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автомобілі»», 

«Атестація 

здобувачів вищої 
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Харків: 
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2. Журнал 
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звіт» з 

дисципліни 

«Паливно-
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інші 

експлуатаційні 
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Гриценко О.А., 

Шушляпін С.В. 
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наукова 

конференція 

«Сучасні 

проблеми 

землеробської 

механіки» 

присвяченої 
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Харківського 

національного 

технічного 

університету 

сільського 

господарства 

ім. П. 

Василенка та 

120-й річниці з 

дня 

народження 

академіка 



Петра 

Мефодійовича 

Василенка 17-

18 жовтня 

2020р., С. 214 
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й транспорт в 
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дизайн та 

технологічна 

експлуатація» 

8 грудня 2020р. 
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м. Харків, 20 
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Національна 

академія 

Національної 

гвардії, 2020. - 
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С.М.Дюндик, 
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І.Л. Страшний 
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науково-
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конференції 

“Службово-
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Національної 
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Національної 

гвардії 

України, 2018.-

С. 32-33.; 
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Новіков О.О., 

Божко О.В. 

Автокран, ІІ 
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Всеукраїнськог

о конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

з 27 Транспорт, 

274 

Автомобільний 

транспорт, 

Автомобілі і 

трактори, 

ХНТУСГ, 2021 

р., С. 30 


