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№ 
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.  
Конструктивна безпека транспортних засобів 

Наглюк І.С. д.т.н., професор 
01.09.2021 31.08.2022 стаття 

2.  

Вплив паркування транспортних засобів на пропускну 

спроможність вулично-дорожньої мережі 

Холодова О.О. к.т.н, доцент 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 

3.  

Моніторинг транспортних потоків у питанні зменшення 

рівня завантаженості рухом центральних вулиць великих та 

значних міст 

Засядько Д.В. асистент 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 



4.  

Дослідження впливу рівня життя населення на показники 

аварійності 

Семченко Н.О. к.т.н, доцент 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 

5.  

Удосконалення організації дорожнього руху на 

автомобільних шляхах 

Запорожцева О.В. к.т.н, доцент 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 

6.  
Формалізація методів управління дорожнім рухом у містах 

Абрамова Л.С. д.т.н., професор 
01.09.2021 31.08.2022 стаття 

7.  

Вплив параметрів взаємодії транспортних та пішохідних 

потоків на ефективність дорожнього руху 

Ширін В.В. к.т.н., доцент 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 

8.  

Вплив руху засобів індивідуальної мобільності в умовах 

міста на організацію та безпеку дорожнього руху 

Птиця Г.Г. к.т.н, доцент 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 

9.  

Актуальні напрямки проектування транспортних систем та 

вулично-дорожніх мереж міст 

Капінус С.В. к.т.н., доцент 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 

 

 

 

 

10.  
Фірмовий автосервіс та управління надійністю 

транспортних машин 

Бажинов А.В. к.т.н., доцент 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 

11.  
Інтелектуальні транспортні системи і БЕЗПЕКА 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Степанов О.В. д.т.н., професор 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 



12.  
Дослідження швидкісного режиму на ділянках ВДМ міста 

Рябушенко О.В. к.т.н., доцент 
01.09.2021 31.08.2022 стаття 

13.  
Оцінка впливу тривалості проміжного такту на безпеку 

дорожнього руху 

Левченко О.С. старший викладач 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 

14.  
Дослідження взаємозв’язку методів організації дорожнього 

руху і екологічного навантаження транспортної мережі міст 

Бугайова М.О., асистент 

01.09.2021 31.08.2022 стаття 

 

 

 

 

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


