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 Провідний ВНЗ України – Національний гірничий університет –

орієнтується у своїй науковій і навчально-методичній роботі 

на європейську освітню модель. Доказом цьому є V

Всеукраїнська конференція «Молодь: наука та інновації» 28-29 

листопада 2017 р. за напрямом роботи 5-ї секції «Автомобільний 

транспорт»

 Ось вже п’ятий раз поспіль конференція організована однією із 

найкращих кафедр нашого університету – кафедрою автомобілів та 

автомобільного господарства, 

зібрала творчих студентів з 

першого по п’ятий курси. Серед 

його учасників також були 

студенти Автотранспортного 

коледжу Державного ВНЗ 

«НГУ»



1. У роботі конференції взяли участь 33 студента та аспіранта.

2. Учасники конференції працювали над розглядом сучасних 

проблем інженерії, інновацій в автомобільній галузі, інформаційних 

технологій, охорони навколишнього середовища.



 Конференцію відвідали не тільки студенти, ще й вельмишановні викладачі 

кафедри автомобілів та автомобільного господарства: к.т.н., професор Бас 

Костянтин Маркович, к.т.н., доцент Олішевська Валентина Євгенівна, к.т.н., 

доцент Куваєв Сергій Миколайович, к.т.н., доцент Крівда Віталій  

Валерійович за сумісництвом керівник секції, к.т.н., доцент Симоненко  

Олександр Іванович, кт.н., доцент Федоскін Валерій Олексійович, старший 

викладач Литвин Павло Васильович, асистент Єрісов Микола 

Миколайович, асистент Зубарєв Микола Сергійович, асистент Лагошна

Олена Олександрівна за сумісництвом секретар секції, асистент Ходос

Ольга Геннадіївна. Також нас відвідала викладач спеціальних 

дисциплін Трамбовецька Вікторія Вікторівна.









 Конференція завершила свою роботу, тепер можна зробити висновки та 

підвести наступні підсумки.

 По-перше, конференція показала, що в Національному гірничому 

університеті студенти можуть не тільки успішно опановувати дисципліни, 

пов’язані з автомобільним господарством, але й повноцінно формуватися 

як особистість інженера, які наділені творчою волею та здатні в 

майбутньому забезпечити розвиток техніки і технологій.

 По-друге, конференція дозволяє студентам не тільки апробувати 

результати наукових досліджень і обмінятися думками, але й реалізувати 

свій науковий і творчий потенціал.

 По-третє, конференція викликала бажання у багатьох студентів брати 

участь в наукових роботах кафедр, готувати доповіді в наступному 2018 

році, брати активну участь в різних олімпіадах.

 Але головним підсумком конференції є спільна творча робота 

обдарованих, з різноманітними інтересами студентів та аспірантів, 

майбутніх інженерів, які поза сумнівом стануть гордістю сучасної науки та 

виробництва.



 Робота студентів на конференції – це їх перший маленький 

крок у велику науку, зробити який допомогли досвідчені 

викладачі – наукові керівники. Дякуємо всім керівникам 

студентських наукових робіт і бажаємо їм творчих успіхів та 

неймовірної наснаги!



 V Всеукраїнська конференція студентів і молодих учених, 

завдяки спільній творчій роботі студентів, 

аспірантів та викладачів, стала унікальною подією, яка 

не має аналогів в Україні. З одного боку, конференція вже має 

свою п’ятирічну  історію, але, з іншого боку – учасники 

створюють історію сьогодні.



 Презентацію підготували доцент кафедри автомобілів та

автомобільного господарства Валентина Євгенівна

Олішевська, студентка групи АТмм-14-1 кафедри автомобілів

та автомобільного господарства Анна Москаленко.

Вдачі всім. До нових зустрічей!


