
ЗВІТ 

про проведення підсумкової науково-практичної конференції 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 

напрямом «Перевезення пасажирів і вантажів та безпека на автомобільному 

транспорті», спеціальність «Автомобільний транспорт» 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18 вересня 

2018 року № 1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному 

році» Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

призначено базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Автомобільний транспорт». 

Згідно наказу ректора ХНАДУ № 115 від 19 вересня 2018 року «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» конкурс за напрямом 

«Перевезення пасажирів і вантажів та безпека на автомобільному транспорті» 

(у рамках конкурсу за спеціальністю «Автомобільний транспорт») 

проводиться на базі кафедри транспортних технологій Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету. 

Місце проведення конкурсу – головний корпус Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету. 

Підготовча робота до проведення ІІ туру конкурсу проводилася 

відповідно до плану організаційних заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. - Публічний захист наукової роботи студенткою 

 

12 квітня 2019 року відбулася підсумкова конференція ІІ туру конкурсу, 

переможці були нагороджені дипломами І ступеню  (Литвиненко 

Анастасія Геннадіївна, керівник Нагорний Євген Васильович, завідувач 



кафедри транспортних технологій, Харківський національний автомобільно-

дорожній університет),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. – Засідання конкурсної комісії 

 

ІІ ступеню (Боцман Анастасія Олексіївна, керівник Россолов 

Олександр Вікторович, доцент кафедри транспортних систем і логістики, 

Харківський національний університет міського господарства імені 

О. М. Бекетова та Мартинюк Артем Валентинович, керівник Головня 

Сергій Борисович, доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної 

техніки, Національна академія Державної прикордонної служби України) та 

ІІІ ступеню (Монастирська Лілія Євгеніївна, керівник Войтов Віктор 

Анатолійович, завідувач кафедри транспортних технологій і логістики, 

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. 

П. Василенка, Ісаченко Марія Сергіївна, керівник Примаченко Ганна 

Олександрівна, доцент кафедри транспортних систем і логістики,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. – Переможець конкурсу ст. Литвиненко А.Г.  

і науковий керівник проф. Нагорний Є.В. 

 



Український державний університет залізничного транспорту, 

Поверніна Дарія Миколаївна, керівник Капінус Сергій Васильович, старший 

викладач кафедри організації та безпеки дорожнього руху, Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет та Сердюк Кристина 

Сергіївна, керівник Литвин Вадим Вікторович, старший викладач кафедри 

управління на транспорті, Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка»), керівники наукових робіт переможців отримали подяки «за 

високий рівень наукового керівництва студентською роботою переможця», 

решта учасників – сертифікати учасника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. – Призери конкурсу студентських наукових робіт 

 

Під час урочистої церемонії відкриття підсумкової конференції 

(12 квітня 2019 року) привітальне слово мав голова конкурсної комісії, 

проректор з наукової роботи Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету д.т.н., проф., Богомолов В.О. Заступник голови 

конкурсної комісії, завідувач кафедри транспортних технологій, д.т.н., 

професор Нагорний Є.В. ознайомив конкурсантів з положенням про конкурс, 

умовами проведення підсумкової конференції, представив членів конкурсної 

комісії та дав конкурсантам пояснення щодо вимог до конкурсних доповідей. 

Доповіді учасників конференції були цікавими та зрозумілими. Вони 

супроводжувалися графічними матеріалами та комп’ютерними 

презентаціями. Кожна доповідь викликала жвавий інтерес у слухачів, що 

відображалось у дискусіях, які виникали між доповідачем та слухачами. В 

цілому, конкурсна комісія та слухачі були задоволені якістю доповідей та 

відповідями, отриманими на свої запитання. Члени конкурсної комісії 

оцінювали кожну доповідь за відповідними критеріями. 

Всього у конкурсі взяли участь 22 роботи з 12 закладів вищої освіти 

України, було заслухано 11 доповідей авторів, роботи яких було відібрано за 

результатами рецензування. 


