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Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих,
технічних  і гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році

Наказом Міністерства освіти і науки України №  756 від 13. 07.2015 були оприлюднені
результати Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт із природничих, технічних
та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році.  Враховуючи досвід проведення конкурсу,
наявність матеріально-технічної бази, що дозволяє в повному обсязі не лише підготувати та
провести очний етап конкурсу, а й використовувати практику он-лайн захисту наукових робіт
із  використанням  сучасних  ІТ  технологій,  наявність  відповідного  навчально-методичного
забезпечення Міністерством освіти і науки у 2014 році була надана можливість продовжувати
проведення ІІ туру конкурсу на базі університету до 2017 року з галузей наук «Транспорт» і
«Безпека життєдіяльності».

На  підставі  рішень  галузевих  конкурсних  комісій  із  проведення  другого  туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт визначено переможців, серед яких – 77
студентів  Харківського  національного  автомобільно-дорожнього  університету,  з  них  15
отримали дипломи  І ступеня,  20  –  ІІ  ступеня,  і  відповідно  42  –  дипломи  ІІІ  ступеня.  У
підсумкових конференціях на заключному етапі конкурсу взяли участь 117 студентів, отже,
відсоток  переможців  складає  66  %.   За  показником.  що  враховує  загальну  кількість
переможців, наш університет посів по Україні друге місце.

Інформуємо,  що  за  факультетською  приналежністю  кількість  студентів-переможців
розподілилася таким чином:

24 – на механічному факультеті;
22 – на факультеті управління та бізнесу;
9 – на факультеті транспортних систем;
9 – на автомобільному факультеті;
8 – на дорожньо-будівельному факультеті;
5 – на факультеті комп’ютерних технологій і мехатроніки.
Учена рада зазначає, що найнижчий показник має факультет комп’ютерних технологій і

мехатроніки.  Найкращий показник за  студентами-переможцями забезпечили такі  кафедри:
економіки підприємства, менеджменту,  метрології та безпеки життєдіяльності, інженерної та
комп’ютерної графіки, транспортних систем і логістики.

Минулорічний  план  щодо  кількості  студентів-учасників  Всеукраїнського  конкурсу
наукових студентських робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук на 2014/2015
навчальний рік виконали: 

- факультет управління та бізнесу – 76 студентів (план 26);
- механічний факультет – 49 студентів (план 20);
- факультет транспортних систем – 42 студентів (план 22). 
Не брали участі у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт з природничих,

технічних  та  гуманітарних  наук  у  2014/2015  навчальному  році  такі  кафедри:  технології
машинобудування і ремонту машин, деталей машин та теорії механізмів і машин, теоретичної
механіки і гідравліки, прикладної математики, хімії.



ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

У 2015/2016 навчальному році забезпечити від кожного факультету кількість студентів-
учасників Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік у такому числовому вимірі:

- автомобільний факультет – 33;
- дорожньо-будівельний факультет – 33;
- механічний факультет – 48
- факультет комп’ютерних технологій і мехатроніки – 27;
- факультет транспортних систем – 38;
- факультет управління та бізнесу – 39.

                                 Термін: до 26 січня 2016 року 

Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника  ректора  з  наукової
роботи,    проф. Богомолова В.О.
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