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10.00–11.30 Огляд сучасних методик і засобів аналізу ДТП: 

Обзор современных методик и способов анализа ДТП. 
Review of the modern methods and practices of road accidents analysis. 

Традиційні методики кінематичного розрахунку. 
Традиционные методики кинематического расчета. 
Traditional methods of cinematic calculations. 

Комп’ютерні програми динамічного моделювання. 
Компьютерные программы динамического моделирования. 
Computer software for dynamic analysis. 

Комп’ютерні програми аналізу відеозаписів. 
Компьютерные программы анализа видеозаписей. 
Computer software for the video records analysis. 

Технологія зчитування даних з приладів реєстрації CDR. 
Технология считывания данных из регистрирующих устройств CDR. 
Technology of crash data retrieval (reading of crash information from vehicle event data 
recording devices). 

Тести як засіб аналізу ДТП. 
Тесты как способ анализа ДТП. 
Tests as a method of road accidents analysis. 

Використання інформації з мережі Інтернет. 
Использование информации из сети Интернет. 
Usage of Internet information sources. 
 

12.00–13.30 Можливості програм динамічного моделювання для вирішення 
завдань аналізу ДТП (на прикладі PC Crash). 

Возможности программ динамического моделирования для решения задач анализа 
ДТП (на примере PC Crash). 
Potential of the dynamic model software in the practical road accidents reconstruction 
tasks (by the example of PC Crash). 
 

14.30–16.00 Приклади дослідження ДТП з використання комп’ютерних 
програм динамічного моделювання. 

Примеры исследования ДТП с применением компьютерных программ динамического 
моделирования. 
Examples of road accidents examinations using dynamic model computer software. 
 

16.30–18.00 Точність визначення швидкості як важливий фактор 
реконструкції ДТП. Дискусія. 

Точность определения скорости как важный фактор реконструкции ДТП. Дискуссия. 
Accuracy of the velocity evaluation as an important factor of the road accidents 
reconstruction. Discussion. 


