
 

 

Анкета для заполнения профиля профессора 

Анкета предоставляется на трех языках: українська, русский, English 

Русский (Пример заполнения) 

ФИО  
профессора 

Мямлин Сергей Витальевич 

Все регалии Д.т.н, профессор, лауреат государственной премии Украины в 2005 г, академик 

Транспортной Академии Наук Украины. 
Фото  

 
Кафедра Кафедра «Вагоны и Вагонное хозяйство» 

E-mail sergeymyamlin@gmail.com, dnuzt@diit.edu.ua 

Телефоні +38-056-373-15-29, +38-056-776-84-98 

Краткая 
научная 

биография 

 

Круг научных 
интересов 

Круг научных интересов: теоретические и экспериментальные 
исследования динамики рельсовых экипажей (грузовые и пассажирские вагоны, 
локомотивы); взаимодействие подвижного состава и колеи; моделирование 
динамической нагруженности рельсовых экипажей; безопасность движения; 
износ колёсных пар и рельс; технические средства обучения (тренажёры 
машиниста локомотива, тренажёри машинистов путевых машин); разработка и 
испытание новых конструкций тележек грузовых и пассажирских вагонов, 
локомотивов; подвижной состав для перевозок по международным 
транспортным коридорам. 

Список 
последних 
 (1-2 года) 

научных работ 
и публикаций 

Опубликованные научные работы: 
 

1. Бондарєв О. М. Методи та дослідження з подовження терміну служби 

несучих конструкцій тягового рухомого складу для промислового транспорту / 

О. М. Бондарєв, В. Л. Горобець, С. В. Мямлін // Наука та прогрес транспорту. 

Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – 

№2(50). – C. 130–151. 

2. Мямлін С. В. Визначення впливу показників тертя в системі "кузов - 

візок" на динаміку вантажного вагона / С. В. Мямлін, Л. О. Недужа, А. О. 

Швець // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – №2(50). – C. 152-163. 

3. Переклад англомовної літератури у галузі залізничного траспорту : 

Навчальний посібник/ С.В. Мямлін, Т.І. Власова, Н.І. Білан, В.Я. Тюренкова. – 

Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2014. – 184 с. 

4. Параметрична екологія га залізничному транспорті / С.В. Мямлін, Ю.В. 

Зеленько, Л.О. Недужа. – Дніпропетровськ: Вид-во Літограф, 2014. 

5. Zelenko Yu.V., Myamlin S.V., Sandovskiy M. Scientific foundation of 

management of the envsrinmental safety of oil product in railway transport: 

Монография [Текст]/ – Дніпропетровськ: Вид-во «Літограф», 2014. 

6.  

Профили в сети Google https://scholar.google.com.ua/citations?user=f800XBkAAAAJ&hl=ru 



 

 

интернет Академия 

Orcid 0000-0002-7383-9304 

Scopus  6506523111, 54894368800, 55135672800,  55404479200 

Защищены 
диссертации 

под. 
руководством 

 

Количество 
свободных 

мест в 
аспирантуре в 
текущем году  

 

 

Українська (приклад заповнення) 

ПІБ  
професора 

Мямлін Сергій Віталійович 

Відзнаки доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України у 2005 році, 
академік Транспортної Академії Наук України 

Фото  

 
Кафедра Кафедра «Вагони и вагонне господарство» 

E-mail sergeymyamlin@gmail.com, dnuzt@diit.edu.ua 

Телефони +38-056-373-15-29, +38-056-776-84-98 

Коротка 
наукова 

біографія 

 

Коло наукових 
інтересів 

Коло наукових інтересів - теоретичні й експериментальні дослідження 
динаміки рейкових екіпажів (вантажні і пасажирські вагони, локомотиви); 
взаємодія рухомого складу і колії; моделювання динамічної навантаженості 
рейкових екіпажів; безпека руху; знос колесних пар і рейок; технічні засоби 
навчання (тренажери машиніста локомотива, тренажери машиністів колійних 
машин); розробка й іспити нових конструкцій візків вантажних і пасажирських 
вагонів, локомотивів; рухомий склад для перевезень по міжнародних 
транспортних коридорах. 

Список 
останніх 

 (1-2 роки) 
наукових робіт 
та публікацій 

Опубліковані наукові праці: 

1. Бондарєв О. М. Методи та дослідження з подовження терміну служби 

несучих конструкцій тягового рухомого складу для промислового транспорту / 

О. М. Бондарєв, В. Л. Горобець, С. В. Мямлін // Наука та прогрес транспорту. 

Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – 

№2(50). – C. 130–151. 

2. Мямлін С. В. Визначення впливу показників тертя в системі "кузов - 

візок" на динаміку вантажного вагона / С. В. Мямлін, Л. О. Недужа, А. О. 

Швець // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – №2(50). – C. 152-163. 

3. Переклад англомовної літератури у галузі залізничного траспорту : 

Навчальний посібник/ С.В. Мямлін, Т.І. Власова, Н.І. Білан, В.Я. Тюренкова. – 

http://orcid.org/0000-0002-7383-9304
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506523111
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54894368800
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55135672800
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55404479200


 

 

Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2014. – 184 с. 

4. Параметрична екологія га залізничному транспорті / С.В. Мямлін, Ю.В. 

Зеленько, Л.О. Недужа. – Дніпропетровськ: Вид-во Літограф, 2014. 

5. Zelenko Yu.V., Myamlin S.V., Sandovskiy M. Scientific foundation of 

management of the envsrinmental safety of oil product in railway transport: 

Монография [Текст]/ – Дніпропетровськ: Вид-во «Літограф», 2014. 

Профілі у 
мережі 

Інтернет 

Google 
Академия 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=f800XBkAAAAJ&hl=ru 

Orcid 0000-0002-7383-9304 

Scopus  6506523111, 54894368800, 55135672800,  55404479200 

Захищені 
дисертації під. 
керівництвом 

 

Кількість 
вільних місць в 

аспірантурі в 
поточному році 

 

English (Example) 

Name 
Professor 

Myamlin Sergey V. 

Все регалии Doctor of Technical Sciences, Professor, laureate of the State Prize of Ukraine in 
2005, Academician of the Transport Academy of Sciences of Ukraine. 

Photo 

 
Department Department "Cars" 

E-mail sergeymyamlin@gmail.com, dnuzt@diit.edu.ua 

phone +38-056-373-15-29, +38-056-776-84-98 

Short scientific 
biography 

 

Terms of 
scientific 
interests 

Terms of scientific interests - theoretical and ekspreimentalnye study the 
dynamics of railway vehicles (trucks and passenger cars, locomotives); interaction of 
rolling stock and track; simulation of dynamic loading of rail vehicles; traffic safety; 
wear of wheel sets and rails; technical training (locomotive driver simulators, trainers 
machinists track machines); development and testing of new bogies kontruktsy 
freight and passenger cars, locomotives; rolling stock for transportation by 
international transport corridors. 

list of recent 
  (1-2 years) 

scientific papers 
and publications 

Scientific publications: 
 

1. Бондарєв О. М. Методи та дослідження з подовження терміну служби 

несучих конструкцій тягового рухомого складу для промислового транспорту / 

О. М. Бондарєв, В. Л. Горобець, С. В. Мямлін // Наука та прогрес транспорту. 

Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – 

№2(50). – C. 130–151. 

2. Мямлін С. В. Визначення впливу показників тертя в системі "кузов - 

візок" на динаміку вантажного вагона / С. В. Мямлін, Л. О. Недужа, А. О. 

http://orcid.org/0000-0002-7383-9304
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506523111
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54894368800
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55135672800
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55404479200


 

 

Швець // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – №2(50). – C. 152-163. 

3. Переклад англомовної літератури у галузі залізничного траспорту : 

Навчальний посібник/ С.В. Мямлін, Т.І. Власова, Н.І. Білан, В.Я. Тюренкова. – 

Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2014. – 184 с. 

4. Параметрична екологія га залізничному транспорті / С.В. Мямлін, 

Ю.В. Зеленько, Л.О. Недужа. – Дніпропетровськ: Вид-во Літограф, 2014. 

5. Zelenko Yu.V., Myamlin S.V., Sandovskiy M. Scientific foundation of 

management of the envsrinmental safety of oil product in railway transport: 

Монография [Текст]/ – Дніпропетровськ: Вид-во «Літограф», 2014. 

 

link to  Google 
Scholar 

(necessarily) 

Google 
Academy 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=f800XBkAAAAJ&hl=ru 

Orcid 0000-0002-7383-9304 

Scopus  6506523111, 54894368800, 55135672800,  55404479200 

Protected under 
the dissertation 

leadership 

 

The number of 
empty seats in 

graduate school 
this year 

 

 

http://orcid.org/0000-0002-7383-9304
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506523111
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54894368800
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55135672800
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55404479200

