
22-24 травня 2019 р. кафедра залізничного, автомобільного транспорту та 

підйомно-транспортних машин ННІ транспорту і логістики Східноукраїнського 

національного університету ім. В. Даля провела ІХ-у Міжнародну науково-

практичну конференцію «ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА 

РІШЕННЯ», яка проходить вже втретє на базі  Одеського національного 

морського університету  

Співорганізатори конференції:  

 Навчально-науковий інститут Морського бізнесу Одеського 

національного морського університету (ОНМУ, м. Одеса). 

 Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ, м. Київ). 

 Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса (Литва, м. Вільнюс). 

 Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 

залізничного транспорту»  АТ «Укрзалізниця» 

  
В роботі конференції приймали участь (очно і заочно) більш ніж 150 

учасників – представників 33 вищих навчальних закладів, науково-дослідних 

організацій та підприємств УКРАЇНИ, БІЛОРУСІ, ГРУЗІЇ, ЛИТВИ, ЧЕСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ, СЛОВАЧЧИНИ, ПОЛЬЩІ і США. 

https://www.facebook.com/442494882826461/photos/pcb.1186941978173613/594999304242684/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBckUT7RLUloQMlRY0wjuUV1dMPOz7U24uPUSCL04CqU6Lh4tZhoVoZG1bsUKSrlexRiba-lMbMxulF


 
Конференція об'єднала людей, професійно пов’язаних з транспортною 

галуззю; людей, які щиро зацікавлені у розвитку транспортних систем і 

технологій, транспортної і морської логістики.  

 
Конференція пройшла у теплій, дружній і професійній атмосфері, за що ми 

щиро вдячні усім нашим учасникам! 



 
Пітерська В.М. (д.т.н. доц. ОНМУ), Чуйко С.П. (Житомирський ДТУ) 

 

 
Дюомін Ю.В. д.т.н., проф., Черняк Г.Ю. к.т.н., доц., Горбунов М.І. д.т.н., 

проф. 



Пленарне засідання почав головуючий – завідувач кафедри залізничного, 

автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин СНУ ім. В. Даля - 

д.т.н., проф. Горбунов М.І. 

 
Президія пленарного засідання: відкриває конференцію Горбунов М.І. 

д.т.н., проф. (СНУ ім. В. Даля) 

 

З вітальним словом до учасників конференції від ректорату ОНМУ 

звернувся директор Науково-дослідницького інституту фундаментальних і 

прикладних досліджень ОНМУ д.т.н., проф. Єгупов К.В.  

 
Директор Науково-дослідницького інституту фундаментальних і 

прикладних досліджень ОНМУ д.т.н., проф. Єгупов К.В. 

 



Від сторони, що приймає конференцію втретє привітали конференцію 

завідувач кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ОНМУ 

д.т.н., доц. Кириллова О.В. та завідувач кафедри «Експлуатація флоту та 

організація морських перевезень» ОНМУ д.т.н., проф. Шибаєв О.Г.  

 

                                 
Кириллова О.В. д.т.н., доц.(ОНМУ)          Шибаєв О.Г. д.т.н., проф. (ОНМУ) 

 

Від співорганізатора конференції - державного університету 

інфраструктури і технологій з вітальним словом виступив завідувач кафедри 

«Тяговий рухомий склад залізниць» ДУІТ - д.т.н., проф. Ткаченко В.П.  

 
Ткаченко В.П. д.т.н., проф. (ДУІТ) 



Також привітали конференцію в скайп-режимі Gintautas Bureika Prof., Dr., 

Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, и Alex Vodolazskiy, 

director of the transport company «AVA Carrier», USA.  

 
 

Від організаційного комітету конференції виступила доцент кафедри 

залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин 

СНУ ім. В. Даля к.т.н. доц. Кічкіна О.І. 
     

Кічкіна О.І., к.т.н., до ц.  

Кічкіна О.І. к.т.н., доц. (СНУ ім. В.Даля) 



  
Оргкомітет конференції 

 

На пленарному засіданні було заслухано ряд цікавих доповідей. 

Професор Ткаченко В.П. зупинився на проблемних питаннях пов'язаних 

методів навчання з використанням інформаційних технологій при підготовці 

фахівців транспортної галузі, Він висунув ряд піонерських ідей, для 

обговорення в педагогічних колах вузів України. 

 
 

Професор Кельріх М.Б. доповів про особливості проведення контрольних 

випробувань залізничних цистерн для перевезення небезпечних вантажів. 

https://www.facebook.com/442494882826461/photos/pcb.1186941978173613/594999304242684/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBckUT7RLUloQMlRY0wjuUV1dMPOz7U24uPUSCL04CqU6Lh4tZhoVoZG1bsUKSrlexRiba-lMbMxulF
https://www.facebook.com/442494882826461/photos/pcb.1186941978173613/594999304242684/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBckUT7RLUloQMlRY0wjuUV1dMPOz7U24uPUSCL04CqU6Lh4tZhoVoZG1bsUKSrlexRiba-lMbMxulF
https://www.facebook.com/442494882826461/photos/pcb.1186941978173613/594999304242684/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBckUT7RLUloQMlRY0wjuUV1dMPOz7U24uPUSCL04CqU6Lh4tZhoVoZG1bsUKSrlexRiba-lMbMxulF
https://www.facebook.com/442494882826461/photos/pcb.1186941978173613/594999304242684/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBckUT7RLUloQMlRY0wjuUV1dMPOz7U24uPUSCL04CqU6Lh4tZhoVoZG1bsUKSrlexRiba-lMbMxulF


 
Професор, д.т.н. Кельріх М.Б.(ДУІТ) 

 

У доповіді професора Пітерської В.М. висвітлені проблеми реалізації 

наукових проектів в транспортній галузі та висловлені цікаві пропозиції щодо 

вирішення цих проблем. 

 
Пітерська В.М. д.т.н, доц. (ОНМУ) 



Делегат конференції зі Словаччини В.Хаусер представив доповідь про 

інноваційний візок трамвайного вагона і продемонстрував його модель.

 
Hauser Vladimir, PhD, University of Zilina 
 

 
 



 
 

 
Співорганізатори конференції: завідувач кафедри залізничного, 

автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин СНУ ім. В. Даля - 

д.т.н., проф. Горбунов М.І., завідувач кафедри «Експлуатація портів і 

технологія вантажних робіт» ОНМУ д.т.н., доц. Кириллова О.В  та к.т.н., 

доцент Кічкіна О.І. 



 
Горбунов М.І. і жіночий склад конференції 

 
 



 
23 травня 2019 року - другий день ІХ Міжнародної науково-практичної 

конференції «ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ». 

Учасники конференції заслухали доповіді, що були представлені у 8 секціях:  

1. Інновації в транспортній галузі та технологіях  

2. Залізничний транспорт  

3. Морський і річковий транспорт  

4. Автомобільний транспорт 

 5. Технічне обладнання транспортних вузлів  

6. Транспортна логістика  

7. Економіка, фінанси і економічна безпека підприємств  

8. Інформаційні технології в логістичних і транспортних системах 

Особливий інтерес викликали доповіді Pavelа Cesnekа (Ing., Managing 

Director kompany ZDAS, a.s., Prague, Czech Republic), Дьоміна Ю.В. (професор 

СНУ ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк), Ловської А.О. (к.т.н., доцента Українського 

державного університету залізничного транспорту м. Харків), Сафронова О.М. 

(к.т.н. директор Державного підприємства "Український науково-дослідний 

інститут вагонобудування" м. Кременчук), Кузьменка С.В. (к.т.н., доц., 

директора ННІ транспорту і логістики СНУ ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк), 

Кравченка О.П. (д.т.н, проф. завідувач кафедрою, Житомирський державний 

технологічний університет, м. Житомир), Кічкіна О.В. (ст. викладач СНУ ім. В. 

Даля, м. Сєвєродонецьк), Баришнікової В.В. (к.е.н. доцент ОНМУ, м. Одеса), 

Савченко М.В. (д.е.н., професор Донецького національного університету ім. В. 

Стуса, м. Вінниця), Шкуренко О.В. (к.е.н., доцент кафедри бізнес-логістики та 

транспортних технологій ДУІТ, м. Київ), Чередніченка С.П. (к.т.н., доц., с.н.с. 

ФТІМС НАН України, м. Київ), Заверкіна А.В. (к.т.н. доц. СНУ ім. В. Даля, м. 

Сєвєродонецьк), Сергієнко О.В. (к.т.н. СНУ ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк), 



Тихоніна В.І. та Тихоніної І.І. (старші викладачі ОНМУ, м. Одеса),  Кічкіної О.І.  

(к.т.н. доц. СНУ ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк), Ромах В.Л. (старший викладач 

ОНМУ, м. Одеса) та інші 

Кравченко О.П., д.т.н., проф. Житомирський ДТУ 

 
  

 

 
Дьомін Ю.В., д.т.н., проф. СНУ ім. В.Даля 



       
Сафронов О.М., к.т.н. директор 

Державного підприємства 

"Український науково-дослідний 

інститут вагонобудування" 

м.Кременчук 

Баришнікова В.В. к.е.н. доцент ОНМУ 

   
Савченко М.В., д.е.н., професор Донецького національного університету ім. 

В. Стуса, м. Вінниця 



 
Pavel Cesnek (Ing., Managing Director kompany ZDAS, a.s., Prague, Czech 

Republic) 

    
Ловська А.О. к.т.н., доцента Українського державного університету 

залізничного транспорту м. Харків 

 
Директор ННІ транспорту і логістики Кузьменко С.В. к.т.н., доц. СНУ ім. В. 

Даля 



    
Дискусії в секціях 

 

 



Також визвали зацікавленість та дискусію доповіді аспірантів та 

докторантів Чайковського І.В. (ОНМУ, м. Одеса), Потапенко О.А. (СНУ ім. 

В.Даля, м. Сєвєродонецьк), Алдокимова М. Г. (СНУ ім. В.Даля, м. 

Сєвєродонецьк), Чуйко С.П. (Житомирський ДТУ, м. Житомир), Ярового. 

Р.О.(УкрДУЗТ, м. Харків), Перепічко М.Є. (ОНМУ, м. Одеса), Русанової С.С. 

(ОНМУ, м. Одеса), Іванової І.М. (ОНМУ, м. Одеса),  Кравченко О.А. (ОНМУ, м. 

Одеса), Рожко С.Ю. (ОНМУ, м. Одеса).  

   

   

 
 

Учасники конференції відвідали дослідницький басейн імені професора 

Костюкова О.О. ОНМУ та Одеський морський порт. 

 

 



 
Дослідницький басейн імені професора Костюкова О.О. ОНМУ 

 

 

    
 

    
 



    
 

 
За програмою третього дня конференції учасники конференції зустрілися із 

студентами спеціальності «Транспортні технології» ОНМУ, які представили на 

суд науковців свої проекти за тематикою взаємодії видів транспорту. Таке 

спілкування професійних науковців з творчою молоддю дає поштовх до пошуку 

нових ідей, рішень в сфері розвитку транспортної галузі та залучення 

студентства до науково-дослідних робіт. 

  
Науковці уважно слухають молодь. 



 Заверкін А.В. к.т.н., доц. СНУ ім. В.Даля 

 
Могила В.І. к.т.н., проф. СНУ ім. В.Даля 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 

За підсумками конференції видано збірник наукових праць ІХ-ої 

Міжнародної науково-практичної конференції «ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА: 

ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ»  та Вісник СНУ ім. В. Даля 

 


