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земляного полотна з 
урахуванням зміни 
температурного режиму 
роботи конструкції 
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Technologies. 2019. Vol. 

3, Issue 7-99. P. 36–43. 

DOI:10.15587/1729-

4061.2019.166490 

(SCOPUS) 
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температури 
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Харків : ХНАДУ, 2020. 
110 с. 

110/40 
Батракова А.Г. 
Ряпухін В.М. 

42 

Зменшення забруднення 

придорожнього простору 

за рахунок забезпечення 

рівності та зсувостійкості 

асфальтобетонного 

покриття 

моногра-

фія 

Екологічні аспекти 

автотранспортного 

комплексу. Харків: 

Видавництво «Стильна 

типографія», 2020. С. 74-

103. 

194/30 

Линник І.Є., 

Лежнева О.І., 

Вакуленко К.Є., 

Соколова Н.В., 

Афанасьєва І.А. 

43 
Аналіз методів оцінки 

безпеки дорожнього руху 
стаття 

Безпека на транспорті – 

основа ефективної 

інфраструктури: 

проблеми та перспективи 

: наукові праці IV 

Міжнародної науково-

практичної конференції, 

(26–27 листопада 2019 р., 

Харків). Харків : ХНАДУ, 

2019. С. 129–132. 

4  

44 

Вплив розрахункової 

температури 

асфальтобетонних шарів 

покриття на напружено-

деформований стан ґрунту 

земляного полотна 

стаття 

Дорожньо-будівельний 

комплекс: проблеми, 

перспективи, інновації : 

матеріали І Міжнародної 

науково-технічної 

конференції, (15 

листопада 2019 р., 

Харків). Харків : ФОП 

Панов А.М., 2019. С. 99–

101. 

3/2 Чакалова Т.Я. 

45 

Особливості 

інформаційного 

забезпечення іноземних 

студентів при вивченні 

дисципліни «Інженерна 

геодезія» 

стаття 

Практичні та 

методологічні аспекти 

забезпечення якості 

вищої технічної освіти: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-методичної 

інтернет конференції, (14 

листопада 2019 р. С. 114–

117. 

4/2 

Шатохін А.Ю., 

Цуркановський 

Є.М. 

 


