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№ Найменування 

Характер 

роботи 

(друкована, 

електронна, на 

правах 

рукопису) 

Вихідні дані. Назва 

видавництва, журналу 

(номер, рік), номер 

авторського свідоцтва 

(патенту) 

Обсяг, 

друкованих 

аркушів. 

Загальний 

особисто 

автора 

Співавтори 

1. 

Стойкость инструмента с 

круговой режущей 

кромкой 

Тези 

конференції 

Технологія-2016 : 

матеріали 

міжнар.наук.-техн. 

конф., 22-23 квіт. 

2016 р., м. 

Сєвєродонецьк. Ч. 

ІІ / [укл. : Тарасов 

В.Ю.]. – 

Сєвєродонецьк : 

[Східноукр. нац. 

ун-т ім. В. Даля], 

2016. – 243 с. 

0,15/0,05 Вітряк Є.С. 

2. Метод прогнозирования 

работоспособности 

круглых пил, основанных 

на термометрическом 

контроле 

Стаття 

фахова 

Вісн. Східноукр. 

націон. ун-ту ім. В. 

Даля. - 2016. - № 2 

(226). – С. 44 - 49. 

0,26/0,15 Нікітченко І.В. 

3. Методичні вказівки до 

проходження виробничої 

та предипломної практик 

Методичні 

вказівки 

Сєвродонецьк: 

Вид-во СНУ ім. В. 

Даля. – 2017. – 25 с. 

1,32/1,05 Нікітченко І.В. 

4. Повышение 

эффективности обработки 

материалов с 

применением лезвийного 

инструмента 

Стаття 

фахова 

Вісн. Східноукр. 

націон. ун-ту ім. В. 

Даля. - 2017. - № 7 

(237). – С. 95 - 100. 

0,26/0,1 Ткачев Р.П. 

5. 

Определение параметров 

обрабатываемых валов 

чашечными резцами 

Тези 

конференції 
Технологія-2017 : 

XХ матеріали 

міжнар.наук.-

техн. конф., 21-22 

квіт. 2017 р., 

м. Сєвєродонецьк. 

– 2017. – 184-187 

с. 

0,15/0,05 Ткачев Р.П. 

6. 

Выбор схемы резания и 

ориентации чашечного 

резца при точении валов 

Тези 

конференції 
Технологія-2017 : 

XХ матеріали 

міжнар.наук.-

техн. конф., 21-22 

квіт. 2017 р., 

м. Сєвєродонецьк. 

0,15/0,05 Попов Д.О. 



– 2017. – 187-189 

с. 

7. 

Изменение угла наклона 

режущего инструмента, 

значения угла 

скрещивания 

Тези 

конференції 
Технологія-2017 : 

XХ матеріали 

міжнар.наук.-

техн. конф., 21-22 

квіт. 2017 р., 

м. Сєвєродонецьк. 

– 2017. – 175-178 

с. 

0,15/0,1 Ветряк Е.С. 

8. 

Динамические процессы, 

протекающие при 

токарной обработке 

нежестких валов и их 

исследования 

Тези 

конференції 

Технічні науки в 

Україні: погляд у 

майбутнє: збірник 

тез наукових 

доповідей II 

Всеукраїнської 

інтернет-

конференції м. 

Сєвєродонецьк, 27-

28 квітня 2017 р. –, 

2017. – 172 с. 

0,2/0,1 Никитченко 

И.В. 

9. 

Сдвиг в зоне 

стружкообразования при 

резании металлов и расчёт 

их параметров 

Тези 

конференції 

Технічні науки в 

Україні: погляд у 

майбутнє: збірник 

тез наукових 

доповідей II 

Всеукраїнської 

інтернет-

конференції м. 

Сєвєродонецьк, 27-

28 квітня 2017 р. –, 

2017. – 172 с. 

0,47/0,15 Никитченко 

И.В. 

10. 

Инновационные 

разработки в области 

строительных машин и их 

гидравлических систем 

Тези 

конференції 

Сучасні технології 

в науці та освіті : 

матеріали 

Міжнародної 

науково -

практичної 

конференції ; 19‒22 

лютого 2018 р., м. 

Сєвєродонецьк / 

Гол. ред. 

О. І. Рязанцев. – 

Сєвєродонецьк: 

вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2018. – 179-

182 с. 

0,15/0,05 Ткачев Р.П. 

11. Усовершенствование 

токарного станка 1А62 

(16К20) путём замены 

стандартного супортного 

Тези 

конференції 

Технологія-2018 : 

XХІ матеріали 

міжнар.наук.-техн. 

конф., 20-21 квіт. 

0,15/0,05 Вітряк Є.С. 



узла установкой 

взаимоперемещаещегося 

резцедержателя для 

обработки деталей с 

малыми диаметрами на 

отрезных операциях 

2018 р., 

м. Сєвєродонецьк. 

Ч. ІI / [укл. : 

Тарасов В.Ю.]. – 

Сєвєродонецьк : 

[Східноукр. нац. 

ун-т ім. В. Даля], 

2018. – 67-69 с. 

12. Методичні вказівки до 

індивідуальних завдань з 

дисципліни «Основи 

метрології та електричних 

вимірювань » 

Методичні 

вказівки 

Сєвродонецьк: 

Вид-во СНУ ім. В. 

Даля. – 2018. – 22 с. 

1,15/0,52 Нікітченко І.В. 

13. Методичні вказівки до 

лабораторних робіт з 

дисципліни «Основи 

метрології та електричних 

вимірювань » 

Методичні 

вказівки 

Сєвродонецьк: 

Вид-во СНУ ім. В. 

Даля. – 2018. – 28 с. 

1,47/0,73 Нікітченко І.В. 

14. 

Структурная схема базы 

знаний процессов 

механической обработки 

материалов 

Тези 

конференції 

Збірник тез 

наукових доповідей 

III Всеукраїнської 

інтернет -

конференції м. 

Київ, 27-28 квітня 

2018 р. – Київ: вид-

во Державного 

університету 

інфраструктури 

та технологій. – 

2018. - 78-79 с. 

0,1/0,05 Захаров Е.В. 

15. 

Модернизация 

строительных машин в 

условиях технического 

прогресса  

Тези 

конференції 

ІІ Всеукраїнська 

Науково-практична 

інтернет 

конференція 

«Розвиток 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства в 

сучасних умовах» 

0,1/0,05 Тачев Р.П 

16. 
Стійкість інструментів з 

круговою ріжучою 

кромкою 

Стаття 

фахова 

Вісн. Східноукр. 

націон. ун-ту ім. В. 

Даля. - 2018. - № 7 

(248). . 

0,26/0,1 Глазунов Я.І. 

17. Визначення залежності 

температури різання від 

режимів різання й кута 

схрещування при 

чистовому точені валів 

чашковими різцями, що 

примусово обертаються 

Стаття 

фахова 

Вісн. Східноукр. 

націон. ун-ту ім. В. 

Даля. - 2018. - № 7 

(248). . 

0,24/0,1 Тачев Р.П 



18. Удосконалення токарного 

верстата 1А62 (16К20) 

шляхом заміни 

стандартного вузла 

встановленням взаємо 

пересувного різцетримача 

для обробки деталей з 

малим діаметром  

Стаття 

фахова 

Вісн. Східноукр. 

націон. ун-ту ім. В. 

Даля. - 2019. - № 1 

(249). . 

0,26/0,1 Глазунов Я.І. 

19. 
The resistance of tools with 

circular cutting edge 

Стаття 

фахова 

Вісн. Східноукр. 

націон. ун-ту ім. В. 

Даля. - 2019. - № 1 

(249). . 

0,26/0,1 Глазунов Я.І. 

20. Визначення розподілу 

силової  функцій в 

робочій зоні дискового 

магнітного сепаратора 

Стаття  

Восточноевропейск

ий журнал 

передовых 

технологий. – Т. 5. – 

Вып. 5(101). – 2019 

0,69/0,3 

Шведчикова 

І.О., 

Мелконова І.В. 

21. Методичні вказівки до 

проходження виробничої 

та переддипломної 

практик (для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

131 «Прикладна механіка» 

та 133 «Галузеве 

машинобудування»)  

Методичні 

вказівки 

Сєвродонецьк: Вид-

во СНУ ім. В. Даля. 

– 2020. – 21 с 

1,30/1,30 Без співавторів 

22. Особливості моделювання 

механічних процесів за 

допомогою методу 

скінченних елементів в 

програмному середовищі 

COMSOL 

MULTIPHYSICS 

Стаття 

фахова 

Вісн. Східноукр. 

націон. ун-ту ім. В. 

Даля. - 2020. - № 4 

(260). . 

0,26/0,2 Мелконова І.В. 

23. 

Огляд ріжучого 

інструменту для обробки 

поверхонь тіл обертання 

Тези 

конференції 

Майбутній 

науковець – 2020 : 

матеріали всеукр. 

наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю 4 

груд. 2020 р., м. 

Сєвєродонецьк. / 

укладач В. Ю. 

Тарасов – 

Сєвєродонецьк : 

Східноукр. нац. ун-

т ім. В. Даля, 2020. 

– 338 с. 

0,2/0,1 Василенко В.О. 

 


