
Таблиця щодо інформації про наукову та професійну активність  

аспіранта Мартиненка Сергія Анатолійовича 

 
1. Основні публікації за 

напрямом дисертаційного 

дослідження 

Публікації за межами України в журналах, які включено до баз даних Scopus або 

Web of Science Core Collection 

 

Публікації за межами України в журналах, які не включено до баз даних Scopus або 

Web of Science Core Collection 

 

Публікації в журналах, що включені в категорію А переліку ВАК 

(Під час оприлюднення публікації в журналах категорії А автори повинні 

враховувати наявність в цих журналах відповідної спеціальності за якою планується 

захист аспіранта, інакше стаття не буде врахована під час захисту здобувача) 

 

Публікації в журналах, що включені в категорію Б переліку ВАК  

(Під час оприлюднення публікації в журналах категорії Б автори повинні 

враховувати наявність в цих журналах відповідної спеціальності за якою планується 

захист аспіранта, інакше стаття не буде врахована під час захисту здобувача) 

1. «Ефективність застосування діючої наочності на заняттях дисципліни 

«Електрообладнання автомобілів»  Київ, (1,2(47)’2019),  С.61-63, «ОСВІТА. 

ТЕХНІКУМИ. КОЛЕДЖІ»  

Публікації тез доповідей 

1. Мартиненко С.А., Усков О.І.  Підготовка кваліфікованих технічних кадрів  це 

надійний шлях до популяризації молодших спеціалістів. Збірник тез доповідей XVIII 

обласної науково-практичної конференції. – Харків : ХКТТ, 2019. – С.229-231. 

2. Martynenko S.А. Application of information systems in transport. Збірник тез 

доповідей V міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНАДУ, 2019. 

– С. 59-61. 

3. Мартиненко С.А. Якісна практична підготовка студентів спеціальності 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»  це вірний шлях до 

популяризації молодших спеціалістів. Збірник тез доповідей II-ої регіональної 

науково-практичної конференції. – Харків : ХКБАД, 2019. – С.119-121. 

4. Мартиненко С.А., Усков О.І. Проблеми та задачі, які вирішує циклова комісія 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» Збірник тез доповідей  

Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Маріуполь : ПДТУ, 2019. – С. 

553-554. 

5. Мартиненко С.А., Усков О.І. Імплементація закону України «Про фахову 

передвищу освіту» в межах роботи циклової комісії. Збірник тез доповідей ХIX-ої 

обласної науково-практичної конференції. – Харків : ХДАТК, 2020. 

 

Оприлюднені монографії 

 

Оприлюднені підручники або навчальні посібники 

 

Оприлюднені конспекти лекцій / практикуми / методичні вказівки або рекомендації 

призначені для здобувачів першого чи другого рівня вищої освіти 

 

Авторські свідоцтва, патенти на винаходи та патенти на корисні моделі 

 

2. Участь у конференціях та 

семінарах у тому числі за 

межами України 

1. XVIII-a Обласна науково-практична конференція педагогічних працівників 

вищої освіти «Шляхи і методи популяризації підготовки молодших спеціалістів в 

умовах реалізації закону України «Про освіту» ( м. Харків, Харківський коледж 

транспортних технологій, Україна 22 лютого 2019 форма участi - очна); 

2. V-а міжнародна науково-практична конференція магістрів, аспірантів і молодих 

вчених вищих технічних навчальних закладів «Внесок молодих учених у розвиток 

наукового потенціалу суспільства» (м. Харкiв, Харкiвський нацiональний 

автомобiльно-дорожнiй унiверситет, Україна, 24 квітня 2019 р., форма участi - очна); 

3. II-а регіональна науково-практична конференція  «PRACTICEFEST-2019» ( м. 

Харків, Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Україна, 24 жовтня 

2019 р., форма участi - заочна); 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та викладачів закладів 

вищої освіти «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи) м. 

Маріуполь, Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», Україна, 17 травня 2019 р., форма участi - заочна); 

5. ХIX-а Обласна науково-методична конференція педагогічних працівників ВНЗ  

«Організаційно-педагогічні проблеми і завдання імплементації Закону України «Про 

фахову передвищу освіту». ( м. Харків, Харківський державний автотранспортний 

коледж, Україна 21 лютого 2020 форма участi - очна); 



 

3. Участь у науково-дослідних 

роботах 

 

4. Участь у міжнародних 

наукових проектах 

 

5. Стажування за межами 

України (при наявності 

сертифікату) 

 

6. Наявність міжнародних 

сертифікатів зі знання іноземної 

мови на відповідному рівні 

 

7. Наявність сертифікатів, які 

підтверджують проходження 

курсів або лекцій з академічної 

доброчесності (у тому числі 

міжнародних) 

 

8. Проведення навчальних 

занять зі спеціальних технічних 

дисциплін (підтверджене 

відгуком гаранта відповідної 

освітньої програми першого чи 

другого рівня вищої освіти) 

1. Проведення занять з дисципліни «Електрообладнання автомобілів»  в 

Лозівській філії Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу. 

9. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю за межами 

навчального закладу, який 

закінчив здобувач (досвід його 

роботи перед вступом на 

навчання за третім освітньо-

науковим рівнем вищої освіти 

або досвід роботи під час 

навчання (для вечірньої або 

заочної форми навчання)) 

1. Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу. 

 


