
Наукові напрями 

Кафедра Наукові напрями 

Автомобілів і транспортних 

технологій (АТТ) 

• дослідження процесів у сучасних транспортних технологіях;  

• покращення показників маневреності, керованості та стійкості 

автопоїздів класу N2 та автотракторних автопоїздів;  

• дослідження експлуатаційних показників колісних транспортних 

засобів з традиційними, гібридними та електричними силовими 

установками; 

• розробка методів ефективного використання газових (вуглеводневих) 

моторних палив в транспортних засобах; 

Фізики та вищої математики 

(ФВМ) 

• дослідження впливу різних фізико-активних впливів на властивості 

матеріалів електроніки та машинобудування; 

• математичні дослідження різноманітних систем та дослідження 

створення комп’ютерних математичних текстів; 

• створення фізичної моделі тріщиностійкості металів; 

Галузевого машинобудування 

(ГМ) 

• динаміка вібраційних машин з дебалансним приводом з 

урахуванням його пружності; 

• дослідження параметрів трибоконтакта в режимі граничного тертя  

• дослідження роботи технологічних машин;  

Прикладної механіки та 

мехатроніки (ПММ) 

 динаміка приводів металорізальних верстатів; 

 комп’ютерне матеріалознавство; 

 проблеми механіки деформування; 

 моделювання та оптимізація автоматизованих технологічних 

систем та пакування виробів. 



Захисти дисертацій  2021 році 

 За звітний період було захищено одну докторську дисертацію 

доцентом кафедри прикладної механіки та мехатроніки Повстяним 

Олександром Юрійовичем 



Науково-дослідні лабораторії 

 

 За результатами проведених досліджень викладачами факультету у 

2021 році опубліковано 105 наукових публікацій, із них 19 – науко-

метричних баз даних Web of Science, Scopus.  



 ГОСПДОГОВІРНА ТЕМА 2020-2021 н.р. 

Кафедра Назва теми 

(виконавець) 

Обсяг фінансування, 

грн 

Примітки 

АТТ Стратегія розвитку громадського транспорту та 

транспортної інфраструктури Луцької міської 

територіальної громади до 2025 року в рамках 

реалізації проєкту «Використання екологічних і 

розумних технологій у громадському транспорті 

міста Луцька» (E-UKR.2-18) програми «Сталий 

розвиток громад через партнерські проекти 

(NAKOPA-2018)». Проєкт фінансується 

Федеральним Міністерством економічної 

співпраці та розвитку Німеччини через 

некомерційне ТОВ «Engagement Global»/ 

Сервісна служба «Міста в єдиному світі». 
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Публікації наукових робіт 
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ПРЕМОЖЦІ 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт 2021році 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Пришиблянський Роман Петрович виборов ІІІ місце зі 

спеціальності Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка; 

2. Боярський Назарій Романович виборов І місце зі 

спеціальності Автомобільний транспорт. Автомобільна 

електроніка; 

3. Ліщук Олексій Олександрович  виборов ІІІ місце зі 

спеціальності Автомобільний транспорт. Автомобільна 

електроніка;  

4. Пасічник Костянтин Миколайович виборов ІІ місце зі 

спеціальності Автомобільний транспорт.  Автомобілі та 

трактори; 

5. Сачук Анжела Володимирівна виборола І місце зі 

спеціальності Транспортні технології. 

6. Кленшин Андрій Сергійович виборов І місце зі 

спеціальності Автомобільний транспорт. Експлуатація та 

ремонт засобів транспорту 


