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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
держбюджетних науково-дослідних робіт кафедри організації і безпеки дорожнього руху 

на 2019 – 2020 роки 
Загальна тема: Перспективні напрямки вирішення проблеми підвищення безпеки дорожнього руху 
УДК 656 

Термін виконання 

№ 
Назва теми, П. І. Б. виконавців, 
науковий ступень, вчене звання 

Початок Закінчення 

Очікуваний 
науково-

технічний і 
економічний 

результат 
1 2 3 4 5 

1.  

Використання ременя безпеки водіями легкових автомобілів 

в м. Харків 

 
Наглюк І.С. д.т.н., професор 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

2.  

Спосіб визначення допустимої пішохідної дистанції при 

обслуговуванні автомобілів об’єктами обслуговування 

 
 
Холодова О.О. к.т.н, доцент 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

3.  

Особливості використання глобальних навігаційних систем 

для отримання значень параметрів транспортних потоків 

 

Засядько Д.В. асистент 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 



1 2 3 4 5 

4.  

Дослідження впливу економічних факторів на рівень 

автомобілезації 

 
Семченко Н.О. к.т.н, доцент 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

5.  

Розподіл затримок транспортних засобів на смугах 

автомагістралей 

 
Запорожцева О.В. к.т.н, доцент 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

6.  

Теоретичні основи управління дорожнім рухом на 

стратегічному рівні системи управління 

 
Абрамова Л.С. к.т.н., проф. 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

7.  

Підвищення якості координованого управління на міських 

магістралях 

 
Ширін В.В. к.т.н., доцент 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

8.  

Аналіз структури управління безпекою дорожнього руху 

 
 
Птиця Г.Г. к.т.н, доцент 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

9.  

Формування бази моделей зміни інтенсивності 

транспортних потоків на вулицях міста різних категорій 

 
Капінус С.В. к.т.н., доц. 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

 



 

1 2 3 4 5 

10.  

Результати оцінки рівня небезпеки транспортних потоків на 

вулично-дорожній мережі і обґрунтування заходів з його 

зниження 

 
Бажинов А.В. к.т.н., доцент 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

11.  

Сучасний погляд на безпеку дорожнього руху: 

концептуальний аспект 

 

 
 
Степанов О.В. д.т.н., доцент 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

12.  

Дослідження впливу швидкісного режиму на показники 

аварійності 

 
Рябушенко О.В. к.т.н., доцент 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

13.  

Порівняльний аналіз сучасних детекторів транспорту 

 
Левченко О.С. асистент 

01.09.2019 31.08.2020 стаття 

 
 

 

 

Зав. кафедрою д.т.н., проф.            Наглюк І. С. 


