
 

СПИСОК 
наукових та навчально-методичних праць 

Щербачова Андрія Дмитровича 

 
№ 

п/п 
Назва (мовою оригіналу) 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг 

(стор) 
Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

1
 

Коефіцієнт поперечної 

деформації повзучості бе-

тону 

Елек-

Тез. 

Матеріали студентської на-

укової конференції Придні-

провської державної акаде-

мії будівництва та архітек-

тури. Будівельний факуль-

тет. Дні науково-технічної 

творч. студентів 1.04.13 -

16.05.13 – Дніпропетровськ: 

ПДАБА, 2013.  – С. 3 - 4. 

2 

Слободянюк С.О., 

д.т.н., проф.;  

Моргун О.А., 

студент  

2
 

Експериментально-

теоретичні дослідження 

коефіцієнта поперечної 

деформації повзучості бе-

тону 

 

Друк. 

Вісник Придніпровської 

державної академії будівни-

цтва та архітектури. – Дніп-

ропетровськ: ПДАБА, 2013. 

–  № 8. – С. 22 - 28. 

 

6 

Слободянюк С.О., 

д.т.н., проф.; 

Моргун О.А., 

студент  

3
 

Експериментально-

теоретичні дослідження 

тривалої стійкості залізо- 

бетону 

Друк. 

Механіка і фізика руйну-

вання будівельних матеріа-

лів та конструкцій. Збірник 

наукових праць Фізико-

механічного інституту ім. 

Г.В.Карпенка НАН Украї-

ни. - Вип. 10. - Львів: Каме-

няр, 2014. - С. 227-238. 

 

12 

Слободянюк С.О., 

д.т.н., проф.; 

Моргун О.А., 

студент  

4
 

Теорія тривалої міцності 

та стійкості стержневих 

залізобетонних систем з 

урахуванням повзучості та 

віброповзучості бетону. 

Частина II 

Друк. 

Дніпропетровськ: ДВНЗ 

«ПДАБА»; «Середняк 

Т.К.», 2015. – 150 с. 

150 

Слободянюк С.О., 

Буратинський 

А.П. 

Слободянюк О.С. 

Шаповал А.В. 

(монографія №1) 

5 

Методичні вказівки до са-

мостійної роботи та вико-

нання розрахунково-

графічної роботи №4 з ди-

сципліни «Теоретична ме-

ханіка в розрахунках на 

комп’ютерах» (розділ 

„Динаміка матеріальної 

точки”) для студентів на-

пряму підготовки 

6.050101 «Комп’ютерні 

науки» денної форми на-

вчання 

Друк. 
Дніпропетровськ: ПДАБА, 

2015. –  28 с. 
28 

Слободянюк С.О., 

д.т.н., проф..; 

Шаповал А.В., 

доц. 

Буратинський 

А.П., доц. 

(методичка №1) 
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6
 

Теорія тривалої міцності 

та стійкості стержневих 

залізобетонних систем з 

урахуванням повзучості та 

віброповзучості бетону. 

Частина III 

 

Друк. 

Дніпропетровськ: ДВНЗ 

«ПДАБА»; «Середняк 

Т.К.», 2016. – 201 с. 

201 

Слободянюк С.О., 

Буратинський 

А.П. 

Слободянюк О.С. 

Хамрик О.В. 

(монографія №2) 

7 

Методичні вказівки до са-

мостійної роботи та вико-

нання розрахунково-

графічної роботи №4 з ди-

сципліни «Теоретична ме-

ханіка в розрахунках на 

комп’ютерах» (розділ 

„Динаміка матеріальної 

точки”) для студентів на-

пряму підготовки 

6.050101 «Комп’ютерні 

науки» денної форми на-

вчання 

 

Друк. 
Дніпропетровськ: ПДАБА, 

2016. –  33 с. 
33 

Слободянюк С.О., 

д.т.н., проф.; 

Шаповал А.В., 

доц. 

Буратинський 

А.П., доц. 

(методичка №2) 

 

8 

Методичні вказівки до са-

мостійної роботи та вико-

нання розрахунково-

графічної роботи №5 з ди-

сципліни «Теоретична ме-

ханіка в розрахунках на 

комп’ютерах» (розділ 

„Динаміка матеріальної 

системи і загальні теоре-

ми”) для студентів напря-

му підготовки 6.050101 

«Комп’ютерні науки» 

денної форми навчання 

 

 

Друк. 
Дніпропетровськ: ПДАБА, 

2017. –  30 с. 
30 

Слободянюк С.О., 

д.т.н., проф.; 

Шаповал А.В., 

доц. 

Щербачов А.Д., 

ас. 

(методичка №3) 

 

9 

 

Методические указания и 

задания к практическим 

занятиям, самостоятель-

ной и расчетно-графичес-

кой работе «Динамика» по 

дисциплине «Теоретиче-

ская механика» для ино-

странных студентов всех 

специальностей дневной, 

заочной и дистанционной 

форм обучения 

Друк 
Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2017. 

–  38 с. 
38 

Слободянюк С.О., 

д.т.н., проф.; 

Шаповал А.В., 

доц. 

 (методичка №4) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Здобувач      __________ Щербачов А.Д. 
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Список ЗАВІРЯЮ: 

 

Завідувач кафедри теоретичної 

механіки ДВНЗ «ПДАБА», 

доктор техн.наук, професор      Слободянюк С.О. 

 

Вчений Секретар ради ПДАБА      Щеглова В.Д. 

1.01.2018 р. 
 


