
Фей сбук факультетів і кафедр 

Кращі сторінки: 
 Комп'ютерних технологій і мехатроніки 

 Інженерної та комп’ютерної графіки 

 Транспортних технологій 

 Транспортних систем і логістики 

 Економіки і підприємництва 

 Філології та лінгводидактики 

 Мовної підготовки 

 

 Наявність 
сторінки 

Підписники Наявність інформації Зауваження 

Автомобільн
ий факультет 

+ 562 https://www.facebook.co
m/af.khadi/?modal=admi
n_todo_tour&notif_id=15
73557128858251&notif_t
=page_invite 

Інформація 
рос.мовою, тільки 
запрошення 

Автомобілів -    

Деталей 
машин і 
теорії 
механізмів і 
машин 

-    

ТЕСА -    

Технології 
машинобуду
вання і 
ремонту 
машин 

-    

Теоретичної 
механіки та 
гідравлики 

- 52 https://www.facebook.co
m/groups/hnadu/ 

Посилання на групу 
Великолепный ХНАДУ 

Фізика   https://www.facebook.co
m/physics_chair_khnadu/ 

Сторінка недоступна 

Дорожньо-
будівельний 
факультет 

+ Група – 188 
Сторінка - 947 

https://www.facebook.co
m/groups/218031137562
4115 
https://www.facebook.co
m/DBFKHNADU 

І група, і сторінка – з 
новинами, які не 
відображають життя 
факультету 

Будівництва 
та 
експлуатації 
автомобільни
х доріг 

-    

Технології 
дорожньо-
будівельних 
матеріалів і 
хімії 

+ 48 https://www.facebook.co
m/groups/tdsm.and.ch.d
bf/?fref=ts 

 



Проектуванн
я доріг, 
геодезії і 
землеустрою 

-    

Мостів, 
конструкцій і 
будівельної 
механіки 

-    

Екології -    

Інформатики 
і прикладної 
математики 

-    

Механічний 
факультет 

+ 51 https://www.facebook.co
m/mechanical.faculty 

Не має у назві 
принадлєжності до 
ХНАДУ, сторінка 
відкривається у тому ж 
вікні 

Комп'ютерни
х технологій і 
мехатроніки 

+ 147 https://www.facebook.co
m/ktmkhnadu/ 

 

Будівельних і 
дорожніх 
машин 

+ 252 https://www.facebook.co
m/buld.mash.5 

Не має у назві 
принадлєжності до 
ХНАДУ 

Автоматизаці
ї та 
комп’ютерно-
інтегрованих 
технологій 

+ 98 https://www.facebook.co
m/AKITkhnadu/?ref=book
marks 

 

Інженерної та 
комп’ютерної 
графіки 

+ 80 https://www.facebook.co
m/khadi.ikg 

 

Метрології та 
безпеки 
життєдіяльно
сті 

-    

Технології 
металів та 
матеріалозна
вства 

-   Знаю ведет Глушкова, 
но Глушкова не бренд.  
Сссылки со страницы 
кафедры нет 

Іноземних 
мов 

 265 https://www.facebook.co
m/mexkhnahu/ 

Посилання на 
нормальну сторінку 
факультету ! 

Факультет 
транспортних 
систем 

???  https://www.facebook.co
m/khadifts 

Посилання на закриту 
групу…. 
Але є інша група 
https://www.facebook.
com/groups/15118615
52270141 
 

Вищої 
математики 

-    

Транспортних 
технологій 

+ 187 https://www.facebook.co
m/kttKhNAHU/?fref=profi
le_friend_list&hc_locatio
n=profile_browser 

 

https://www.facebook.com/groups/1511861552270141
https://www.facebook.com/groups/1511861552270141
https://www.facebook.com/groups/1511861552270141


Транспортних 
систем і 
логістики 

+ 330 https://www.facebook.co
m/KhNAHU.Kaf.TSL/ 

Інформація рос.мовою 

Організації і 
безпеки 
дорожнього 
руху 

-    

Українознавс
тва 

-    

Філософії та 
педагогіки 
професійної 
підготовки 

+ Сторінка – 54 
Група - 138 

https://www.facebook.co
m/profile.php?id=100012
096281631 
https://www.facebook.co
m/psychology.khnadu/ 

З сайту кафедру 

посилання на різні 

сторінки… 

Кфппп Хнаду – оце 

так назва! 

Сторінки ведуться 

рос.мовою 

 

 

Факультет 
управління 
та бізнесу 

-    

Економіки і 
підприємниц
тва 

+ 192 https://www.facebook.co
m/%D0%9A%D0%B0%D1
%84%D0%B5%D0%B4%D
1%80%D0%B0-
%D0%B5%D0%BA%D0%B
E%D0%BD%D0%BE%D0%
BC%D1%96%D0%BA%D0
%B8-%D1%96-
%D0%BF%D1%96%D0%B
4%D0%BF%D1%80%D0%
B8%D1%94%D0%BC%D0
%BD%D0%B8%D1%86%D
1%82%D0%B2%D0%B0-
%D0%A5%D0%9D%D0%9
0%D0%94%D0%A3-
344838809606803/?eid=
ARCdE0Rh-
4evyW7WlfvrKcSK15mK-
E2XRdYYdnsWhjRgbxaZh
wK4_8NuEKgYoMhdQNLz
NTglXg0BLxsk&hc_ref=AR
SzirmDjcJilMCw3MThcnx
V8fYEMeoBhE08lbL0Ufy8
W82HGwRsUlU_I8einOH
We_o 

сторінка відкривається 
у тому ж вікні 

Менеджмент
у 

-    

Обліку і 
оподаткуванн
я 

+ 82 https://www.facebook.co
m/%D0%9A%D0%B0%D1
%84%D0%B5%D0%B4%D
1%80%D0%B0-
%D1%83%D1%87%D1%9
1%D1%82%D0%B0-
%D0%B8-

Не має логотипу, 
інформація рос.мовою 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012096281631
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012096281631
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012096281631


%D0%BD%D0%B0%D0%B
B%D0%BE%D0%B3%D0%
BE%D0%BE%D0%B1%D0
%BB%D0%BE%D0%B6%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-
%D0%A5%D0%9D%D0%9
0%D0%94%D0%A3-
401245974044840/ 

Фізичного 
виховання та 
спорту 

-    

Факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян 

-    

Філології та 
лінгводидакт
ики 

+ 104 https://www.facebook.co
m/groups/219141515778
6549/ 

сторінка відкривається 
у тому ж вікні 

Мовної 
підготовки 

+ 157 https://www.facebook.co
m/groups/471485143597
122/ 

 

Природничих 
і 
гуманітарних 
дисциплін 

+ 11 https://www.facebook.co
m/%D0%9A%D0%B0%D1
%84%D0%B5%D0%B4%D
1%80%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B
8%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%BD%D0%B8%D1
%87%D0%B8%D1%85-
%D1%96-
%D0%B3%D1%83%D0%B
C%D0%B0%D0%BD%D1%
96%D1%82%D0%B0%D1
%80%D0%BD%D0%B8%D
1%85-
%D0%B4%D0%B8%D1%8
1%D1%86%D0%B8%D0%
BF%D0%BB%D1%96%D0
%BD-
%D0%A5%D0%9D%D0%9
0%D0%94%D0%A3-
334839220567802/?mod
al=admin_todo_tour 

 

     

 


