кафедры ЭОДА,  

Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, г. 

Белгород, Россия 

 

 

27 листопада 2019 р. 

 

    9.00 - 13.00                                       Робота секції (ауд. 518) 

 

1. Сучасні дослідження системи «водій – транспортний засіб – дорожнє середовище».  

Кульбашна Надія Іванівна, канд. техн. наук, старший викладач кафедри електричного 

транспорту Харківського національного університету міського  господарства імені О. М. 

Бекетова 
 

2. Аналіз сучасних апаратно-програмних комплексів оцінки медико-психологічного 

стану водія.  

Лебедєв Валентин Володимирович, магістрант, Харківський національний університет 

радіоелектроніки 
 

3. Вплив фактора людини на надійність діяльності водія.  

Лобашов Олексій Олексійович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри транспортних 

систем і логістики, Прасоленко Олексій Володимирович, канд. техн. наук, доцент кафедри 

транспортних систем і логістики  

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 



4. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх водіїв.  

Бондаренко Володимир Васильович, професор, к.пед.н., доцент, Разумовська Надія 

Ринатівна, ст. викл., Ткаченко Ірина Володимирівна, ст. викл., Чепурна Вікторія 

Олександрівна, доцент, к.пед.н.,  доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

5. Оцінка якості організації перевезень на маршрутах міського пасажирського 

транспорту через стомлюваність пасажира.  

Вакуленко Катерина Євгеніївна, доцент кафедри ТСіЛ, канд. техн. наук, Харківський 

національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Лежнева Олена 

Іванівна, доцент кафедри Екології, канд. техн. наук, Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет, Соколова Надія Анатоліївна, асистент кафедри ТСіЛ, 

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Шиллє 

Наталія Вікторівна, завідувач лабораторією, асистент кафедри ТСіЛ, Харківський 

національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова 
 

6. Особливості формування систем підтримки прийняття рішень в управлінні 

дорожнім рухом у містах.   

Абрамова Людмила Сергіївна, професор кафедри організації і безпеки дорожнього руху, 

канд. техн. наук, доцент, Капінус Сергій Васильович, доцент кафедри організації і безпеки 

дорожнього руху, канд. техн. наук 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

7. Системи пасивної безпеки із використанням дитячих автокрісел.  

Очеповська Анастасія Андріївна, студентка групи ТТ-2016-2, Ткаченко Ірина 

Олександрівна, канд. техн. наук, доц. кафедри Транспортних систем і логістики,  

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 

м. Харків 

 

3 секція. 
 

РОЗВИТОК ДОРІГ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОРОЖНЬО-

ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

  
Керівник секції: 

1. Кравченко Олександр Петрович, завідувач кафедри автомобілів і транспортних 

технологій,  Державний університет  «Житомирська політехніка» , д-р техн. наук, проф.   

2. Холодова Ольга Олександрівна, доцент кафедри організації і безпеки дорожнього руху 

ХНАДУ, тел. +380 (57) 707-37-06 

 

Секретар секції: доцент кафедри організації і безпеки дорожнього руху ХНАДУ, канд. техн. 

наук, Запорожцева Олена Володимирівна, тел. +380 (57) 707 37 06 

 

26 листопада 2019 р. 

    14.00 - 17.00                                       Робота секції (ауд. 526) 
 

1. Щодо альтернативних технічних рішень забезпечення безпеки руху.  

Густєлєв Олександр Олександрович, старший викладач кафедри дорожньо-будівельних 

матеріалів і хімії, Осипов Валентин Олександрович, канд. техн. наук, доцент кафедри 

транспортних технологій,  

Національний транспортний університет 

 



2. Ключевые показатели эффективности для оценки безопасности интеллектуальных 

транспортных систем (опыт Евросоюза).  

Горяинов Алексей Николаевич, доцент кафедры ТТЛ Харьковского национального 

технического университета сельского хозяйства им. П. Василенко, канд. техн. наук  

 

3. Оцінка ефективності світлофорного регулювання на перехресті. 

Очеретенко Сергій Валентинович, доцент кафедри ТСЛ, канд. техн. наук, доцент, 

Огульчанська Дар'я Сергіївна, магістрант 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

4. Аналіз області застосування засобів заспокоєння руху.  

Батракова Анжеліка Геннадіївна, завідувач кафедри проектування доріг, геодезії і 

землеустрою, д-р техн. наук, професор  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

5. Дослідження руху пішоходів на регульованих перехрестях.  

Холодов Олег В’ячеславович, студент групи М РозТранс 2019-1, Бугайов Ігор Сергійович, 

асистент кафедри Транспортних систем і логістики 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

6. Розрахунок необхідної пропускної здатності кільцевих та хордових транспортних 

ланок для відведення транзитних потоків автотранспорту з центру міста.  

Засядько Дмитро Володимирович, асистент кафедри організації та безпеки дорожнього 

руху, Харківський національний автомобільно-дорожній університет  

 

7. Вплив забруднень придорожнього простору на безпеку руху автотранспортних 

потоків. 

Кофанова Олена Вікторівна, професор кафедри ІЕ, д-р наук, Кофанов Олексій Євгенович, 

асистент кафедри ІЕ, канд. наук  

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського", м. Київ 

 

27 листопада 2019 р. 

 

    9.00 - 13.00                                       Робота секції (ауд. 526) 

 

1. Удосконалення сервісної інфраструктури на автомобільних магістралях – шлях до 

підвищення безпеки руху.  

Кравченко Олександр Петрович, завідувач кафедри автомобілів і транспортних 

технологій, д-р техн. наук, проф., Левківський Олександр Анатолійович, аспірант кафедри 

автомобілів і транспортних технологій, Рус-Радаєв Віктор Михайлович, провідний 

фахівець кафедри автомобілів і транспортних технологій  

Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир 

 

2. Возможности интеграции интеллектуальных транспортных систем в дорожно-

транспортную инфраструктуру современного города.  

Рынкевич С.А., д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Транспортные системы 

и технологии», Кот Е.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры «Транспортные системы и 

технологии», Семченков С.С., м.т.н., старший преподаватель кафедры «Транспортные 

системы и технологии» 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь  



3. Підвищення якості транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг 

шляхом застосування резинобетону.  

Кутья Олеся Валеріївна, викладач, Насіров Аміл Ельман огли, аспірант, Харківський 

національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 

 

4. Методи оцінки безпеки руху.  

Ряпухін Віталій Миколайович, професор кафедри Проектування доріг, геодезії і 

землеустрою, канд. техн. наук, доцент, Онікієнко Ілля Вікторович, магістрант, дорожньо-

будіівельний факультет,  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

5. Влияние развития дорожно-транспортной инфраструктуры на ДТП.  

Давыдова Екатерина Владимировна, студентка, Кущенко Лилия Евгеньевна, канд. техн. 

наук, доцент кафедры ЭОДА,  

Белгородский государственный технологический университет имени В .Г. Шухова, 

г. Белгород, Россия 

 

6. До питання актуальності статистичного аналізу дорожньо-транспортних пригод.  

Густєлєв Олександр Олександрович, старший викладач кафедри дорожньо-будівельних 

матеріалів і хімії, Осипов Валентин Олександрович, канд. техн. наук, доцент кафедри 

транспортних технологій,  

Національний транспортний університет 

 

7. Аналіз методів оцінки безпеки дорожнього руху.  

Дорожко Євген Вікторович, доцент кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, канд. техн. наук  

 

8. Щодо визначення допустимої пішохідної дистанції при обслуговуванні автомобілів 

об’єктами паркування.  

Холодова Ольга Олександрівна, доцент кафедри організації і безпеки дорожнього руху, , 

канд. техн. наук, доцент, Северин Олександр Олександрович, доцент кафедри 

транспортних технологій, , канд. техн. наук, доцент, Шуліка Ольга Олександрівна, доцент 

кафедри транспортних технологій, , канд. техн. наук, доцент  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

9. Пешеход, как наиболее уязвимый участник дорожного движения. 

Бережная Наталия Георгиевна, канд. техн. наук, доцент кафедры транспортных 

технологий и логистики Харьковского национального технического университета 

сельского хозяйства имени Петра Василенка, Волкова Татьяна Викторовна, канд. техн. 

наук, доцент кафедры транспортных технологий Харьковского национального 

автомобильно-дорожного университета 

 

10. Вплив нерівностей дорожнього покриття на режими руху транспортного потоку. 

Кіяшко Ігор Володимирович, професор Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету, канд. техн. наук, доцент 

 

11. Забезпечення сталої швидкості транспортних потоків в режимі координованого 

управлінні на міських магістралях. 

Кулик Микола Михайлович, магістрант кафедри організації і безпеки дорожнього руху, 

Ширін Валерій Вікторович, доцент кафедри організації і безпеки дорожнього руху,  

канд. техн. наук, доцент  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 



12. Зниження екологічного навантаження міського середовища за рахунок 

вдосконалення засобів організації дорожнього руху. 

Тесля Максим Миколайович, аспірант кафедри організації і безпеки дорожнього руху, 

Ширін Валерій Вікторович, доцент кафедри організації і безпеки дорожнього руху,  

канд. техн. наук, доцент  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

13. Використання технічних периферійних засобів автоматизованих систем керування 

дорожнім рухом на ВДМ міста.   

Левченко Олена Сергіївна, ст. викл. кафедри організації та безпеки дорожнього руху, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Мухін Дмитро 

Едуардович, інженер, ТОВ «ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ» 

 

14. Метод повышения безопасности дорожного движения транспортных средств и 

снижение риска возникновения дорожно-транспортного происшествия  
    Хрипченко М. С., доцент кафедры автомобилей и сервиса, канд. техн. наук, Бусарин Э. Н., 

доцент кафедры организации перевозок и безопасности движения, канд. техн. наук, 

Кораблев Р. А., доцент кафедры организации перевозок и безопасности движения, канд. 

техн. наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 
 

15. Напрямки впровадження удосконаленої автоматизованої системи керування 

дорожнім рухом у великих містах. 

Ярута Антон Миколайович, завідувач відділення «Транспортних технологій» ХДАК, 

канд. техн. наук 

 

16. Принципи роботи перетинань в різних рівнях із зміною напрямків смуг руху. 

Запорожцева Олена Володимирівна, доцент кафедри ОіБДР, канд. техн. наук, Козлова 

Тетяна Андріївна, студентка 4 курсу ФТС 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

17. Моделювання та оптимізація комунікаційних з’єднань в неоднозв’язних галузях 

при моделюванні транспортних мереж.   

Плехов Д.А., ст. гр.ЕАз-71-1, Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет, Алісєйко Є.В.,  доцент кафедри Інформаційних технологій, канд. техн. наук, 

Харківський торгово-економічний інститут 
 

18. Интерфейс системы LINUX при решении задач транспортного моделирования.   

Дашковский В.И., ст. гр. МС-11-18, Шевченко В.А., научный руководитель, доц. каф. 

ИПМ, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

19. AdobePhotoShop в транспортном моделировании.   

Конотоп М.А., ст. гр. М-12-18, Шевченко В.А., научный руководитель, доц. каф. ИПМ 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

20. Використання інформаційних технологій при проектуванні та будівництві 

автомобільних доріг .   

Бугрим Є. Ю., ст. гр.  ДГ-11-18, Кудін А. І., науковий керівник, доц. каф. ІПМ  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

21. Приклад розробки виробничої програми дорожньо-будівельної організації при 

проектуванні доріг.   

Рябушко І., ст. гр. АПТ-18-11, Козачок Л.М., науковий керівник, ст. викладач каф. ІПМ 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 



22. Операционные системы для мобильных устройств: развитие дальнейшего 

использования в навигации.   

Тугай Т.Ю., ст. гр. Т-18-11, Скрипина И.В., научный руководитель, ст. преп. каф. ИПМ 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

23. Історія розвитку ANDROID та використання у автомобільно-дорожній галузі.   

Глоба Є.О., ст. гр. Е-18-11, Фастовець В.І., науковий керівник, доц. каф. ІПМ 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
24. Проблема затримок та складність методик оцінки якості ОДР. 

      Ільїн К. Є., студент групи ТД-61-18, Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

 

25. Оценка экологической безопасности автомобиля.   

Кривошапов С. И., доцент кафедры «Технической эксплуатации и сервиса автомобилей 

им. проф. Н.Я. Говорущенко», канд. техн. наук, доцент, Себко Д. П, студент группы Ам-

64-18, Автомобильный факультет 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

 

4 секція. 
 

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, 

АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ДТП 

 
Керівник секції: 

Абрамова Людмила Сергіївна, заст. завідувача кафедри організації та безпеки дорожнього 

руху ХНАДУ, канд. техн. наук, проф., тел. +380 (57) 707 37 06. 

 

Секретар секції: доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху ХНАДУ Ширін 

Валерій Вікторович, канд. техн. наук, тел. +380 (57) 707 37 06 

 

26 листопада 2019 р. 

 

    14.00 - 17.00                                       Робота секції (ауд. 511) 
 

1. Метод оцінки рівня безпеки руху енергетичними характеристиками транспортного 

потоку. 

Шаша Ігор Костянтинович, професор кафедри автобронетанкової техніки, Національна 

академія Національної гвардії України, д-р техн. наук, професор 

 

2. Особливості діагностування гібридних автомобілів та електромобілів на 

стаціонарних стендах.  

Мармут Ігор Арнольдович, доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, канд. техн. наук, 

доцент 

 

3. Проблеми невизначеності даних в автотехнічній експертизі дорожньо-транспортних 

пригод.  

Кашканов Андрій Альбертович, докторант кафедри автомобілів Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету, канд. техн. наук, доцент 



4. Ймовірнісні складові визначення рівнів аварійності на автомобільних дорогах 

загального користування.  

Абрамова Людмила Сергіївна, професор кафедри організації та безпеки дорожнього руху, 

канд. техн. наук, доцент, Птиця Геннадій Григорович, доцент кафедри організації та 

безпеки дорожнього руху, канд. техн. наук  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

5. Влияние технического состояния тормозной системы на активную безопасность 

транспортного средства.  

Наглюк Михаил Иванович, ассистент кафедры технической эксплуатации и сервиса 

автомобилей, канд. техн. наук; Пунтус Сергей Александрович, магистрант кафедры 

технической эксплуатации и сервиса автомобилей, , бакалавр.  

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет  

 

6. ДТП, що не підлягають обліку: трансформація переліку  

Кищун Володимир Андрійович, канд. екон. наук, доцент кафедри автомобілів і 

транспортних технологій, Луцький НТУ 

 

7. Використання штучних нейронних мереж в діагностуванні потужності окремих 

циліндрів автотракторних двигунів при їх відключенні. 

Полянський Олександр Сергійович, професор каф. ТМ і РМ, д-р техн. наук , професор, 

Молодан Андрій Олександрович, доцент каф. ТМ і РМ, канд. техн. наук , доцент, 

Власенко Олексій Валерійович, аспірант каф. ТМ і РМ, Устінов Артем Сергійович, 

аспірант каф. ТМ і РМ, Вязеленко Володимир Костянтинович, аспірант каф. ТМ і РМ 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  

 

27 листопада 2019 р. 

 

    9.00 - 13.00                                       Робота секції (ауд. 511) 

 

1. Рівень користування ременями безпеки водіями та пасажирами міста Харків.  

Цевменко Євгеній Володимирович, магістрант кафедри організації та безпеки дорожнього 

руху, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, бакалавр, Наглюк 

Іван Сергійович, завідувач кафедри організації та безпеки дорожнього руху, Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет, д-р техн. наук, Krsto LIPOVAC, chief of 

department for traffic safety and road vehicles, The Faculty of Transport and Traffic Engineering 

University of Belgrade, PhD, Шевцов Дмитро Дмитрович, аспірант кафедри організації та 

безпеки дорожнього руху, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 

магістр 

 

2. До питання підвищення ефективності світлофорного регулювання.  

Денисенко Олег Васильович, доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет, канд. техн. наук, доцент 

 

 

3. Ідентифікація дальності видимості об’єктів на дорозі в темну пору доби при 

проведенні автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод.  

Кужель Володимир Петрович, канд. техн. наук, доц., доцент кафедри автомобілів та 

транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет 



4. Вплив часу реакції водія на гальмування транспортного потоку. 

Мурований Ігор Сергійович, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій, 

доцент, Дембіцький Валерій Миколайович, старший викладач кафедри автомобілів і 

транспортних технологій,  

Луцький національний технічний університет, кандидат технічних наук 

 

5. Рівень безпеки автобусних перевезень в Україні.  

Ніколенко Тетяна Василівна, магістрант, Семченко Наталія Олександрівна, доцент 

кафедри організації та безпеки дорожнього руху, канд. техн. наук  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

6. Уровень автомобилизации и безопасности движения в Китайской Народной 

Республике.  

Ли Сян, магистрант Семченко Наталья Александровна, доцент кафедры организации и 

безопасности дорожного движения, канд. техн. наук  

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

7. Реалізація алгоритму функціонування системи попередження зіткнень в зонах 

обмеженої видимості.  

Тімонін Володимир Олексійович, канд. техн. наук, с.н.с, доцент кафедри комп’ютерних 

технологій та мехатроніки, Пономарьов Андрій Євгенійович, студент МК-51-19,  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

8. Використання інформаційних технологій для підвищення безпеки дорожнього руху.  

Симбірській Геннадій Дмитрович, доцент, канд. техн. наук, доцент, Петренко Олег 

Іванович, студент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

9. Підвищення стійкості та керованості легкових автомобілів під час екстрених 

гальмувань.  

Назаров Олександр Іванович, доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 
 

10. Перевірка тягово-швидкісних властивостей колісних машин у дорожніх умовах.  

Зибцев Юрій Васильович, ст. викладач, Харківський національний автомобільно-

дорожній університет 

 

11. Система контролю стомлення м’язів водія перед рейсом. 

Жемчужкіна Тетяна Володимирівна, доцент, канд. техн. наук, доцент, Носова Тетяна 

Віталіївна, доцент, канд. техн. наук, доцент, Малахова Олена Юріївна, ст. гр. БІБМІу-19-1, 

ХНУРЕ 

 

12. Характерные особенности автотехнической экспертизы ДТП. 

Моисеева Алина Романовна, студентка, Кущенко Сергей Викторович, канд. техн. наук, 

доцент кафедры ЭОДА,   

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, 

г. Белгород, Россия 

 

13. Проблеми розвитку інтелектуальних автомобілів. 

Бажинов Анатолій Васильович, доцент кафедри Організації і безпеки дорожнього руху, 

канд. техн. наук, доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет  
 

14. Переваги комплексної схеми організації дорожнього руху при підвищенні безпеки 

дорожнього руху. 

Безбородов Дмитро Ігорович, аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 



 

15. Від автомобільних шин до харчових продуктів, мікропластик скрізь. 

Шумейко Дарина Олегівна, ст. групи Е-32 Харківського національного університету 

будівництва та архітектури 
 

16. Использование программного обеспечения в автомобилях для повышения 

безопасности на дорогах. 

Болгов Д.А., Безродная А.В., ст. гр. А-18-11, Костикова М.В., научный руководитель: 

канд. техн. наук, доцент каф. ІПМ 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

17. Кодування аналогової (безперервної) графічної і звукової інформації методом 

дискретизації. 

Гнатова Г.А., Тижненко О.В., ст. гр. АЕ-18-11, Костікова М.В., науковий керівник, канд. 

техн. наук, доцент каф. ІПМ 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

18. Бортовые компьютеры MULTITRONICS. 

Чёрный Е.Е., Новиков С.А., ст. гр. АЭ-18-11, Костикова М.В., научный руководитель, 

канд. техн. наук, доцент каф. ИПМ 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

19. 3D моделирование. 

Кондратьев Б.В., ст. гр. М-11-18, Шевченко В.А., научный руководитель, доц. каф. ІПМ 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет  

 

20. USB-флеш-накопитель и его использование для безопасности дорожного движения. 

Кортяк А.С., ст. гр. МС-11-18 , Шевченко В.А., научный руководитель, доц.  каф. ІПМ 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

21. Библиотеки DIRECTX и OPENGL: перспективы использования сохранения 

информации в дорожно-транспортных происшествиях. 

Некрасова А.С., ст. гр. ЭП-18-11, Фастовец В.И., научный руководитель, доц. каф. ІПМ 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

22. Комп’ютерна анімація: використання у програмах з безпеки дорожнього руху. 

Тімченко Е.С., ст. гр. ЕА-18-11, Фастовець В.І., науковий керівник, доц. каф. ІПМ 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

23. Особливості використання microsoft excel для обробки великих масивів даних. 

Використання для обробки зберігання даних ДТП. 

Онишко І.В., ст. гр. ДГ-11-18, Кудін А. І., науковий керівник, доц.каф. ІПМ 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

24. Операционные системы: використання для підвищення безпеки руху. 

Самойлов А.Б., ст. гр. Т-18-13, Скрипина И.В., научный руководитель, ст. преп. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 



5 секція. 

 
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ ТА МЕДИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ 

ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ТА 

ЗМІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ І КОМФОРТУ НА ДОРОГАХ 

 
Керівники секції: 

Козоріз Віктор Петрович, віце-президент громадської організації «Товариство учасників 

руху», голова Громадської спілки захисту пішоходів, тел. +380 (50) 20 19 359. 

 

Секретар секції: ст. викл. кафедри організації та безпеки дорожнього руху, ХНАДУ, 

Левченко Олена Сергіївна, тел. +380 (57) 707 37 06. 

 

27 листопада 2019 р. 

 

    9.00 - 13.00                                       Робота секції (ауд. 518) 

 

1. Температурні умови зберігання складових автомобільної аптечки. Проблеми 

Монастирський Юрій Анатолійович, завідувач кафедри автомобільного транспорту ДВНЗ 

«Криворізький національний університет», д-р техн. наук, професор 

 

2. Обробка зображень для відеодерматоскопії. 

Ісаєва Ольга Андріївна, студентка, Аврунін Олег Григорович д-р техн. наук, професор, 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

 

3. Можливості оцінки мікроциркуляції за допомогою капіляроскопії. 

Ковальова Анастасія Андріївна, студент, Аврунін Олег Григорович, професор, д-р техн. 

наук, Харківський національний університет радіоелектроніки 

 

4. Роль громадських формувань та ЗМІ у забезпеченні безпеки і комфорту на дорогах.  

Козоріз Віктор Петрович, віце-президент громадської організації «Товариство учасників 

руху», голова Громадської спілки захисту пішоходів 

 

5. Використання інформаційного ресурсу для забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Арсеньєва Наталія Олександрівна, доцент кафедри проектування доріг, геодезії і 

землеустрою Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, канд. 

техн. наук 

 

 

 
27 листопада 2019 р. 

 

14.00 - 16.00                           Пленарне засідання,  

                                                 обговорення та прийняття рішення конференції,  

                                                закриття конференції (ауд.523) 



Для нотаток (для заметок) 
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Організатори конференції 

 висловлюють учасникам  

щиру подяку та бажають 

 подальшої співпраці,  

нових наукових досягнень  

та значних успіхів 
 

 

 

 

 

 

Организаторы конференции 

выражают участникам 

искреннюю благодарность и желают 

дальнейшего сотрудничества, 

новых научных достижений 

и значительных успехов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


