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Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх фахівців 

відіграє участь в організованій і систематичній науково-дослідній роботі.  

Завдання науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ полягає в розвитку 

в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв'язання 

завдань, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових 

досліджень на практиці. 

На кафедрі активно застосовуються такі форми науково-дослідної 

роботи студентів: участь у предметних олімпіадах; конкурсах науково-

дослідних, дипломних і магістерських робіт; семінарах, конференціях, робота 

в наукових і творчих гуртках. 

Наукові гуртки, семінари і конференції – все це дозволяє студентові 

розпочати повноцінну наукову роботу. Щороку в університеті проводиться 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів 

„Майбутній науковець”, в якої беруть активну участь студенти кафедри. 

Мета конференції – надання представникам молодої наукової еліти 

можливості апробації своїх наукових робіт, розширення освітнього та 

наукового рівня, а також розвиток і реалізація творчого потенціалу. 

Студенти кафедри беруть активну участь у наукових заходах, 

конференціях і конкурсах поза межами університету. 

Так 13 листопада 2020 року в Донецькому юридичному інституті МВС 

України, спільно з Консультативною місією Європейського Союзу в Україні, 

Українським науково-дослідним інститутом медицини транспорту МОЗ 

України та приватним 

автотранспортним 

підприємством «Одіум-

Престиж» за підтримки 

Міжнародного благодійного 

фонду допомоги 

постраждалим внаслідок 

ДТП відбулась XV 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Транспортна безпека: 

правові та організаційні 

аспекти», в якій взяли 

участь студенти наукового 

гуртка «Автомобіліст», який було створено на кафедрі у 2020 році. За 

результатами конференції були надруковані тези доповіді студента групи 

АТ-19дм Ободчук Сергія Ігоровича за темою: «Дослідження композитного 

фрикційного матеріалу для гальмівних систем автомобілів» (науковий 

керівник доцент кафедри Полупан Є.В.). Також під керівництвом доцента 



кафедри Шевченко С.І. студенти наукового гуртка «Автомобіліст» щорічно 

приймають активну участь в Всеукраїнськой науково-практичной 

конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Логістичне 

управління та безпека руху на транспорті». 

Всі студенти, що беруть участь у науково-дослідній роботі 

відзначаються грамотами та мають додатковий бал, який враховується при 

нарахуванні стипендії та під час вступу до магістратури. Переможці 

конкурсів та олімпіад нагороджуються дипломами. 


