
Таблиця щодо інформації про наукову та професійну активність  

аспіранта Ткачова Олега Юрійовича 

 
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. Ткачев О.Ю. Анализ развития электромобилей в Украине / А.В. Бажинов, О.Ю. 

Ткачев // Автомобільний транспорт – Харків: ХНАДУ, 2019. – Вып.44. – С.92-97. 

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.44.0.92  

2. Ткачев О.Ю. Сравнительный анализ энергозатрат автомобилей с разными 

силовыми установками / А.В. Бажинов, О.Ю. Ткачев // Вістник ХНАДУ – Харків: 

ХНАДУ, 2020. – вип.89. – С. 105-111. doi: 10.30977/bul.2219-5548.2020.89.0.105 

3. Tkachov O. Analysis of the development of hybrid cars in Ukraine. / Bazhynov A.V., 

Voronova Ye.M, Tkachov O // Сбірник наукових праць. Студентсво. Наука. Іноземна 

мова. – Харків: ХНАДУ, 2020. – Вип. 12. ч2. – С. 167-168. 

4. Ткачев О.Ю., Ярхо Т.О. Математичні основи нечіткої логіки та актуальність її 

застосування у технічних, технологічних і транспортних процеса.  Класичні та 

прикладні проблеми у наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти і молодих 

вчених: історичний та сучасний аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. – Харків: 

ХНАДУ. – 2020. – С.310-317 

 

Публікації тез доповідей 

1. Ткачов О.Ю. Энергетические характеристики гибридных автомобилей / А.В. 

Бажинов, О.Ю. Ткачев // «Сучасні технології та перспективи розвитку 

автомобільного транспорту» - Вінниця, Україна, 2019. – С. 9-12. 

2. Ткачов О.Ю. Энергетические характеристики автомобилей с разными силовыми 

установками / А.В. Бажинов, О.Ю. Ткачев // «Сучасні технології на автомобільному 

транспорті та машинобудуванні» - Харків, Україна, 2019. – С. 311-313. 

3. Ткачов О.Ю. Розрахунок потрібної потужності і підбір тягового електродвигуна 

для гібридних та електромобілів / Ткачов О.Ю. // Міжнародна науково-практична 

конференція  "Молодь і технічний прогрес в АПК" 7-8 травня 2020 р. Харків. – С. 

133–136. 

 

 

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) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та 

перспективи розвитку автомобільного транспорту» (м. Вінниця, Вінницький 

національний технічний університет, Україна, 21-23 жовтня 2019 р., форма участi – 

заочна) 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології на 

автомобільному транспорті та машинобудуванні» (м. Харкiв, Харківський 

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

форма участi - заочна). 

3) Міжнародна науково-практична конференція «Молодь і технічний прогрес в 

АПК» (м. Харків, Харківський національний технічний університет сільського 

господарства ім. Петра Василенка, Україна, 7-8 травня 2020 р., форма участi – 

заочна) 

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.44.0.92


4) VI МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВНЕСОК 

МОЛОДИХ УЧЕНИХ У НАУКУ МАЙБУТНЬОГО» ( Харків, Харківський 

нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет, Україна 11-12 березня 2020 р., 

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) 

 

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)) 

 

 

 


