
СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць 

ОКСАКА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

роботи 

Вихідні 

дані 

Обсяг 

 
Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

І. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації 

1 Пластифицированные 

нефтеполимерные вяжущие для 

цветных органобетонов 
друк. 

Вісник Донбаської державної академії 

будівництва і архітектури. – 2005. – Вип. 1 

(49). – С. 132-135. 

(фахове видання) 

4 

 

2 Кольорові асфальтобетонні 

покриття на полімер гудроновому 

в’яжучому 
друк. 

Вестник Харьковского национального 

атомобильно-дорожного университета. – 

2005. – Вып. 29. – С. 252-254. 

(фахове видання) 

3/1 

Золотарьов В.О., 

Головенчиць С.Ф., 

Єфремов С.В. 

3 Оценка прозрачности вяжущих для 

цветных органобетонов 
друк. 

Вестник Харьковского национального 

атомобильно-дорожного университета. – 

2005. – Вып. 30. – С. 201-202. 

(фахове видання) 

2/1 

Маляр В.В., 

Золотарев В.А. 

4 Технічні властивості комплексних 

в’яжучих для кольорових 

органобетонів 

друк. 

Автошляховик України. – 2006. – № 3. – 

С. 31-33. 

(фахове видання) 

3/2 

Золотарьов В.О. 

5 Устойчивость смолополимерных 

вяжущих при повышенных 

температурах 
друк. 

Вестник Харьковского национального 

атомобильно-дорожного университета. – 

2006. – Вып. 34-35. – С. 165-167. 

(фахове видання) 

3 

 

6 Свойства цветных дорожных 

бетонов на термопластичном 
друк. 

Вестник Харьковского национального 

атомобильно-дорожного университета. – 
3 

 



вяжущем 

 

2008. – Вып. 40. – С. 96-98. 

(фахове видання) 

7 Кольорові дорожні бетони різних 

гранулометричних типів на основі 

органічних в’яжучих 

 

друк. 

Автомобільні дороги і дорожнє 

будівництво / Нац. трансп. ун-т. – К., 2008. 

– Вип 75. – С. 209-212. 

(фахове видання) 

4 

 

ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації 

8 Влияние свойств комплексных 

органических вяжущих на 

сдвигоустой-чивость цветных 

дорожных бетонов  

друк. 

Вісник Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури. – 2008. – Вип. 

5(73). – С. 15-17. 

(фахове видання) 

3 

 

9 Влияние содержания воды на 

свойства бетонов из влажных 

органоминеральных смесей 
друк. 

Вісник Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури. – 2010. – Вип. 

1(81). – С. 95-97. 

(фахове видання) 

3 

 

10 Методика оцінки візуальних 

якостей кольорового 

термопластбетону для дорожнього 

покриття 

(фахове видання) 

друк. 

Вісник Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури. – 2010. – Вип. 

5(85). – С. 221-224. 

(фахове видання) 

4/2. 

Свинарьов М.О. 

11 Кольоровий асфальтобетон: Харків-

Кадіївка-Барнаул-Северодонецьк друк. 

Дорожня галузь. – 2013. – № 3. – С. 44-48. 

5/2 

Золотарьов В.О., 

Золотарьов Д.В., 

Свинарьов М.А. 

12 Почему не внедряется цветное 

покрытие?  друк. 

Автомобильные дороги. – 2013. – № 8. – 

С. 92-95. 

(провідне закордонне видання) 

4/1 

Золотарев В.А., 

Золотарев Д.В., 

Свинарев М.В. 

13 Використання гумової крихти для 

поліпшення властивостей дорожніх 

бітумів та асфальтобетонів 

друк. 

Науковий вісник будівництва / ХНУБА. – 

2015. – № 3 (81). – С. 62-65. 

(фахове видання) 

4 

 



14 Вплив добавки полімерного латексу 

на фізико-механічні властивості 

бітуму та асфальтобетону 

 

друк. 

Збірник наукових праць Українського 

державного університету залізничного 

транспорту. – 2015. – Вип. 153. – С. 164-

170. 

(фахове видання) 

7 

 

15 Use of rubber crumb to imrove the 

properties of road bitumen and asphalt 

concrete друк. 

Збірник наукових праць ХНАДУ. 

Iнтеграційні процеси та інноваційні 

технології. Досягнення та перспективи 

технічних наук (іноземними мовами). – 

2016. – Вип. 6. – С. 430-434. 

4/2 

Kononenko M. 

16 Study of influence of quartz sand in 

asphalt concrete mixtures on asphalt 

concrete properties друк. 

Збірник наукових праць ХНАДУ. 

Iнтеграційні процеси та інноваційні 

технології. Досягнення та перспективи 

технічних наук (іноземними мовами). – 

2017. – Вип. 7, частина ІІ. – С. 255-258. 

4/2 

Kriukov O.A. 

17 Study on the properties of coloured 

mastic asphalt 

друк. 

Збірник наукових праць ХНАДУ. 

Iнтеграційні процеси та інноваційні 

технології. Досягнення та перспективи 

технічних наук (іноземними мовами). – 

2017. – Вип. 7, частина ІІ. – С. 317-319. 

3/1 

Svashenko Yu. 

18 Влияние дробленой резиновой 

крошки на свойства битума и 

асфальтобетона 
друк. 

Вестник Харьковского национального 

атомобильно-дорожного университета. – 

2017. – Вып. 79. – С. 133-137. 

(фахове видання) 

5 

 

19 Впровадження дуальної форми 

освіти при підготовці фахівців 

дорожньої галузі 
Ел 

версія 

Всеукраїнська науково-методична 

інтернет конференція «Практичні та 

методологічні аспекти забезпечення якості 

вищої технічної освіти». 14 листопада 

2019 р. ХНАДУ. С. 210-215. 

6 

 



20 Сравнительная оценка качества 

вязких и специальных дорожных 

битумов друк 

Тези доповідей ІV міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційні 

технології в архітектурі і дизайні». 

21-22 травня 2020 р.  

Харків, ХНУБА. С. 169-171. 

3/1 

Пыриг Я.И., Галкин 

А.В. 

ІІІ. Авторські свідоцтва, патенти 

1 Кольорова органо-мінеральна 

суміш  

Пат.100482 Україна, МПК (2015.01) С04В 

26/00. u201501361; заявл.18.02.2015; 

опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14. 

 

Золотарьов В.О., 

Свинарьов М.А. 

ІV. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності 

1 Метрологія і стандартизація: 

конспект лекцій 
друк. 

Х. : ХНАДУ, 2010. –   119 с. 
119/60 

Кондратьєва І.Г. 

2 Методичні вказівки до економічної 

частини дипломних проектів з 

технології виробництва дорожньо-

будівельних матеріалів 

друк. 

Х. : ХНАДУ, 2012. –     24 с. 

24/8 

Маляр В.В., 

Кондратьєва І.Г. 

 

3 Програма та контрольні завдання з 

дисципліни метрологія та 

стандартизація 

 

друк. 

Х. : ХНАДУ, 2013. –     12 с. 

12 

 

4 Програма та методичні вказівки до 

контрольних робіт з дисципліни 

«Екологічне матеріалознавство» для 

студентів заочної форми навчання 

за напрямом 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування» 

друк. 

Х. : ХНАДУ, 2014. –     20 с. 

20/10 

Псюрник В.О. 

5 Методичні вказівки до курсової друк. Х. : ХНАДУ, 2014. –     28 с. 28/14 Псюрник В.О. 



роботи «Екологічне 

матеріалознавство» для студентів за 

напрямом 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування» денної та 

заочної форми навчання 

6 Дорожно-строительные материалы. 

Битумные вяжущие и 

асфальтобетоны (краткий курс): 

пособие для иностранных студентов 

друк. 

Х. : ХНАДУ, 2014. –     60 с. 

60/30 

Золотарев В.А. 

 


