
 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертацію Єльнікової Лідії Олегівни «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ НАПРЯМКАХ ЗА 

РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ 

ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКУ», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеці-

альністю 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту. 

 

На рецензію надано текст дисертаційної роботи загальним обсягом 176 

сторінок, з яких основного тексту 125 сторінок, і автореферат дисертації об-

сягом 24 сторінки. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, ви-

сновків, восьми додатків, списку використаних джерел з 166 найменувань. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ 

Однією з проблем функціонування залізничного транспорту  є випадки 

нераціонального оперативного планування роботи парку вантажних локомо-

тивів, що в умовах значної зношеності та дефіциту справного тягового рухо-

мого складу призводить до нераціональних простоїв як составів, так і 

локомотивів та локомотивних бригад. Вирішити дану проблему можна за ра-

хунок впровадження сучасних інформаційних технологій та автоматизованих 

систем управління для оперативного планування роботи локомотивного парку. 

Основою такої автоматизованої системи має бути потужна та ефектив-

на математична модель, що дозволяє при розробленні планів враховувати си-

туацію на станціях та дільницях залізничного напрямку, що змінюється в 

часі. 

Тому, тема дисертаційної роботи, яка присвячена науково-практичному 

вирішенню  завдання підвищення ефективності експлуатаційної роботи заліз-

ничних напрямків за рахунок удосконалення оперативного керування парком 

вантажних локомотивів, є актуальною і відповідає основним пріоритетним 



 

напрямкам Стратегії розвитку залізничного транспорту та Транспортної 

стратегії України на період до 2020 року. 

СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ТА ДОСТОВІРНІСТЬ НАУКОВИХ 

ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ 

Наукові положення та висновки, що сформульовані в дисертаційній 

роботі, випливають з її змісту та відображають нові результати, які отримані 

здобувачем. 

Під час виконання досліджень використано значний обсяг статистич-

ного матеріалу, який було отримано на реальних станціях на основі хрономе-

тражу та аналізу виконаних графіків руху поїздів і з АСК ВП УЗ-Є. 

Статистичну інформацію достатнього обсягу було коректно опрацьовано з 

використанням відповідних статистичних методів, що забезпечило необхідну 

достовірність одержаних висновків та дозволило підтвердити адекватність 

розроблених моделей та методик. 

Обґрунтованість висновків та практичних рекомендацій, що запропо-

новані в дисертаційній роботі, підтверджується практичними та теоретични-

ми дослідженнями. 

НОВИЗНА НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розв’язанні актуаль-

ного наукового завдання підвищення ефективності експлуатаційної роботи залі-

зничних напрямків за рахунок удосконалення оперативного керування парком 

вантажних локомотивів. Зокрема у дисертації отримано наступні наукові ре-

зультати: 

– вперше задачу розроблення оперативного плану роботи локомотивно-

го парку на залізничному напрямку формалізовано та вирішено як багатокрите-

ріальну задачу про призначення із найбільш повним переліком критеріїв 

ефективності та можливих обмежень при закріпленні локомотивних бригад за 

локомотивами та составами вантажних поїздів, наведенням детального обґрун-

тування їх вибору та ступеню впливу на загальне рішення; 



 

– удосконалена методика прогнозування тривалості руху вантажних по-

їздів на залізничних напрямках на основі використання апарату штучних ней-

ронних мереж, що дає можливість з достатньо високою точністю визначати 

моменти прибуття поїздів на станції зміни локомотивів і бригад з урахуванням 

параметрів поїздів, а також дати та часу їх відправлення з сусідніх станцій; 

– удосконалено імітаційну модель функціонування станції, що дає мож-

ливість отримувати прогноз готовності локомотивів та локомотивних бригад до 

відправлення з поїздами; 

– удосконалено процедуру планування роботи локомотивних бригад за 

рахунок підвищення точності прогнозного плану відправлення поїздів, що до-

зволяє мінімізувати тривалість очікування бригадами відправлення зі станцій. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для вирішення поставлених у дисертації завдань автором коректно 

використано сучасні методи математичної статистики, кореляційного та ре-

гресійного аналізу, імітаційного моделювання, методи теорії ймовірностей, 

дослідження операцій, теорії організації експлуатаційної роботи залізниць, те-

орії масового обслуговування, апарату штучних нейронних мереж та еконо-

міко-математичного моделювання. 

ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОПУБЛІ-

КОВАНИХ ПРАЦЯХ. 

За результатами дисертації опубліковано 23 наукові праці, з них:  

7 наукових статей у фахових виданнях, що входять до переліку, затверджено-

го Департаментом атестації кадрів МОН України та включені у міжнародні 

бази даних, 1 наукова стаття опублікована в іноземному виданні, 1 наукова 

стаття опублікована в іноземному виданні, що входить до міжнародної бази 

даних Scopus, 2 наукових статті в інших виданнях та 12 тез доповідей на 

міжнародних науково-практичних конференціях. За результатами аналізу 

змісту наукових праць можна зробити висновок щодо достатньої повноти ви-

кладення у них основних положень дисертації. 



 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. 

Результати дисертаційної роботи прийняті до впровадження в службі 

перевезень Придніпровської залізниці. Результати роботи також використо-

вуються в навчальному процесі ДНУЗТ. 

Практичне впровадження результатів роботи підтверджується відпо-

відними актами, що наведені у додатках до дисертації. 

ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ. 

Науковий та методичний рівні викладання дисертації відповідають 

вимогам МОН України. Назва дисертації адекватно відображає її зміст. 

У вступі наведено загальну характеристику роботи згідно з чинними 

вимогами. 

В першому розділі виконано всебічний аналіз сучасного стану пробле-

ми удосконалення роботи локомотивного парку. Проведений дисертантом 

аналітичний огляд літератури довів, що проблема ефективного використання 

парку вантажних локомотивів на залізничних напрямках остаточно не вирі-

шена. При цьому відзначається наступне: 

 на якість роботи локомотивів та бригад впливає як система орга-

нізації руху вантажних поїздів, так і достовірність прогнозування обсягів ру-

ху поїздів та тривалості руху між станціями. Враховуючи сучасні вимоги до 

організації перевізного процесу та існуючу систему пропуску поїздів, актуа-

льною є задача створення адаптивних систем оперативного керування робо-

тою локомотивного парку; 

 аналіз існуючих методик прогнозування тривалості руху вантаж-

них поїздів показав, що дана задача є досить складною, оскільки на цю вели-

чину впливають багато факторів – від маси поїзда до погодних умов. Тому, 

необхідно визначити конкретні фактори та ступінь їх впливу на тривалість 

руху поїздів та розробити адекватну модель прогнозування тривалості руху 

вантажних поїздів між станціями залізничного напрямку; 

 у зв’язку зі значним рівнем зношеності парку вантажних локомо-

тивів та вкрай низькими темпами його оновлення, найбільш перспективним 



 

напрямком підвищення ефективності функціонування локомотивів та локо-

мотивних бригад є удосконалення методів оперативного керування наявним 

парком вантажних локомотивів з використанням адаптивної системи опера-

тивного управління роботою локомотивним. 

Розроблено ієрархічну структуру залізничного напрямку та визначені 

об’єкти, задачі та методи досліджень на кожному рівні. Використовуючи си-

стемний підхід та методи системного аналізу, наведені характеристики заліз-

ничного напрямку як системи.  

У другому розділі проаналізовано сучасні умови функціонування парку 

вантажних локомотивів та виконано дослідження процесу руху вантажних поїз-

дів між станціями.  

Аналіз сучасних умов організації роботи вантажних локомотивів на за-

лізничних напрямках дозволив виявити недоліки існуючої системи оператив-

ного планування роботи локомотивного парку, серед яких є випадки 

непродуктивних простоїв готових до відправлення составів вантажних поїз-

дів в очікувані поїзних локомотивів, а також випадки очікування готовими до 

відправлення локомотивами з бригадами готовності составів.  

Встановлені закони розподілу випадкових величин тривалості знахо-

дження вантажних поїздів у підсистемах відправлення сортувальних станцій. 

Окрім того, визначено зв’язок між інтенсивністю вхідних та вихідних поїздо-

потоків сортувальних станцій та днем тижня і періодом доби, місяця.  

В результаті виконаних досліджень тривалості руху поїздів між  стан-

ціями залізничного напрямку П’ятихатки – Нижньодніпровськ-Вузол – Си-

нельникове-1 доведений вплив часу та дати відправлення вантажного поїзда з 

сусідньої станції, а також його маси та типу локомотива на тривалість руху 

поїзда. Отримані результати використані при прогнозуванні тривалості руху 

поїздів між станціями залізничного напрямку. 

У третьому розділі розроблено структуру адаптивної математичної мо-

делі оперативного керування роботою локомотивного парку на залізничному 

напрямку, удосконалено методику прогнозування прибуття поїздів на  стан-

ції, а також удосконалено імітаційну модель роботи станції. 



 

Структура розробленої моделі включає блок формування вхідної інфо-

рмації, прогнозну модель поїзної роботи напрямку, а також розрахунковий 

модуль. Результатом функціонування адаптивної моделі є розрахунок опера-

тивного плану роботи локомотивів та локомотивних бригад на основі про-

гнозу прибуття поїздів на станції та прогнозних моментів готовності 

составів, локомотивів та бригад до відправлення зі станції. 

Для прогнозування тривалості руху вантажних поїздів між станціями 

залізничного напрямку в оперативному режимі на основі інформації  з АСК 

ВП УЗ-Є про поїзди запропоновано використання апарату нейронних мереж. 

У результаті виконаних досліджень було визначено, що для вирішення вка-

заної задачі прогнозування найбільш доцільним є використання нейронної 

мережі типу персептрон.  

Для прогнозування моментів готовності составів удосконалена іміта-

ційна модель станції за рахунок доповнення моделлю локомотивного депо 

(модулів прогнозування роботи локомотивів та локомотивних бригад, що на-

дходять з депо). 

У четвертому розділі розроблено процедуру оперативного планування 

роботи вантажних локомотивів та локомотивних бригад, а також виконано 

оцінку її ефективності.  

В дисертаційній роботі задача розроблення оперативного плану роботи 

локомотивного парку вирішується з використанням методу декомпозиції, що 

передбачає розділення її на два етапи: на першому етапі розробляється план 

призначення бригад на локомотиви за умови мінімізації вартості простоїв ру-

хомого складу та бригад; на другому етапі локомотиви з бригадами призна-

чаються на состави вантажних поїздів. 

Призначення бригад на локомотиви здійснюється з використанням ма-

тематичного апарату задачі про призначення. Метою даної задачі є мініміза-

ція витрат, пов’язаних з непродуктивними простоями локомотивів та бригад.  

Призначення локомотивів з бригадами на состави визначається з вико-

ристанням багатокритеріальної задачі про призначення. Окрім обмежень що-

до періодичності виконання технічного обслуговування локомотивів і 

дотриманням норм праці та відпочинку локомотивних бригад, враховуються 



 

відповідність плечей обслуговування бригад напрямкам відправлення соста-

вів, а також відповідність сили тяги локомотива масі состава. Запропонова-

ний метод планування роботи локомотивного парку дає можливість завчасно 

проаналізувати роботу локомотивних бригад, виявити їх нестачу або надли-

шок та відкоригувати час явки бригад з метою зменшення їх непродуктивно-

го простою в очікуванні готовності составів і навпаки  

ЗАВЕРШЕНІСТЬ У ЦІЛОМУ 

Отримані результати свідчать, що автором досягнута мета досліджен-

ня. Висновки дисертації відповідають поставленим завданням дослідження. 

АПРОБАЦІЯ 

Матеріали дисертації докладались на 9 міжнародних науково-

практичних конференціях в Україні. 

НЕДОЛІКИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

У розділі 1 доцільно було б співставити обсяг перевезень вантажів про-

тягом останніх років та парк вантажних локомотивів за відповідний період. 

Огляд автоматизованих інформаційних систем в дисертаційній роботі 

не містить даних про АСУ ЛОКБРИГ, яка на сьогодні є найбільш повною си-

стемою управління цехом експлуатації локомотивного депо, що знаходиться 

в промисловій експлуатації. Також відсутні посилання на підсистему САПТ, 

використання якої для прогнозування відмов локомотивів є також доцільним, 

з урахуванням зношеності локомотивів. 

В тексті дисертаційної роботи зустрічається «технічна станція». Більш 

коректним мало б бути визначення «станція зміни локомотивів та / або локо-

мотивних бригад». 

У 3-му розділі доцільно було б навести порівняння результатів прогно-

зування тривалості руху, розрахованих АСК ВП УЗ-Є, та за допомогою за-

пропонованої в дисертації методики. 



 

Наведена на рис. 3.10 модель локомотивного депо не є достатньою для 

прогнозування готовності локомотивів на сортувальній станції, оскільки не 

містить локомотивів, що вивільняються з поїздів згідно з прогнозом прибуття 

та розформування, та можуть бути використані без заходу до локомотивного 

депо. Також не наведено даних щодо адекватності моделі. 

В п.2. розділу 4 описано методику мінімізації простоїв локомотивів і 

бригад, але не приділено уваги простою составів, в той час, як в розділі 1 є 

справедливим наголос саме на мінімізації простоїв составів в очікуванні ло-

комотивів. 

В дисертаційній роботі відмічено, що у науковій праці «Створення но-

вих можливостей АСК ВП УЗ із підтримки оперативного планування призна-

чення локомотивів до складу вантажних поїздів» (автори – Жуковицький І.В., 

Устенко А.Б., Зіненко О.Л.) оптимізація роботи локомотивів розглядається як 

«задача про призначення», в якій «…не враховуються локомотиви на підхо-

дах до станції». Але у вказаній роботі розглядається задача про призначення 

для всіх вільних локомотивів, як після ТО та ремонтів, так і з підходу поїздів, 

для чого використовується система ОУЕЛ. Коректно було б відмітити, що в 

дисертаційній роботі автором значно збільшено та детально обґрунтовано 

набір критеріїв багатокритеріальної задачі мінімізації витрат при призначенні 

локомотивів до вантажних поїздів.  

В розділі 4.2 на стор.114 в нерівності (4.15) використовуються незрів-

нянні величини, одиниці виміру яких – кН та т. 

В розділі 4.4, при описі алгоритму мінімізації простою бригад – під час   

розрахунку ∆tᵢ  та ∆tᵢ´ доцільно було б врахувати обмеження згідно з вимога-

ми до тривалості відпочинку / вихідного бригади, що зайнята в вантажному 

русі. 

В тексті дисертації та автореферату мають місце окремі помилки: ор-

фографічні, комп'ютерного редагування та застосування роздільних знаків 

(сторінки 14, 16, 34, 53, 73, 97, 107, 110, 114, 119, 142). 
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BrAryK o orqrr;rHoro orroHEHTA
Ha AI4 c epraqirc €n t u i xo e o'i Jri d ii on e z i e n u dIIAB I4UIEHIUI E @EKTp,IB Hoc TI

TIEPEBI3HO|O TIPOTFCY HA 3AJII3HI4IIHId( HATIP-flMKAX 3A PAXYHOK
YAO C K OHANEHH' OIIEPATI,IB HOf O KEP YB AHIUI EK C NJIYATATU Crc

IIOKOMOTItsHO|O rIApKy),
noAaHoi Ha:4o6yrrx HayKoBofo cryneH.rr KaHArrAara rexHi.rHlrx HayK 3a
cueqialrHicrro 05.22.20 - eKcrnyararlis ra peMoHr gaco6ie rpaHcropry.

Ha peqeusirc uaraHo reKcr rl4ceprarlifinoi po6orz 3ar€urbHr{n4 o6c.srovr 176
croplHoK, 3 {KHX ocHoBHoro reKcry 125 cropiHox, i anropeQepar lr{cepraqii o6cs-
rort 24 cropinxz. [zcepraqi.q cr$raAaerbc.r si ncryny, rror[pbox pos4iniB, BrlcHoB_

xin, nocrvrrr AoAarKin, curacr<y Bl4Kopr4craHr.rx Axepen z 166 nafiuenynaHr.

B ynronax AeMoHorronisaqii pr4HKy rpaHcnoprHrlx

uoxHicm :arisHr.r.rHoro rpaHcnopry VxpaiHra 3 oAHoro

sxocri [ocJryf, IrIo [poloHylorbc-rr BaHTaxoBJracHrrKaM.

salisHr,rqr 3Hr4xeHHa co6inaprocri nepeBe3eHb.

eSexrueHocri :ali3HrrrrHkrx rrepeBe3eHr e qxicue

Baxrueoro yMoBoro ni4nraqeHlur

oneparrzBHe [naHyBaHH_f, po6orz

nocnyf KoHKypeHTOcrpo-

6ory 3arrexr4rb ni4 pinnr

s iHxroro - BllrcHarraerbct

npuna6nunictro Ans xnieHrin rapz@Hoi nonirzKLr, u1o, HacaMnepeA, norpe6ye ni4

Bclx JIaHoK nepeBl3Horo rlpo{ecy, tuo 6asyerbc.a Ha paqiouanbHoMy BnKoprrcraHHro

H€uIBHI4X pecypcin. CyracHrafi rexHi'IHzfi craH napKy BaHTDKHT{x noronrorzeis
YxpaiHrz xapaKrepu3yerbc.r cyrreBl4M pinHevr 3HorrreHocri, uqo npra3BoAr4rr Ao niA-

MoB r'qroBoro plD(oMoro cKJIaAy ra Br4na[rtin AeQiUI4Ty noKoMorzsis An-s sa6esne-
rIeHHt ueo6xiAHrx o6c-srin nepeae3eHb. Hacni4rou rarcoi cnryaqii e 3pocraHHt

HelpoAyKTLrBHI4x npocroie naroHis Ha rexni.rHl'Ix craHqirx n o.rirysaHHi uoisHrax

iloKoMorpleie. B IIboMy an'xtxy Hapa^:i rocrpo nocrae npo6neua e$exrunnoro one-
parl4BHoro nnaHyBaHEfl eKcnnyaTatlii HassHoro iloKoMorlrBHoro napKy Ha sanisHr,r.r-

HI4x Halp-[MKax. Torray AI{ceprallis enrrrircoeoi JI.O., n rxift napiruyrorbcf, 11LrraHHrr

yAocKoHiuIeHHt olleparlrBHoro KepyBaHHx po6orolo BaHTaKHkrx JroKorr,rorusie. e 6e-

3yMOBHO aKTya[bHoro.



NONO)KEFD. BI4CHOB KIB I PEKOMEHNAqIfr NKICEPTA.I{I
3aAa'Ia ni4nuulennx eQexrnnHocri rrJraHyBaHH.a po6ou4 JIoKoMorr{BHofo na-

pKy Ha 3€Lnl3HI{rrHI4x Ha[prMKax B Al4cepraqii nupiruyerbcf, IuJrrxoM BHKopLrcraHHt

Ixl{poKoro ua6opy cyiIacHZX MareMarl4qHr,rx uero4in, cepeA frKux- reopir fiuonip-
Hocrefi, MareMarI'IqHa crarl4crHKa, iuiraqifiue MoAenroBaHHr, xopenxqi fisuirra pe-

rpecifiHzfi aHaris, reopix MacoBoro o6cryronyBaHH{, anapar ruryrrH'x HefipoHnux

Mepex, eronouixo-MareMarr{r{He Mo.ueJIroBaHHr.

O6qpyHronaHicrr ra AocroBipHicrr HayKoBr4x rroJroxeHs, poapo6JreHrrx y lu-
cepraqifinifi po6oti ni4rnepAxyerbc.r cr4creMHr4vr niAxoAoM Ao nupiuenH.rr rocra-
ueuoi sa4avi, ropexrHicrlo BI4KopI4cTaHH.rr cyqacHoro MareMarr{rrHoro ailapary.
A4eHearuicrr pospo6leHI,tx y Al{cepraqii uo4enefi nepenipeHa 3a AorroMororo cre-
qi alruux cr arprcrvrrHux rrdsro,uie.

3 auanisy voAelefi i naeroris, xxi :acrocoBye n.O. enrnixos a Anfl. uapirueH-

Ht rlocraereHoi HayKoBo-npaKTI,Ir{Hoi :aAa.ri, MoxHa zpolutu BrrcHoBoK, rrlo pe-

3ynbraru' oAepxaHi ra HaseAeHi B Aucepraqii, n 4ocrarHifi uipi niarnep4Neui

Teoperl4tlHo ra eKcnepl4MeHT€urbHo. BoHn e o6qpyHToBaHHMr4 fi 4ocronipHuuu,
Marorb HayKoBy HoBLr3Hy ra npaKTnrrHy cnp.sl4oeaHicm.

HAYKOBA HOBI43HA PE3YXbTATIB NOCNINXEFtrI'

lncepraqifina po6ora vicrurb orpraMani anropoM pe3yJrbrarvr) sri n cyKyn-

Hocrl Bl4pllryrcTb HayKoBo-IIpaKTZrrHe 3aBAaHH.rr ni4nnulenur e$eruEsHocri po6o-

TI4 JIoKoMorlIBHoro napKy Ha sanisHnrrHr{x Hanp-{MKax 3a paxyHoK 3MeHrrreHHt

HerIpoAyKrrIBHoro rlpocroro pyxoMoro cKnaAy B napKax rexHiqHax crasqifi. B sro-
cri Hayxonoi HonusHr{ Ar,rcepraqii neo6xiAHo siAl,riurr4 HacrvnHe:

THBHoro [naHyBaHHx po6orra JroKoMorr4BHoro

)Klrrry rcpurepiin ra o6uexeHr, cepel _rrKr4x

traPV, UIO AO3BOnrre BpaxyBaTr4 MHO_

- Tpr4Bzrrricru ra napricrr npocroro

- Bnepue cQoprvrynroBaHo ra nupiureno 6ararorpurepianbHy 3aAar{y onepa-

pyxoMoro cKJIaIy ra JIoKoMOTHBHHX 6pura4, a raKox npioprzrernicrr ni4npannenru

coctanin, ni4noni4nicrs ruiq o6clyronyBaHrur JroKoMorr{BHr,rx 6pura1Hanpauraiu ai-

ArlpaBneHrur cocraBis ra siAnoeiaHicm rsroezx

crasin:

xapaKTepncrr4K JroKoMornnrn uaci co_



- Bnepue cQopvronaHo MareMarI{rIHy MoAeJrb rrporHo3yBaHHf, MoMeHTiB IIpu-
6yrtt BaHTOKHkIx nois4in na rexHi.rui crauqii garisuz.rnoro Hanp.{MKy B ocHoey.aroi
tIoKJIaAeHo BI4KopHcraHH[ alJapary rxry{Hr4x ueftpouHttx Mepex, ulo B cBoro qepry Ha

BlAMlrry nt4 icuyro'rzx ni4xoAis Aoseonre BpaxyBaru MHoxvrry Saxropin (uac ra Aary
ri4upaueHH.s noigAie, ix Macy ra rl4n JroKoMorzna rorqo), xxi nnnzBarorb Ha rpprBa-

ricm 3HaxoA)KeHH.s uoisAis Ha 4inrnuqi;

- yAocKoHaIIeHo inrirallifirry Mo,4enb po6orn rexsiquoi cranqii MareMarrarrHoro

MOAeJTJITO JTOKOMOTIIBHO|O Aerlo, lIIo AO3BOJUTe po3paxoByBarr4 npofHo3Hi UOUeHTI..I

roroBHocri loroNaorusie ra JIoKoMoTIzBHpIX 6purap4o ni4upaureHrur si crauqii. Ue e
cBoro qepry e ocHoBoro po:po6ru orreparl{BHoro [naHy po6orz JroKoMorr4BHofo [ap-
Ky;

- 3a paxyuox ni4uarIIeHHrI ro.rHocti nporHo3yBaHHrr ra [naHyBaHHrr po6oru

JIoKoMorI{BHoro napry B Aplcepraqii y4ocroH€LrleHo rrporleAypy po3paxynxy rronaenrin

'BKH 
JroKoMorkIBHax 6puraa, ulo Ao3BoJUIe 3MeHrrrkrrpr HenpoAyKTr,rBHi upocroi 6purag

B orlKyBaHHl B14rrpaBJreHn{ si craHrlifi.

IIOB HO TA B I4KIIAXEHH'I HAYK OB I4X

3a pe3ynbraraMn 4zcepraqii ouy6nixoBaHo 23 uayroni npaqi, 3 HHX:

7 Hayxonux cra'teit y $axonux Br,rAaHHrx, Iuo BXoArrb Ao [epeniry, :arnepAxeHo_

uy lenapraMeHroM arecraqii xa4pin MOH Vrpainn ra BKJrroqeni y l,rixHapo4Hi

6azu AaHHX, 1 Hayxona crarrf, ony6niroBaHa s iHoseNaHoMy nu4aHni, I nayxona

crar-rt ouy6nircoBaHa s iHogeNaHoMy nu4aHHi, rr{o BXoAr4Tb Ao naixHapogHoi 6a-:z

AaHLrx Scopus, 2 uayxonzx crarri s iHtrrIax BrlAaHH{x ra 12 Te3 AorroBilefi sarraiN-

HapoAHLIX HayKoBo-[paKTI4rIHIax xouSepeuqilx. 3a pesynbraraMu ananisy srvricry

HayKoBpIX Ilpallb MoxHa spo6uru BHcHoBoK IrIoAo AocrarHboi nosHoru BkrKnaileHHt

y HHX ocHoBHr{x rroJroxeHr 4ucepraqii.

Peaylrraud Aucepraqifi Hoi po6orra [pprr4H.srl Ao BnpoBaA)KeHHr n cnyx6i
IlepeBe3eur llpu4uinpoacrxoi sanigHzqi, a TaKox Br{Kopr4croByrorbc{ B HaBrraJrb-



HoMy rlpoqeci y [uinponerpoBcbKoMy uaqioHarbHoMy yHinepcureri sanigHprrrHoro

rpaHcrropry irraeHi axa4evix a B. Ilazapxua.

llpaxruvHe BnpoBaA)KeHH.rr pe3yJrbrarin po6oru ni4rneprxyerbcf, ni4noni-

AHI4MKI AKTAMI4, IIIO HABCACHi Y AOAATKAX AO A}ICEPrAqii.

Hayr<onufi ra ueropuuunfi pinni BuKJTaAaHH-rr Ar{cepraqii niluosilarorb Br4-

MoraM MOH Vxpainu. Hassa Al4ceprauii a4exnarno ni4o6paxae ii sraicr.

V ncryni HaBeAeHo 3araJlbHy xapaKTepvrcrprcy po6oru sriAHo 3 rruHHr4Mu

BI4MO|AMI4.

B nepruovry.posairi upoaHani3oBaHo MeroAr4KH y,qocKoH€rJreHH.rr po6orn no-

KoMorI4BHoro napKy. BiauiueHo, IrIo npo6neua e0exrznnoro BuKopr4craHHrr JroKo-

MorI4BrB Ta JIOKOMOTHBHI'IX 6purag norpe6ye HoBr4x ni4xo4in Ao if nzpiureuHa.

BzsHa'reHo, II{o Ha .sxicrr po6oru tK JroKoMornnin i 6pnrag, rar i JroKoMorrrBHofo

rlapKy n qiloivry, BTIJIIaBae cl4creMa opraHisaqii po6oru JroKoMorLrBHr4x 6pura4, 4o-
TpuMaHHt HopM neploAuqnocri rexHi.IHoro o6cnyroByBaHHr ra peMoHris roxoNao-

runin, a raKo)r( crlcreMa opraui:aqii pyxy BaHraxHr{x noigAis.

Anropolr spo6leHo aKIreHT, rlo y so'xsrcy si sNaiHoro uo4eni ynpaeriuru
po6ororo sani:HH'{Horo rpaHcnopry n qinouy, Heo6xi4Ho po3po 6txru noni ni4xo-

Akr Ao KepyBaHHx po6ororo oKpeMI{x JIaHoK ra ni4pos4inin sali:uuqr, B ToMy .{ucri

i rorououlBHoro [apKy.

Ha ocnosi cucreunoro niAxo Ay BvrcHaveHi xapaKTepr4crr{ra sanisHr{rrHoro

HanptMKy sK cI4creMH, pospo6neHo fioro iepapxivHy crpyKTypy, BcraHoBJreHo

06'eKTLr, sagavi Ta MeroAra 4ocni4xeHb Ha Ko)KHoMy pin'i.
V apyroery posaini BLIKoHaHo aHariis cyqacHr4x yMoB QynrqioHyBaHHf, no-

KoMorI'IBHoro napKy, a raKox locniA)KeHo npoqec pyxy BaHTaxHr4x noisAin N,rix

rexni.rHzMlr craHrlisuu.

BiaNri'IeHo, IrIo Heaa4onirs:auit rexHi.rHr.rfi crau rrroBofo pyxoMoro cKnary

e o4uiero 3 [putII4H HecBoerlacHoi no4a.ri noigHzx JroKoMorueis ui4 roroni 4o ni4n-
paBneHH.{ cocraBH BaHTDKHI{x nois4in, Iqo npl,r3BoAr,rrb 4o :6inrrueHH.rr rpunanocri

HerIpoAyKTI4BHI4x npocroin na rexni'IHlrx craHqixx xr cocratin, rax i roxonaorasis



ra JIoKoMort4BHI4x 6pnra4.llpn qrouy, rpann.flrorbcr Br'rnaAKH HeparlioHaJrbHoi op-
ranigaqii po6orrE Ha_qBHoro JroKoMorLrBHoro [apKy.

,{ocli4xeHHf, Ilpouecy pyxy BaHraxHr4x uoisgin uiN rexsi.rHraM[ craHui.s-

Mu sanisHLItlHoro HarIp-[MKy Ao3Bonr'rnu nwgitrurra Qaxrop u, xxi n rift .rz iuurifi uipi
BIIJIuBarorb Ha rpunalicrb 3HaxoA)KeHHt uoia4in na 4imHr'rqi. BnsuarreHo, rrlo Ha

rpuaalicrb pyxy noisAin, oxpivr rexui.rn[x xapaKreprrcrr4K sanigHu.rHzx 4inxHox,
BIIJII{BaIorb rlac ra Aara ix ni4npaBJIeHHt s cyci4Hroi rexni.rHoi cranuii. a rarox
Maca nois4in ra rI4II JIoKoMorI4na. OrpziuaHi pe3ynbrarr4 B noAaJrbrxoMy 6yru su-
KopucraHi upra nporHo3ysaHHi Tpr4BaJrocri pyxy BaHra)KHr.rx noisAis.

V rpeTboNay posairi po:po6neHo crpyKrypy aAarrrr4BHoi uoAeni oneparun-

Horo KepyBaHHx po6orolo JIoKoMorHBHoro napKy, ocHoBHHMH eJreMeHTaMLr sxoi e

MoAyrIb nporHo3y npu6yrrx uois4in, iuiraqiftua MoAenb po6oru rexHi.iHoi craHqii

Ta po3paxyuroeufi MoAynb Ans oneparl4BHoro nnaHyBaHHx po6orr{ JroKoMorzsis ra
JroKoMort4 BHr{x 6purap.

3anponouoBaHa B Al4cepralliftHifi po6ori MeroAr4Ka nporHo3yBaHHrr rpr4Ba-

locri pyxy BaHra)KHrrx nois4in po:po6neHa is 3acrocyBaHHrM cfracHoro rrory)KHo-

ro MareMarl4rlHoro anapary IxryrrHHX HefipouHllx Mepex Ha ocHoBi nonepe4Hso

BI4KoHaHIzx AocliAxeHb npoqecy pyxy BaHTa)KHr4x uois4in uiN rexHi.{HkrNau craH-

IIi.{Iuu sanisHz'IHoro Hanpf,MKy. B po6ori nepenipeua aleKBargicrr pospo6nenoi

MeroALIKrI, a raKox Bu3HarIeHo AocrarHro ro.ruicrb orpr4MaHr{x poepaxyuxin.

.{ononuenH.g ivliraqifinoi uo4eni po6oru rexni.rHoi craHqii MareMarrrr{Horo

MOAeJTJIIO JIOKOMOTI4BHO|O AenO AO3BOJIT4JTO y.qocKonaJruTu MoAenb cranqii Ta, B pe-

sylrrari, orpnMyBarl4 nporHosui NaoNaeHTH roToBHocri cocrasin naHraxHux noislie

4o ni4npaBJIeHHt si craHqii, a raKox nporHo3Hi rraorrlenrn roroBHocri lorcoMorrasin

Ta JroKoMorprBHlrx 6przra4 4o ni4npaBJreHHrr s nois4orra.

B qerseproNa)t pogliri pospo6neHa ABoerarrHa nporreAypa oreparr{BHoro

rInaHyBaHHx po6ou,I JIoKoMorI4BHoro napKy, ocHoBoro .sKoi e [porHo3Hi uouesrn
roroBHocri lorouoruein, 6pzra4 ra cocraBin eaHraxHzx noisAie Ao ai4npaueHHt
g rexuiqHoi craruii.

Buxopr'IcraHHt MareMarllrrHoro afiapary 6araroxpurepizurrHoi :a4avi npo

tIpLI3HaqeHH-s A€uIo 3Mory BpaxyBarz raxi xprarepii.xK Tpl{B€uric6 ra napric15 npo-



croro pyxoMofo cKnaAy ra

nin, ni4nosiAHicrr rqFoBr4x

6purag, a raKox npiopnrernicrn ni4upaueHHf, cOcra_

xapaKTepr,rcrlrK JrOKOMOTr,rnie Naaci cocranie, siluonia-
Hicrr nri'{ o6clyronyBaHH-a JIoKoMorr{BHHX 6purag HalprMKaM ni4npannegH,

cocTaBlB.

Anropou raKo)K 3anponoHoBaHa yAocKoH€ureHa MeTO I.Z'KA po3paxyHKy Mo_

MeHTIB {BoK JTOKOMOTHBHLIX 6pura4,.sKa.qo3Borxe nigez:lJvrrn qricrr oneparrrBHo-

ro nnaHyBaHH.[ po6oru JIoKoMorI4BHoro napKy 3a paxyHoK cKopoqeHH.s rpunarocri
HenpoAyKTraBHoro [pocroro 6purag B [apKax crauqii

3AYBAiI{EHH,q |IO POFOTI

1. flprz $opvrynaHni nayxonoi HoBr.r3Hr.r e nesHi HeKopeKTni uoruen rvt, xxi
Micr.qrlcs B ToMy, Iqo aBTop He 3a3Har{ae, xxi 4o6yrxu Hr{M caMe 6yno roc.rrrHyro
Ha ni4l,riHy nia Airo.rzx uilxo.qis.

2. B 4ucepraqifiHifi po6ori Aeluo nepe6inrueHo o6c.flr rreprxoro pos4iny.

3. Tpa4IaqifiHo caMe nepurufi por4in npr4cBf,r{yerbcr auarisy. B aaHifi
po6ori apyrr,rft pos4in raKo)K rpucBrrreno aHani:y.

4. B pos4ini 3 laHoi 4nceptaqifinoi po6orz 6yno ni4rnopeHo MoAenb

SopvralrHoro uefipoHa (pzc. 3.4) ra npr{KJraAr{ icuyrouHx ruuin uefipoHHsx Mepex

(pnc. 3.5). Pasol{ is uaNa e po6ori y xnnifi $opnri repcenrpoHa He HaBeAeHo.

5. B po6ori 3a3HarleHo, IrIo "Kirlricrr uefipoHin N y ruapi niAnosiAae xi-
lrrocri noi:lis y HaBqzlnruifi sr6ipui" i pa3oM is rlzNa He 3a3Harraerbcr xi6ricrr
urapin repcenrpoHa.

6. Ha pzcyHxy 3.8 BI,I3HarreHo, trIo nuxi4 rrepcenrpona 6yAe y nurnr4i
BeKTopa, xoqa [epeA rlrlM rlboro ne 6yno 3a3Har{eHo.

7. B aucepraqii aoqinrno 6yro 6 Hasecu exoHorraiquy oqiHxy Brpar 3a-

risHkIIIr qepe3 HenpoAyKrIasHi npocroi cocranir, JroKoMorzsie ra JroKoMorraBHr4x

6purag na texHi'rHl{x craHIli.sx n ouircynaHHi ni4upaBJreHH.f,, rrlo Ao3BoJrr.rJro 6 oui-
HVTvr 3ar€LllbHl4fi e0er<r ni4 nnpoBaAXeHHt 3anporroHonaHoi aAanrr,rBHoi czcrenrz

KepyBaHH.rr.

8. TpHBarrlcrb pyxy noisAis l,rix crauqixuu BrrJrzBae Hasnuicrr Ha 3a-Ha

JII3HLIIIHI4X AIJI'IHKaX (BlKoH) ALq [poBeIeHH.a peMOHTHHX pO6ir ra O6UeNeUr



IxBI'lAKocri; oAHaK, po3po6JleHa y Al4ceprauii nporHo3Ha Mo.qem sarisHr{qHoro Ha-

rrprMKy He BpaxoBye urrx Qaxropin.

9. B 4zcepraqii aouiJlbHo 6yno 6 pospo6r{rr/r cxeMy B3aeMogii sanpono-

HonaHot aAarITkIBHoi cucreul4 KepyBaHH.fl JroKoMorHBHr4M napKoM s icnyrovtrMu Ha

sanisHuqi aBToMarr,r3oBaHr,rMr4 cr4cTeMaMr,r.

IIItrC YMKOB I4IZ BI4CHOB OK |IO NI4CEPTAUII

" 
ut":t1 Al4ceprauis enruixoeoi Jliaii OnerieHrr Br4KoHaHa Ha AocrarHbo

BI4coKoMy plBHl, e 3aBeplueHoro HayKoBo-rrpr4KnalHoro po6ororo, B xxifi orpuuaHi

HoBr HayKoBl pe3ynbraru e rany:i eKcrrJryaraqii ra peMoHry saco6is rpaHcropry.

[ucepraqix i anrope$epar Harucaui rpaMorHoro HayKoBoro MoBolo, oQopuJreHHt

BI4KoHaHo y nignonilHocti Ao BaMor MOH YrpaiHu. [ucepraqis eiAnoeiAae nac-

nopry cneqia-ursocri 05.22.20 - excnnyaraqir ra peMoHr gaco6ie rpaHcnopry.

AnryanrHicm nocraueuoi y po6ori reMH, HoBrr3Ha orpprMaHr{x pesymrarie,

ix 4ocronipuicrr i o6rpynronaHicrr, 3acrocoBaHi anropoM MeroAr4 nnpineHH-s roc-
TaBJIeHI'IX 3a4aq IaIoTb nlAcTaBLI BBaXaTI,I, u1o po6ora entHircosoi I.O. <llilnn-
uIeHHs e0errunHocri nepeeisHoro ilpoqecy Ha sanisHurrHr4x Harrp{MKax 3a paxyHoK

yAocKoHaneHHt oneparl4BHoro KepyBaHH.s eKcnnyaraqielo JroKoMorHBHoro rrapKy),

IIIo [peAcraBJIeHa Ha s4o6yrr-f, HayKoBoro cryneHr KaHAr{Aara rexni.{Hux Hayrc ai

cneuialrHocri 05.22.20 - eKcnnyaraqix ra peMoHr saco6is rpaHcropry ni4noni4ae

BI4MoraM, xri npe4'.sBr.firorbc-t Io KaHAHAarcbKr4x lucepraqift, a ii anrop - enrni-
KoBa Jliais OnerisHa 3acnyroBye npr4cBoeHH.rr HayKoBofo cryneH fl KaHALrAara rex-
Hi.{Hrax "uyffi: fa{rHicrro - 05.22.20 - excnnyaraqix ra peMoHr saco6ie

rpaHcnofftJ""t)K"-t.:%1
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