
Таблиця щодо інформації про наукову та професійну активність  

аспіранта Савченко Євгена Лукіча 

 
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) 

 

Публікації тез доповідей 

1. «Savchenko Ie. L. Étude Des Systemes De Contrôle De La Suspension Pneumatique 

Des Véhicules Automobiles» Студентство. Наука. Іноземна мова: збірник наукових 

праць студентів, аспірантів та молодих науковців. Випуск 10, Частина 1. – Харків: 

ХНАДУ, 2018 . – С. 300-302 

2. Є.Л. Савченко, М.Г. Михалевич «Система керування пневматичною підвіскою 

автотранспортних засобів категорії N3, M3» Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Автомобільний транспорт в аграрному секторі: 

проектування, дизайн та технологічна експлуатація». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 

74-75. 

3. Савченко Є.Л., Михалевич М.Г. «Система керування пневматичною підвіскою 

колісних транспортних засобів категорії N3, M3» Наукові праці Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасні технології на автомобільному транспорті 

та машинобудуванні». – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. __-__. 

Оприлюднені монографії 

1. Експериментальні дослідження динаміки спортивного автомобіля з елементами 

пасивної безпеки і несучою системою з композитних матеріалів : монографiя / [А.М. 

Туренко, В.І. Клименко, А.В. Ужва, Є.Л. Савченко, О.В. Сергієнко, І.В. Лукашов, 

В.О. Шаповаленко, Т.Л. Ламла] ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-

дор. ун-т. - Харкiв : ХНАДУ, 2016. - 103 с. 

2. Оценка напряженно деформированного состояния несущих систем и элементов 

конструкции из современных материалов в спортивных автомобілях : монографiя / 

[А.М. Туренко, В.І. Клименко, А.В. Ужва, Т.Л. Ламла, Є.Л. Савченко, О.В. Сергієнко, 

І.В. Лукашов, В.О. Шаповаленко] ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. 

автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв : ХНАДУ, 2016. - 204 с. 

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 

1. Пат. 123681 Україна, МПК (2018.01) F16H 61/00. Спосіб формування керуючого 

впливу на електропневматичний апарат під час керування зчепленням / заявники, 

Клименко В.І., Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., Михалевич М.Г., Ярита О.О., 

Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О.; патентовласники: Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет; Клименко В.І. Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., 

Михалевич М.Г., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О. – u201707300; заявл. 

11.07.2017; опубл. 12.03.2018, бюл.№5 

2. Пат. 125238 Україна, МПК (2018.01) F16D 25/00. Електропневматична система 

керування зчепленням / заявники, Клименко В.І., Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., 

Михалевич М.Г., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О.; патентовласники: 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Клименко В.І. 

Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., Михалевич М.Г., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха 

Ю.О. – u201707303; заявл. 11.07.2017; опубл. 10.05.2018, бюл.№9 

3. Пат. 125237 Україна, МПК (2018.01) F16D 25/00. Пристрій компенсації хода 

штока в гідропневматичному підсилювачі зчеплення / заявники, Клименко В.І., 

Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., Михалевич М.Г., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха 

Ю.О.; патентовласники: Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет; Клименко В.І. Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., Михалевич М.Г., Ярита 



О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О. – u201707298; заявл. 11.07.2017; опубл. 10.05.2018, 

бюл.№9 

2. Участь у конференціях та 

семінарах у тому числі за 

межами України 

1) 82-а науково-технiчна та науково-методична конференцiя Харківського 

національного  автомобiльно-дорожнього унiверситету (м. Харкiв, Харкiвський 

нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет, Україна, 7 − 11 травня 2018 р., 

форма участi - очна); 

2) Мiжнародна науково-практична конференцiя «Новітні технології розвитку 

автомобільного транспорту» (м. Харкiв, Харківський нацiональний автомобiльно-

дорожнiй унiверситет, Україна, 14− 19 жовтня 2018 р., форма участi - очна); 

3) 83-а науково-технiчна та науково-методична конференцiя Харківського 

національного  автомобiльно-дорожнього  унiверситету (м. Харкiв, Харкiвський 

нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет, Україна, 13 − 17 травня 2019 р., 

форма участi - очна); 

4) Всеукраїнська науково-практична конференцiя «Автомобiльний транспорт в 

аграрному секторi: проектування, дизайн та технологiчна експлуатацiя» (м. Харкiв, 

Харкiвський нацiональний технiчний унiверситет сільського господарства iменi 

Петра Василенка, Україна, 16 − 17 травня 2019 р., форма участi - очна); 

5) Мiжнародна науково-практична конференцiя «Сучаснi технологiї на 

автомобiльному транспортi та машинобудуваннi» (м. Харкiв, Харківський 

нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет, Україна, 15 − 18 жовтня 2019 р., 

форма участi - очна); 

3. Участь у науково-дослідних 

роботах 

1) Виконавець науково-дослідної роботи № 03-53-17 "Теоретичні основи створення 

автоматизованої системи керування механічною трансмісією спеціальних та 

військових автомобілів" (№ держреєстрації 0117U002403) 

2) Виконавець науково-дослідної роботи № 03-53-19 "Підвищення живучості 

багатовісних вантажних автомобілів військового призначення шляхом використання 

автоматичної трансмісії та підвищення надійності гальм " (№ держреєстрації 

0119U001297) 

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) 

Сертифікат про участь у семінарі «Освітнє середовище ХНАДУ та інформаційні 

ресурси» 

8. Проведення навчальних 

занять зі спеціальних технічних 

дисциплін (підтверджене 

відгуком гаранта відповідної 

освітньої програми першого чи 

другого рівня вищої освіти) 

 

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)) 

 

 


