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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

держбюджетних науково-дослідних робіт кафедри організації і безпеки дорожнього руху 

на 2022 – 2023 роки 

 

Тема: Перспективні напрямки вирішення проблеми підвищення безпеки дорожнього руху 

УДК 656 

 

 

№ 
Назва теми, П. І. Б. виконавців, 

науковий ступень, вчене звання 

Термін виконання 
Очікуваний 

науково-

технічний і 

економічний 

результат 
Початок Закінчення 

1 2 3 4 5 

1.  

Використання ременя безпеки водіями легкових автомобілів 

під час воєнного часу в м. Харків 

Наглюк І.С. д.т.н., професор 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

2.  

Дослідження впровадження одностороннього руху на 

вулично-дорожній мережі міста  

Холодова О.О. к.т.н, доцент 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

3.  

Особливості розподілення транспортних кореспонденцій в 

великих та значних містах з радіально-кільцевим 

плануванням 

Засядько Д.В. асистент 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 



1 2 3 4 5 

4.  

Використання методу узагальнених змінних для кількісного 

аналізу транспортного потоку  

Запорожцева О.В. к.т.н, доцент 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

5.  

Формування принципів проектування гібридної системи 

управління дорожнім рухом 

Абрамова Л.С. д.т.н., професор 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

6.  

Аналіз особливостей і перспектив розвитку велосипедної 

інфраструктури в містах України 

Ширін В.В. к.т.н., доцент 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

7.  

Аналіз впливу елементів інженерного облаштування блок-

посту на ефективність дорожнього руху  

Птиця Г.Г. к.т.н, доцент 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

8.  

Аналіз впливу засобів примусового зниження швидкості на 

ефективність дорожнього руху  

Капінус С.В. к.т.н., доцент 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

9.  

Аналіз функціонування транспортної системи «автомобільні 

дороги державного та місцевого значення – національні та 

міжнародні транспортні потоки»  

Бажинов А.В. к.т.н., доцент 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

 



 

1 2 3 4 5 

10.  

Підвищення безпеки дорожнього руху шляхом 

удосконалення спеціалізованих технічних засобів підготовки 

водіїв 

Степанов О.В. д.т.н., професор 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

11.  
Методи фіксації швидкості транспортних засобів на вулицях 

та дорогах при проведенні наукових досліджень  

Рябушенко О.В. к.т.н., доцент 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

12.  
Застосування автоматизованої системи керування дорожнім 

рухом у містах 

Левченко О.С. старший викладач 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

13.  
Застосування імітаційного моделювання для запровадження 

заходів з організації дорожнього руху на перехресті 

Бугайова М.О., старший викладач 

01.09.2022 31.08.2023 стаття 

 

 

 

 

Зав. кафедри ОБДР д.т.н., проф.            Іван НАГЛЮК 


